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RESUMO
Nesta pesquisa-ação colaborativa (OLIVEIRA, 2012), investigamos o impacto das emoções
(ARAGÃO, 2007; 2008; 2011; 2014; 2016) e dos multiletramentos (BRASIL, 2006; COPE;
KALANTZIS, 2000; NEW LONDON GROUP, 1996), diante de alguns desafios do
ensino/aprendizagem de Inglês no Ensino Médio, considerando o contexto contemporâneo
(ARAGÃO, 2007, 2011; ARAGÃO; DIAS, 2014, 2016; BARCELOS, 2016; BOHN, 2013;
BORBA; ARAGÃO, 2012; BUZATO, 2016; COSTA, 2013; JORDÃO, 2004, 2007, 2010;
KUMARAVADIVELU, 2006; LEFFA, 2003, 2011, 2012; MICCOLI, 2016; PAIVA, 2007,
2009, 2011, 2014; PAIVA; BRAGA, 2009; PENNYCOOK, 2001). Em parceria com uma
escola do estado da Bahia, na fase de trabalho de campo desta pesquisa, desenvolvemos
estratégias de ensino/aprendizagem de Inglês com uma turma da segunda série do Ensino
Médio, em um ambiente de aprendizagem, mediado pelo aplicativo de tecnologia digital
WhatsApp. As estratégias de ensino/aprendizagem foram desenvolvidas ao longo de dez
semanas e envolveram, além das atividades digitais, encontros presencias para
aprofundamento dos assuntos trabalhados, sob a temática central “Uso ético e seguro das
redes sociais virtuais”. Exploramos essa temática a partir das demandas contextuais locais e
articulamos as atividades com o conteúdo do livro didático utilizado pela escola. Com isso,
visamos promover novos meios de cidadania, conscientização e politização, a fim de
contemplarmos a amplitude do ensino de Inglês na contemporaneidade (BRASIL, 2006).
Avaliamos o impacto dessa experiência e analisamos os dados obtidos. Constatamos o
aumento da disposição comunicativa e da confiança dos estudantes, em virtude das emoções
vivenciadas no desenvolvimento de multiletramentos ao longo das atividades. Entendemos,
como uma das contribuições desta pesquisa, o fortalecimento do ensino/aprendizagem de
Inglês, por meio de uma experiência fundamentada na práxis, apontando algumas
possibilidades do eixo emoções-multiletramentos para o ensino de Inglês no mundo
contemporâneo. Concluímos nossas considerações, argumentando a relevância de superarmos
os desafios e encontrarmos possibilidades nos interstícios do real-virtual, global-local em
espaços colaborativos de aprendizagem, na convivência humana fundamentada em aceitação
mútua, ética e respeito aos valores humanos (ARAGÃO, 2007; FREIRE, 1996;
MATURANA, 1998).
Palavras-chave: Ensino/Aprendizagem de Língua Inglesa; Emoções; Multiletramentos.

ABSTRACT
In this collaborative action research (OLIVEIRA, 2012), we investigate the impact of
emotions (ARAGÃO, 2007, 2008, 2011, 2014, 2016), and multiliteracies (BRASIL, 2006,
COPE, KALANTZIS, 2000, NEW LONDON GROUP, 1996), in the face of some challenges
of teaching/learning of English in the contemporary high school (ARAGÃO, 2007, 2011;
ARAGÃO; DIAS, 2014, 2016; BARCELOS, 2016; BOHN, 2013; BORBA; ARAGÃO,
2012; BUZATO, 2016; COSTA, 2013; JORDÃO, 2004, 2007, 2010; KUMARAVADIVELU,
2006; LEFFA, 2003, 2011, 2012; MICCOLI, 2016; PAIVA, 2007, 2009, 2011, 2014; PAIVA;
BRAGA, 2009; PENNYCOOK, 2001). In partnership with a school in the State of Bahia,
during field work of research, we developed some teaching/learning strategies with secondgrade students in a learning environment mediated by the WhatsApp, a digital technology
application. The teaching/learning strategies were developed during ten weeks and involved,
in addition to the digital activities, meetings presences to deepen the subjects worked, under
the central theme "Ethical and safe use of virtual social networks". We explore this theme
from local contextual demands and articulate the activities with the content of the textbook
used by the school. From that, we aim to promote new means of citizenship, awareness and
politicization, in order to contemplate the importance of English teaching in contemporary
times (BRASIL, 2006). We evaluate the impact of this experiment and analyze the data
obtained. We note the increase in the communicative disposition and the confidence of the
students, due to the emotions experienced in the development of multiliteracies throughout
the activities. We understand the contribution of this research: the strengthening of
teaching/learning of English through an experience based on praxis, pointing out some
possibilities of the axis emotions-multiliteracies for teaching of English in the contemporary
world. . We conclude our considerations, arguing the relevance of overcoming the challenges
and finding possibilities in the interstices of real-virtual, global-local in collaborative spaces
of learning, in human coexistence based on mutual acceptance, ethics and respect for human
values (ARAGÃO, 2007; FREIRE 1996; MATURANA, 1998).
Key-words: Teaching/learning of English; Emotions; Multiliteracies.

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO.................................................................................................................09

2

ENSINO/APRENDIZAGEM DE LI NO ENSINO MÉDIO........................................15

2.1 O “valor” do ensino/aprendizagem de Inglês: desafios e possibilidades.....................15
2.1.1 Desafios e possibilidades no ensino/aprendizagem de LI no EM......................................21
2.1.1.1 Desafios de proficiência linguística e possibilidades de negociações de sentidos para
além do verbo to be, please!.......................................................................................................21
2.1.1.2 Descompasso entre teoria e prática: a práxis como uma possibilidade.........................,.24
2.1.1.3 O desafio do método e as possibilidades do pós-método para um ensino/aprendizagem
autônomo e contextualizado com demandas glocais...................................................................28
2.1.1.4 As turmas numerosas e as limitações tecnológicas para o ensino de LI.........................34
2.2 Emoções no ensino/aprendizagem de Inglês....................................................................35
2.2.1 Emoção e disposição para a comunicação em LI..............................................................35
2.3 Multiletramentos no ensino/aprendizagem de Inglês ......................................................41
2.3.1 Multiletramentos e Whatsapp no ensino/aprendizagem contemporâneo de LI.................41
3 METODOLOGIA DA PESQUISA......................................................................................53
3.1 Natureza da pesquisa..........................................................................................................53
3.2 Contexto da pesquisa..........................................................................................................55
3.3 Participantes da pesquisa...................................................................................................56
3.4 Instrumentos de coleta dos dados da pesquisa.................................................................56
3.4.1 Questionários.....................................................................................................................57
3.4.1.1 Questionário inicial.........................................................................................................57
3.4.1.2 Questionário intermediário.............................................................................................57
3.4.1.3 Questionário final...........................................................................................................58
3.4.2 As entrevistas....................................................................................................................58
3.4.3 Observação sistemática participante.................................................................................59
3.4.3.1 As capturas de tela da interação digital.........................................................................59
3.4.3.2 As notas de campo.........................................................................................................59
3.5 Procedimentos utilizados na análise dos dados...............................................................60
4. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA E ANÁLISE DOS DADOS..................................61
4.1 Descrição da experiência...................................................................................................61

4.1.1 Planejamento das atividades.............................................................................................61
4.1.2 Execução das atividades de ensino/aprendizagem de LI com Whatsapp..........................67
4.1.2.1 Primeira semana: Contrato pedagógico e criação do grupo no Whatsapp......................67
4.1.2.2 Segunda semana: Create an avatar: ética no uso do anonimato em ambientes digitais 70
4.1.2.3 Terceira semana: Take a selfie: exposição da autoimagem em redes digitais.................79
4.1.2.4 Quarta semana: Infográfico sobre o conteúdo frequentemente postado pelos jovens
estudantes da escola nas redes sociais.........................................................................................82
4.1.2.5 Quinta semana: Make a braggie......................................................................................86
4.1.2.6 Sexta semana: Sexting e as implicações dessa prática.....................................................87
4.1.2.7 Sétima semana: Overexposure.......................................................................................,.89
4.1.2.8 Oitava semana: cyberbullying e memes, reciclagem de práticas sociais digitais............92
4.1.2.9 Nona semana: Vídeo educativo.......................................................................................95
4.1.2.10 Décima semana: A opinião dos participantes sobre a experiência................................96
4.2 Análise dos dados da pesquisa...........................................................................................97
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS..........................................................................................121
REFERÊNCIAS...............................................................................................................127
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO INICIAL..............................................................134
APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO INTERMEDIÁRIO............................................135
APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO FINAL.................................................................136

9

1 INTRODUÇÃO
O ensino/aprendizagem de Língua Inglesa (LI) no Ensino Médio (EM) da Educação
Básica nacional tem enfrentado desafios de ordem linguística, pedagógica e política,
articulados a um conflito entre valores linguísticos e educacionais (BRASIL, 2006). Dentre as
muitas questões desafiadoras nesse contexto, as quais têm sido registradas por estudos em
Linguística Aplicada – LA, destacamos: o déficit de proficiência na língua, as diversas
contingências na formação inicial e continuada de professores, as turmas numerosas, a
insuficiência de carga horária adequada ao desenvolvimento das habilidades linguísticas e a
escassez de ações que integrem escolas e instituições de formação, e que promovam a
apropriação das tecnologias digitais, presentes nas práticas sociais (ARAGÃO, 2007, 2011,
2012; ARAGÃO; DIAS, 2014, 2016; BARCELOS, 2016; BOHN, 2013; BORBA;
ARAGÃO, 2012; BUZATO, 2016; COSTA, 2013; JORDÃO, 2004, 2007, 2010;
KUMARAVADIVELU, 2006; LEFFA, 2003, 2011, 2012; MICCOLI, 2016; PAIVA, 2007,
2009, 2011, 2014; PAIVA; BRAGA, 2009; PENNYCOOK, 2001).
Esses desafios costumam sustentar o preconceito sobre a (im)possibilidade de
aprendizagem de LI nas escolas. Pois, não raramente, esse ensino está atrelado a descrenças,
falta de identificação e frustrações por parte dos estudantes e seus familiares, dos educadores
e até mesmo do governo, como pode ser percebido em documentos oficiais como os
Parâmetros Curriculares (PAIVA, 2011). Apesar disso, a importância e a presença da LI nas
práticas socioculturais contemporâneas têm despertado nos jovens o interesse em aprender e
se comunicar em LI, como temos observado no desenvolvimento de estudos em LA
(ARAGÃO; DIAS, 2014, 2016; COSTA, 2013; DIAS, 2014).
Por meio da perspectiva da Biologia do Conhecer (MATURANA, 1998), entendemos
que essa disposição para a comunicação em LI pelo aprendiz é modulada por emoções,
enquanto disposições corporais dinâmicas. Tais emoções fundamentam as nossas ações e
podem ser distinguidas na linguagem como sentimentos (ARAGÃO, 2008). Com isso,
acreditamos que o conhecimento sobre as emoções é basilar para o ensino/aprendizagem de
LI. Isso porque, ao modularem nossas ações, as emoções influenciam a disposição para a
comunicação (ARAGÃO, 2011; no prelo) e o interesse por aprender, que é indispensável para
a aprendizagem (BEATO, 2016; XAVIER, 2013) e sem a qual não há ensino (FREIRE,
1996).
Esse desejo de aprender tem sido frustrado por um ensino fundamentado numa
concepção estruturalista de língua (BRASIL, 2006; PAIVA, 2007). Nela, a língua é tratada
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como um código regido por regras estáveis, entendida como um instrumento mediador do
sujeito e do mundo, porém dissociada de outras relações de linguagem - valores sociais,
culturais, políticos e ideológicos (BRASIL, 2006; JORDÃO, 2006). Esse tratamento tem
excluído a diversidade dos modos de representarmos a experiência humana. E, com isso,
marginalizado as práticas sociais dos estudantes, os quais acabam vendo pouco sentido nesse
ensino, como nos indicam Aragão e Dias (2016).
Nessa seara, Bohn (2013) aponta que, na contemporaneidade, o ensino/aprendizagem
de LI tem sido marcado por tensões teórico-metodológicas. O autor argumenta que essas
tensões refletem um desacordo entre o ensino e as particularidades da natureza humana, por
exemplo, a inquietude por conhecer é sedenta de liberdade e autonomia. Assim, notamos que,
com o advento das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), as práticas
socioculturais têm sido ampliadas. Dessa maneira, as formas como participamos no mundo
têm sido reconfiguradas pela interpretação e construção de sentidos na linguagem, exercendo
pressão nas instituições escolares e nas formas tradicionais de ensinar e aprender (ALDA;
LEFFA, 2014; ARAGÃO; DIAS, 2016; ARAGÃO; LEMOS, no prelo; BRASIL, 2006;
PRETTO, 2011).
Em consonância com Paiva (2014, p. 144), entendemos a linguagem como sendo um
“sistema dinâmico não linear e adaptativo, composto por uma interconexão de elementos biocognitivo-sócio-histórico-culturais e políticos que nos permitem pensar e agir na sociedade”.
Portanto, acreditamos que a linguagem envolve uma complexidade de fatores, cuja relação
imbricada desses elementos constitui os sentidos possíveis numa comunicação.
Enquanto um sistema dinâmico, a linguagem, “permeia cada aspecto da experiência
humana, e, da mesma forma que cria, reflete as imagens dessas experiências”
(KUMARAVADIVELU, 2006, p.3). Logo, a linguagem está imbricada com as práticas
socioculturais contemporâneas, de forma dinâmica, não linear e adaptativa. Nesse sentido, as
nossas práticas em sociedade demandam uma adaptação da linguagem às formas atuais de
construir e comunicar o sentido.
Ademais, como nos mostra Maturana (1998, p. 38), “estamos imersos num viver que
nos ocorre na linguagem, na experiência de sermos observadores na linguagem [...] porque se
não estamos na linguagem não há reflexão, não há discurso, não dizemos nada [...]”. Por isso,
consideramos a relação imbricada da linguagem com a existência humana, com os modos de
viver, conhecer e estar no mundo, modos esses que têm estado imersos também em ambientes
digitais, de igual forma, pujantes em linguagem. Logo, compreendemos a experiência na
linguagem como sendo uma condição para a aprendizagem de LI, porque acreditamos que a
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linguagem não se adquire, mas dela participamos em nossas experiências sociais (PAIVA,
2011) na convivência com outros seres humanos (MATURANA, 1998).
Na atualidade, essa linguagem-experiência tem sido ampliada com as TDIC, as quais
possibilitam novos meios de comunicação e diminuem a distância física entre as pessoas. A
construção de sentidos vem sendo redimensionada pela articulação de diversos modos de
representação, nos quais se incluem elementos linguísticos, visuais, sonoros, gestuais e
espaciais. Tais elementos utilizam recursos semióticos, que possibilitam a ampliação dos
sentidos pela chamada multimodalidade (NLG, 1996).
As TDIC também tornam a informação acessível às pessoas em espaços e tempos que
ultrapassam as paredes da escola e a limitada carga horária das aulas. Esse fenômeno é
concebido como ubiquidade (COSTA, 2013; SANTAELLA, 2014; MOURA, 2010; YAHYA;
AHMAD; JALIL, 2010) e está baseado em tecnologia onipresente, que oportuniza qualquer
pessoa a aprender em qualquer lugar a qualquer momento. Assim, a aprendizagem ubíqua
desestabiliza a centralização da escola enquanto único lugar de aprender. Com isso, os papeis
sociais de educadores e aprendizes têm sido reconfigurados. O professor deixa de ser o
detentor do saber e o conhecimento passa a ser compartilhado na troca de saberes com os
educandos. Essas mudanças requerem uma revisão de práticas verticalizadas de ensino, as
quais se fundamentam numa relação hierárquica de submissão e obediência, que nega e
deslegitima os saberes do educando (ARAGÃO, 2014; FREIRE, 1996; LEFFA, 2012;
MATURANA, 1998).
Nesse cenário, urge a necessidade de uma educação que valorize as relações humanas.
E isso demanda estudos sensíveis à complexidade e heterogeneidade linguística-culturalsocial, na qual a experiência do ensino/aprendizagem de LI se insere. Por sua vez, as
transformações socioculturais exigem também algumas competências para que sejamos
capazes de lidar com os novos usos da linguagem. Esses usos implicam ao ensino de línguas a
necessidade por letramentos, enquanto usos funcionais da linguagem (SOARES, 1998).
Nesse sentido, o conceito de multiletramentos (NLG, 1996) surge para definir os novos usos
da linguagem, promovendo uma reflexão crítica acerca de “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).
Diante disso, acreditamos na relevância de um ensino/aprendizagem de LI
fundamentado no conhecimento acerca das emoções e dos multiletramentos como uma
possibilidade diante dos desafios de ensino no contexto contemporâneo. No âmbito do EM da
Educação Básica, entendemos ser relevante o desenvolvimento de um trabalho que estimule,
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nos jovens, a disposição para a comunicação em LI e os envolvam de modo significativo, em
atividades comunicativas na língua (BRASIL, 2006).
Sendo assim, questionamos nesta pesquisa: qual o impacto das emoções e dos
multiletramentos no uso de LI por estudantes da segunda série do EM de uma escola estadual
na Bahia, com a articulação de tecnologias pré-existentes nesse ambiente, como o livro
didático (LD) a TDIC contemporâneas, como o WhatsApp?
Nesta empreitada, com o uso da LI em práticas socioculturais significativas para os
jovens estudantes do EM, como norteiam as Orientações Curriculares para o Ensino Médio,
de Línguas Estrangeiras - OCEM-LE (BRASIL, 2006), esperamos superar alguns desafios do
ensino/aprendizagem de LI no contexto contemporâneo. Para isso, acreditamos na
importância de considerarmos o papel das emoções (ARAGÃO, 2014; MATURANA, 1998) e
dos multiletramentos (BRASIL, 2006; COPE; KALANTZIS, 2000; NLG, 1996) no
ensino/aprendizagem de LI. Nesse processo, defendemos o desenvolvimento de atividades
voltadas aos interesses dos aprendizes, que articulem práticas sociais com práticas
educacionais, valorizando o estudante em seu espaço de identidades e emoções, bem como
reconhecendo o valor de dar-lhes voz e espaço para colaborar na produção de conhecimento.
Com base nesses argumentos iniciais, o presente trabalho se justifica na busca por
suprir lacunas identificadas na literatura de LA. Nesse processo, constatamos contribuições
para o ensino/aprendizagem de LI a partir de pesquisas no âmbito das emoções (ARAGÃO,
2007; 2008; 2011; 2014; 2016) e dos multiletramentos (ARAGÃO; DIAS, 2016; COSTA,
2013; DIAS, 2014). No entanto, verificamos a escassez de pesquisas nacionais que articulem
os referidos eixos, como já indicado por Aragão e Dias (2016). Não obstante, identificamos
contribuições relevantes em estudos em LA, as quais têm articulado o uso dos
multiletramentos com TDIC, como as redes sociais digitais e equipamentos móveis, como os
smartphones1 (ARAGÃO; DIAS, 2016; DIAS, 2014; COSTA, 2013; ARAGÃO, no prelo).
Porém, ainda são escassas as pesquisas que explorem a plataforma digital WhatsApp2, tendo
em vista a notória integração desse aplicativo às práticas socioculturais comunicativas
contemporâneas.

1

Dentre essas tecnologias digitais móveis, Pretto (2011) aponta que os smartphones são um exemplo singular
dessa transformação social contemporânea, particularmente na juventude. Esses aparelhos se distinguem de
telefones celulares comuns, por apresentarem cada vez mais recursos digitais, adquirindo uma complexidade
tecnológica própria de computadores, devido à presença de um sistema operacional.
2

Em quinze de março de dois mil e quinze, realizamos uma busca no banco de teses e dissertações da CAPES
(disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses) por pesquisas em LA que fizessem referência ao
termo WhatsApp e não encontramos nenhum resultado.
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Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho foi investigar como estratégias de
ensino/aprendizagem no aplicativo WhatsApp, embasadas no papel das emoções e dos
multiletramentos, influenciaram o uso de LI por estudantes da segunda série do EM, de uma
escola pública da Bahia. De maneira mais especifica, procuramos: (1) apropriarmo-nos de
alguns recursos do WhatsApp para o ensino/aprendizagem de LI; ao fazê-lo (2) articularmos
esses artefatos tecnológicos ao uso de outras tecnologias já consagradas no ambiente escolar,
como o LD, assim como em outras pesquisas, a exemplo de Dias (2014); e, com isso (3)
interpretarmos o impacto dessa experiência do estudantes-participantes, à luz de uma análise
qualitativa.
Metodologicamente, esta dissertação se respalda em estratégias de análise qualitativa
dos dados gerados durante uma pesquisa-ação colaborativa (OLIVEIRA, 2012), realizada em
parceria com uma escola da rede estadual de ensino da Bahia. Acreditamos na produção de
conhecimento, a partir da troca de saberes entre os envolvidos no processo de
ensino/aprendizagem de LI. Por isso, argumentamos a relevância de propostas que promovam
a articulação entre escolas e as instituições de formação, de modo colaborativo, como têm
sido realizados os estudos do grupo de pesquisa Formação, Tecnologias e Emoções – FORTE
(CNPq/UESC), ao qual nossa pesquisa está vinculada.
Nessa perspectiva, mediante a aprovação do protocolo desta pesquisa pelo Comitê de
Ética3, iniciamos a fase de trabalho de campo deste estudo. Nessa fase, elaboramos algumas
estratégias de ensino/aprendizagem de LI para serem realizadas pelos estudantes-participantes
da pesquisa em um grupo no WhatsApp. No desenvolvimento dessas estratégias, procuramos
estabelecer uma correspondência do material desenvolvido com os conteúdos abordados pelo
LD durante a primeira unidade letiva, período no qual nossa proposta didática e a pesquisa
qualitativa foram desenvolvidas.
Com essa proposta didática, exploramos o tema “Uso ético e seguro das redes sociais
digitais” e produzimos um material educativo para conscientização acerca do uso desses
ambientes pelos jovens. Os textos desse material foram produzidos pelos estudantes em LI,
explorando a multimodalidade e construindo diversos sentidos em ações de linguagem, por
meio de diferentes gêneros textuais (vídeo de conscientização, infográficos, pôsteres, memes).
Realizamos as atividades acerca de assuntos inter-relacionados à referida temática no
ambiente digital e aprofundamos tais temáticas em discussões semanais com os participantes,
de forma presencial na escola.
3

Em treze de janeiro de dois mil e dezesseis, o protocolo desta pesquisa, registrado sob o nº. 1.420.252, foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da UESC – CEP/UESC.

14

No espaço físico da escola também realizamos alguns procedimentos referentes à
coleta de dados, como aplicação de questionários e realização de entrevistas. Além desses
instrumentos, utilizamos a captura das telas do ambiente digital e notas de campo, as quais
registraram os dados obtidos por meio de observação sistemática participante. Com esses
dados, avaliamos o impacto da experiência para o ensino/aprendizagem de LI no EM.
A discussão dos resultados aponta para um aumento da confiança e da disposição para
a comunicação dos estudantes, como veremos adiante. Outro resultado que chamou atenção
foi o sentimento de valorização que emergiu na experiência de ensino/aprendizagem proposta
nesta pesquisa. Notamos que, concomitantemente com esse sentimento de valorização, surge
um ampliar da consciência ética do uso da linguagem nas relações coletivas com os colegas.
Argumentamos que a emergência desse sentimento parece ter fortalecido a constituição de um
espaço colaborativo de aprendizagem pelos estudantes.
Destarte, apresentamos esta pesquisa em três capítulos. No primeiro capítulo, expomos
o referencial teórico, para nos situar perante alguns desafios e possibilidades do ensino/
aprendizagem de LI no EM no contexto contemporâneo. Nessa esteira, argumentamos em
favor da relevância das emoções e dos multiletramentos para esse cenário. No segundo
capítulo, discorremos sobre a metodologia utilizada neste estudo. No terceiro capítulo,
descrevemos a experiência de forma cronológica, como também exibimos e discutimos os
dados obtidos no desenvolvimento da pesquisa. Por fim, após essa exposição, tecemos as
nossas considerações finais, apontando contribuições, implicações e limitações deste estudo.
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2 ENSINO/APRENDIZAGEM DE INGLÊS NO ENSINO MÉDIO
Neste primeiro capítulo, destacamos o “valor” 4 do ensino/aprendizagem de LI no EM
no contexto contemporâneo, levantando alguns desafios e possibilidades nesse cenário. Em
seguida, argumentamos sobre a relevância do conhecimento acerca das emoções e dos
multiletramentos, como possibilidades para essa conjuntura.
2.1 O “valor” do ensino/aprendizagem de Inglês: desafios e possibilidades.
Neste subcapítulo, apontamos, inicialmente, o “valor” do ensino/aprendizagem de LI
no EM, pensando o mundo contemporâneo. Num segundo momento, levantamos alguns
desafios e possibilidades nesse cenário. Primeiramente, para compreendermos essa
importância do ensino/aprendizagem de LI num mundo globalizado e marcado por relações
de desigualdades sociais, tomamos por ponto de partida, os questionamentos de Maturana
(1998, p. 11-12) sobre “O que queremos com a educação? O que é educar? Para que
queremos educar? [...]” e “para que e para quem [ensinamos]?”. Entendemos que tais
perguntas devem ser norteadoras de nossas práticas de ensino/aprendizagem que, no caso
desta pesquisa, estão voltadas à LI.
Além disso, acreditamos que a panorâmica atual de mudanças impostas no âmbito do
EM da Educação Básica brasileira, revalidam essas questões, reforçando o caráter atemporal
dos ensinamentos do neurobiólogo Humberto Maturana (1998) na educação-política. Seus
questionamentos apontam para a relevância de uma articulação de ações colaborativas em
prol de um projeto coletivo de nação, no qual a educação deve ser um bem comum e não um
privilégio de uma minoria. Da mesma forma, entendemos que o ensino de LI precisa
considerar o valor educativo do ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira no mundo
(BRASIL, 2006).
O ensino/aprendizagem de LI não pode perder de vista o valor educativo. Pois esse,
possibilita uma visão sobre a LI que ultrapassa a concepção da língua apenas como
commodity (JORDÃO, 2004) no mundo, ou seja, como um privilégio de poucos ou ainda
como uma “grife” (PAIVA, 2011b). Posto que, no contexto contemporâneo, a LI deve ser

4

Colocamos o termo valor entre aspas, pois nesse texto usamos essa palavra como sinônimo de importância e
questionamos a restrição dessa relevância do ensino/aprendizagem de LI ao “valor” no âmbito econômico, ou
seja, na finalidade de apenas se preparar para o mercado de trabalho.
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entendida como um bem acessível a todos, como um meio de negociarmos sentidos com os
outros e participarmos de forma consciente e ativa no mundo.
Nesse sentido, argumentamos a importância do ensino/aprendizagem de LI na
formação dos estudantes enquanto indivíduos-sociais, os quais constroem suas relações com
os outros, ao participarem de práticas de linguagem diversas. Por isso, no âmbito do EM,
defendemos que a formação do indivíduo não pode se restringir a uma capacitação do
aprendiz apenas para o mercado de trabalho, mas deve ampliar as possibilidades desse
estudante em construir sentidos no mundo ao conviver com outros indivíduos.
Portanto, essa formação precisa desenvolver nos jovens estudantes algumas
competências para que eles possam transitar socialmente de forma ética e em prol de um
mundo melhor, fundamentado em ações de compromisso social, respeito a si e aos demais.
Isso demanda múltiplos letramentos ao ensino/aprendizagem de LI. Deste modo, entendemos
que o conhecimento de LI é uma forma de estes estudantes ampliarem as possibilidades de
participação no mundo. Mas, isso requer consciência de como as relações socioculturais são
construídas, mantidas e transformadas na linguagem.
Tal consciência de mundo é relevante para que o estudante compreenda não só a
própria realidade e entenda como ela foi construída, mas também como pode ser mudada
(BRASIL, 2006). Esta compreensão pode contribuir para transformar as múltiplas realidades
sociais desiguais, bem como para instaurar novos meios de cidadania. E isso demanda do
ensino ações fundamentas em responsabilidade social coletiva, em prol de um “bem-estar”
comum (MATURANA, 1998).
Nessa finalidade, o ensino/aprendizagem de LI no EM da Educação Básica está
voltado a atender dois propósitos, sendo um de ordem linguística e outro de ordem
educacional. No entanto, por compreendemos que todos os aspectos da experiência humana
estão imbricados na linguagem, salientamos que tais propósitos se inter-relacionam. Portanto,
o ensino/aprendizagem de LI não pode desvincular a língua(gem) de valores sociais, políticos
e ideológicos (BRASIL, 2006), os quais constituem e são construídos na própria linguagem e
no convívio social humano.
Para isso, as OCEM-LE (BRASIL, 2006), apontam a necessidade de superarmos o
papel exclusivamente linguístico do ensino/aprendizagem de LI. Neste intento, devemos
possibilitar a compreensão acerca da heterogeneidade linguística-social-cultural-histórica,
oportunizando ao aprendiz o contato com múltiplas formas de expressões da experiência
humana na linguagem.
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Em tal processo, é relevante conscientizar o estudante sobre como a linguagem está
inter-relacionada às nossas práticas socioculturais. Fazendo-o compreender como somos
responsáveis pela formação e propagação de discursos de preconceito e desigualdades no
mundo, por meio da linguagem. Além disso, precisamos fomentar a sensibilidade e
conscientização linguística, como também desenvolver a confiança do aprendiz em
experiências bem sucedidas de uso da LI. Nessa empreitada, precisamos atentar para uma
visão de língua enquanto habilidades integradas e contemplar os novos usos de linguagem,
influenciados pelas TDIC.
Essas questões norteiam o desenvolvimento deste trabalho porque procuramos discutir
e reciclar ações de linguagem sobre o uso ético e seguro de redes sociais com o uso da LI
pelos jovens estudantes participantes da pesquisa. Entendemos que o ensino/aprendizagem de
LI não deve se restringir ao conhecimento da língua em si, mas também explorar aspectos
sociais correlatos a ela. Nessa perspectiva, argumentamos a necessidade de um ensino
transdisciplinar de LI, que abarque questões de inclusão/exclusão e cidadania. Para com isso,
promover a expansão da compreensão de mundo pelos estudantes e orientá-los em prol de
uma convivência humana ética, na qual diferentes mundos se encontram, sem haver
sobreposição de valores de um mundo sobre o outro (BRASIL, 2006).
No entanto, no âmbito do ensino/aprendizagem tradicional de LI no EM, essas
questões ainda têm sido pouco contempladas. A relação entre linguagem e cultura, por
exemplo, costuma ser trabalhada de forma estereotipada, por modelos essencialistas que
desprezam a heterogeneidade linguística-cultural e supervalorizam um modelo único de
língua. Por isso, é preciso superar o ensino de LI como um fim em si mesmo e contemplar
distintos valores sócio-políticos-ideológicos-culturais imbricados com a linguagem. Assim,
podemos conscientizar o aprendiz sobre como a linguagem constrói modelos estereotipados e
estigmas na sociedade, os quais reforçam discursos de preconceito e os propagam em
ambientes reais e digitais (BRASIL, 2006).
Quando o ensino/aprendizagem de LI supervaloriza uma monolíngua em detrimento
das múltiplas maneiras de representar a experiência humana na linguagem, ela marginaliza as
práticas socioculturais. Com isso, os aprendizes não se identificam com esse ensino e a escola
se torna um espaço pouco ou nada agradável para as crianças e para os jovens. E essa tem sido
uma situação crítica no contexto atual, no qual o conhecimento tem se tornado multimodal,
com a articulação de vários meios de comunicação (BRASIL, 2006) e vem sendo marcado
pela ubiquidade (COSTA, 2013; SANTAELLA, 2014; MOURA, 2010). Por isso, é
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fundamental que o ensino/aprendizagem de LI atente para as relações humanas e para as
práticas de linguagem contemporâneas.
Acreditamos que um caminho possível para atender a essa demanda é o conhecimento
acerca das emoções e dos multiletramentos. Pois tal epistemologia nos possibilita
compreender e valorizar as particularidades do ser humano em sua inter-relação social com
outros seres no processo de aprendizagem de LI. Como veremos nas próximas seções deste
capítulo. Entendemos esse conhecimento como basilar ao ensino/aprendizagem de LI porque
se os estudantes não se sentirem representados nos textos trabalhados e não perceberem a
relação entre a escola e a vida, como vamos ensiná-los?
Portanto, argumentamos que o ensino/aprendizagem de LI deve fazer sentido para a
vida dos estudantes. O conhecimento deve ser percebido como um bem “para a vida” e não
apenas “para prova”, “para os processos seletivos” ou “para o mercado de trabalho”, pois o
que observamos é a permanência dessa dissociação nas concepções dos aprendizes, como
veremos mais adiante na fala dos participantes desta pesquisa. Sendo o educar/aprender
percebido como um processo intrínseco ao conviver (MATURANA, 1998, p.29), o ensino de
LI precisa valorizar as identidades e diversidades dos estudantes, contemplando as suas
práticas socioculturais, as quais têm envolvido ações com TDIC.
Nesse ponto, devemos reconhecer, como nos indica Beato (2016, p.167), que “o gesto
de aprender qualquer coisa é necessariamente movido pela curiosidade e o impulso de
aprender nasce latente em qualquer criança”. Logo, trazemos em nós o desejo de aprender e é
importante valorizarmos as emoções envolvidas nesse processo, pois nós humanos tendemos
à aprendizagem. Porém, ainda nas palavras da autora, “o problema começa na medida em que
ao crescer, vamos ficando seletivos no processo de aprendizagem e passamos a aprender o
que queremos aprender e não o que os outros nos querem ensinar”. Inferimos com isso, a
relevância de atentarmos para os interesses dos aprendizes, como também para as emoções
que possam impulsioná-los, tornando-os mais dispostos para se comunicar e aprender LI.
Pois, como menciona Xavier (2013, p. 64), “sem a disposição do aprendiz para se
concentrar num determinado saber a ser aprendido e assim articular as informações relativas a
ele, não haverá aprendizagem efetiva do que quer que seja”. Segundo o autor, quando há
disposição e autonomia na aprendizagem é muito difícil não haver aprendizagem. Ele ainda
destaca a importância de um ensino pautado em planejamento, sensibilidade e técnica, a fim
de ser capaz de propiciar um ambiente adequado, no âmbito psicológico e tecnológico, ao ato
de aprender. Com isso, percebemos que ensinar/aprender LI demanda aspectos cognitivos,
mas também estratégias técnicas e psicológicas, as quais envolvem questões de afetividade.
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Em acréscimo, Jordão (2013, p. 77) aponta que “ensinar e aprender língua(gem) é
ensinar e aprender a construir sentidos do/para/no mundo e, neste processo, aprender a
posicionar-se diante dos sentidos produzidos por si e por outros, a entender como eles são
construídos, valorizados, distribuídos e hierarquizados nas comunidades interpretativas pelas
quais nos constituímos enquanto sujeito”. A autora salienta a relevância de percebermos como
tais sentidos são construídos de forma social, cultural e política, e como eles impactam nosso
modo de ser e de representarmos uns aos outros.
Por isso, o ensino/aprendizagem de LI não pode ser reduzido ao ensino de estruturas
sintáticas, antes precisa fomentar a consciência linguística do aprendiz, por meio de
letramentos capazes de contemplar o valor educacional desse ensino. Entendemos que
trabalhar a LI é tão importante quanto trabalhar as relações humanas imbricadas na
linguagem, por exemplo, as relações de respeito, ética e compromisso social em ambientes
reais e virtuais, como veremos no desenvolvimento desta pesquisa.
Com essa finalidade, a LI não pode se restringir a uma concepção global, que
compreende essa língua apenas como um produto ou instrumento, um meio pelo qual nos
tornamos também um produto mais capacitado para o mercado de trabalho. Essa perspectiva
constrói e perpetua crenças de idealização sobre a LI e comprometem o ensino/aprendizagem
dessa língua como um direito de todos. Conforme Barcelos (2006, apud BARCELOS, 2013,
p.155-156), crenças são “uma forma de pensamento, como construções da realidade, maneiras
de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas experiências
resultante de um processo interativo de interpretação e (re) significação”.
Articulamos esse conceito sobre crenças aos fenômenos das emoções e identidades
dos seres humanos imersos na atividade de linguagem e de conhecimento. Uma vez que,
na atividade da linguagem, distinguimos nosso mundo e nós mesmos como aqueles
que responsáveis pela distinção. Ao fazê-lo, linguajamos como sentimos e pensamos
e somos capazes de dar vida às nossas próprias identidades como indelevelmente
cruzadas pelas nossas emoções e crenças que embasam nossa experiência cotidiana
(ARAGÃO, 2011, p. 302).

Assim, consoante Aragão (2011), as emoções influenciam as dinâmicas interativas
com a língua estrangeira e se relacionam com crenças sobre nós mesmos (autoconceitos),
nossos contextos de ensino/aprendizagem e de possíveis colegas-interlocutores. Seguindo essa
linha teórica, definimos crenças como as formas pelas quais os aprendizes/professores
distinguem o modo mais efetivo e apropriado de se aprender/ensinar uma língua estrangeira.
Portanto, as crenças interferem no ensino/aprendizagem, pois agimos influenciados pelas
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nossas formas de ver e perceber o mundo. Por meio delas, construímos mutuamente as nossas
identidades, fundamentados no que tomamos como realidade para distinguirmos o outro e a
nós (ARAGÃO, 2011).
Com isso, como aponta Barcelos (2013, p. 168), “quando alunos dizem ‘minha
pronúncia não é boa’, eles parecem se identificar com isso” e o fazem baseados em crenças e
construção de outras identidades anteriores, as quais fazem com que esse aluno aja modulado
por emoções correlatas às suas crenças e identidades. Quando entendemos a LI de forma
idealizada, esbarramos em uma imbricada relação de identidades-crenças-emoções-ações, a
qual nos conduz a distintas percepções e ações em LI. Um aprendiz que entenda a LI como “a
melhor” pode projetar, tanto pela via da veneração como pela via da resistência, as suas
identidades, compreendidas aqui como “diversos posicionamentos na linguagem aos quais os
sujeitos aderem a sua corporalidade” (ARAGÃO, 2014, p. 32).
Por isso, acreditamos na relevância de um ensino/aprendizagem de LI capaz de
ampliar a concepção do estudante sobre o valor dessa língua no mundo contemporâneo. E isso
implica atentarmos para a relação do global em face dos valores locais, para que seja possível
promover um diálogo intercultural na convivência com a diferença e não restringir a LI a fins
do mercado de trabalho ou a uma demanda da globalização, uma vez que esse fenômeno traz
fortes impactos de exclusão social. Porquanto, consoante com Jordão (2013, p. 83), “a
legitimação dos saberes locais é fundamental para que eles possam ser construídos com
segurança. Ao mesmo tempo para legitimá-los é preciso confrontá-los com os saberes globais
já legitimados”.
Dessa forma, argumentamos a importância de trazermos para a pauta do
ensino/aprendizagem de LI as vivências cotidianas dos estudantes e as valorizamos, por meio
dos multiletramentos e das emoções, de modo a tornar a aprendizagem mais significativa e
interessante aos aprendizes. Nessa acepção, não podemos perder de vista o valor educativo do
ensino de LI, bem como a autonomia e a liberdade dos envolvidos nas ações de ensinar e
aprender LI. Destarte, uma vez que temos conhecimento da relevância desse ensino na
contemporaneidade, convém também compreendermos alguns desafios nesse contexto e
buscar algumas possibilidades, como nos propomos a fazer na seção a seguir.

21

2.1.1 Desafios e possibilidades no ensino/aprendizagem de LI no EM.
Diante de nossas considerações acerca da importância do ensino/aprendizagem de LI
no contexto contemporâneo, procuramos compreender alguns desafios nesse cenário, como
por exemplo, a excessiva quantidade de estudantes por turmas, o déficit de carga horária
adequada à exploração das habilidades linguísticas, a falta de proficiência na língua, entre
outras questões, das quais trataremos mais detalhadamente nos tópicos desta subseção.
Nessa empreitada, entendemos ser oportuno apresentarmos paralelamente a esses
desafios, algumas alternativas possíveis, porque acreditamos ser “possível mudar as coisas, ao
invés de nos contentar em simplesmente descrevê-las” (RAJAGOPALAN, 2004, p. 12). Para
isso, aportamos nosso levantamento em registros já feitos por estudos em LA (BARCELOS,
2016; JORDÃO, 2010; LEFFA, 2003, 2011; MICCOLI, 2016; PAIVA, 2007). Assim, no
âmbito dos desafios, devemos reconhecer que
ensinar uma língua estrangeira, como o inglês, em um país de proporções
continentais como o Brasil não é tarefa fácil devido ao sério desequilíbrio no tocante
ao desenvolvimento de suas regiões, à distribuição de renda e à qualidade das
instituições educacionais. O aprendiz encontra alguns obstáculos para aprender a
língua inglesa como, por exemplo, conteúdos programáticos centrados apenas na
forma, materiais pedagógicos de qualidade duvidosa, limitações tecnológicas [...]
Além disso, nem sempre os programas de formação de professores são capazes de
desenvolver a competência comunicativa esperada dos futuros professores de língua
estrangeira (PAIVA; BRAGA, 2009, p. 273-274).

Essas questões desafiadoras tornam o ensino/aprendizagem de LI um fenômeno
complexo. Ademais, demandam estratégias capazes de contornar tais obstáculos, favorecer a
aprendizagem dos estudantes e fortalecer esse ensino, por meio da busca de possibilidades.
Pois, como vimos, esse contexto tem sido marcado por limitações que põem em xeque a
(im)possibilidade desse ensino nas escolas. Dentre os muitos desafios dessa conjuntura,
apontaremos na sequência alguns deles e indicaremos algumas possibilidades para superá-los.
2.1.1.1 Desafios de proficiência linguística e possibilidades de negociações de sentidos em LI
para além do verbo to be, please!
Como mencionamos em nossas considerações iniciais, o ensino/aprendizagem de LI,
em grande parte das escolas, tem se fundamentado na concepção estruturalista de linguagem
(PAIVA, 2007). Nessa abordagem, a língua é concebida como um sistema abstrato,
organizado em estruturas sintáticas, por meio das quais as orações são construídas dentro de
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um padrão, sem que haja qualquer inserção da língua em contextos significativos. Nesse viés,
as OCEM-LE (2006, p.107) apontam que “na tradição do ensino de línguas, a gramática tem
sido utilizada como algo que precede o uso da linguagem”.
Diante da nossa constatação dessas práticas estruturalistas de ensino de línguas, a
partir da revisão de literatura da LA (ARAGÃO; DIAS, 2014; 2016; BRASIL, 2006;
BORBA; ARAGÃO, 2012; LEFFA, 2011, 2012; MICCOLI, 2016), concordamos com Jordão
(2010) sobre haver uma dupla falha do ensino de LI no Brasil. Posto que, segundo a autora,
esse ensino tem sido mal sucedido tanto nas instituições públicas, quanto privadas. Isto
porque falta dar sentido a seu uso e destacar a importância do que é aprender uma língua
cultural e socialmente. De forma similar, Costa (2013, p.5) sinaliza que “o ensino de línguas
nas escolas públicas e particulares brasileiras tem um grande déficit nas práticas linguísticas,
restringindo o trabalho do professor à leitura e a escrita”. Esse déficit está relacionado à
perspectiva estruturalista, a qual concebe a língua como um código fixo e não como discurso
em prática.
Segundo Jordão (2007, p.2), o estruturalismo é uma tradição de pensamento, que
concebe a língua “como um intermediário entre o sujeito e o mundo”, por meio dela teríamos
acesso ao mundo e poderíamos agir sobre ele. Nessa concepção, ainda nas palavras da autora,
a realidade “é concebida como algo externo ao sujeito, independente dele” e a língua funciona
como “um sistema fechado, transparente e passível de estudo quando abstraída de seu uso
social e ideológico”. Dessa maneira, a língua é isolada dos valores sociais, políticos,
ideológicos (BRASIL, 2006) e também de aspectos bio-cognitivos do indivíduo
(BARCELOS, 2016), uma vez que é concebida como exterior a ele.
Nesta perspectiva, a linguagem está relacionada a um conceito homogêneo, o qual não
contempla a heterogeneidade linguística e seus valores. Nesse processo, percebemos que as
práticas socioculturais dos estudantes têm sido marginalizadas em função da garantia de uma
monolíngua, adotada como padrão. E por isso, muitas vezes, os estudantes costumam não se
identificar com a maneira como a língua é trabalhada em sala de aula, vendo pouco ou
nenhum sentido desse ensino para as suas vidas (ARAGÃO; DIAS, 2016).
Apesar disso, o ensino de línguas continua sendo trabalhado de maneira desarticulada
com as práticas sociais dos estudantes. Isto é, prioriza a forma em detrimento da função
linguística, o que torna o ensino de LI pouco significativo e até frustrante para os aprendizes,
que se veem desmotivados e descrentes diante da aprendizagem de LI nas escolas. Pois,
embora essa língua esteja presente de forma dinâmica no cotidiano dos estudantes e eles
queiram usá-la em suas práticas, dificilmente esse interesse é correspondido pelas práticas de
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ensino de LI em sala de aula. Já que nesses ambientes pouco se explora a competência para a
comunicação na língua de forma contextualizada com as necessidades dos aprendizes.
Em vez disso, não raramente, o ensino de LI costuma ser caracterizado pela repetição
descontextualizada do verbo to be, sem qualquer articulação com uma proposta comunicativa
autêntica e significativa. Sabemos que a carga horária das aulas de LI nas escolas é pouca para
explorarmos o desempenho linguístico de forma adequada a atingirmos níveis de proficiência
satisfatórios. No entanto, em consonância com Miccoli, (2016, p.17) argumentamos que esse
tempo “é suficiente para ter direito a mais do que, simplesmente, a eterna revisão do verbo to
be”. Nesse sentido, a autora destaca a importância de uma elaboração e adaptação de
programa de ensino que articule habilidades e conteúdos linguísticos e viabilize o
desempenho comunicativo.
A falta dessa viabilização para o desempenho comunicativo gera desmotivação, pouca
identificação e insegurança nos estudantes com relação à aprendizagem de LI na escola. Uma
vez que eles não têm muitas oportunidades de usar a língua em sala de aula. Com isso, os
aprendizes se distanciam da LI e apresentam baixa proficiência, apesar de a estudarem desde
o Ensino Fundamental. Consequentemente, levam essa dificuldade para os próximos níveis de
educação, EM e cursos de graduação, como uma “herança” da escola, conforme colocou a
participante Arwen, na pesquisa de Aragão (2007).
Em consonância com esse autor, compreendemos que muitos estudantes costumam
registrar as dificuldades enfrentadas com a LI na escola, constituindo um sentimento de
inibição em momentos de interação em LI, interferindo no processo de aprendizagem e
dificultando o aumento da proficiência linguística. Essa situação tem sido agravada pela a
falta de proficiência também dos professores, quando, como apontado por Leffa (2011, p.21),
“o professor ensina ao aluno algo que ele mesmo não conhece”.
A falta de proficiência na LI, faz com que professores prefiram o ensino tradicional de
gramática, fundamentado na concepção estruturalista, em vez de procurar desenvolver o
desempenho comunicativo com os estudantes (LEFFA, 2011). A proficiência na língua é
fundamental para que o professor possa ensiná-la. No entanto, segundo Barcelos (2016), a
nossa realidade é marcada pela falta de proficiência docente, atrelada à falta de testes de
nivelamento nas escolas e em muitas universidades.
Nesse sentido, a autora aponta que a falta de proficiência de estudantes e professores
reforça um círculo vicioso no ensino/aprendizagem de LI. Os aprendizes saem da formação
básica sem bagagem linguística, entram nos cursos de graduação (muitas deles de dupla
licenciatura), onde não são cobrados, nem se cobram e saem (de) formados, dando
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continuidade a esse processo. E tudo isso reforça o preconceito sobre a (im)possibilidade de
aprendizagem de LI nas escolas.
Diante desse desafio, Leffa (2011) destaca a importância da construção da
cumplicidade entre o professor e os estudantes, para que nessa convivência possam negociar
sentidos em LI e aumentar a proficiência linguística. Como meios de aumentarmos essa
competência, Barcelos (2016) aponta a necessidade de identificarmos crenças em relação à
aprendizagem e ao ensino de línguas, bem como percebermos as emoções vivenciadas ao
falar a língua, trabalhando essas crenças e emoções, de modo a identificarmos suas relações e
buscarmos atenuá-las.
A autora ainda reforça a relevância de praticarmos o uso da língua em todas as
situações cotidianas possíveis e nos arriscarmos em práticas comunicativas, de forma
generosa, sem medo de errar. Ela ainda sugere como possibilidade para o aumento da
proficiência linguística uma produção oral, na qual possamos ensaiar e ouvir a própria
gravação. Nesta pesquisa, como veremos mais adiante, elaboramos um roteiro para uma
atividade de produção oral, de modo a explorarmos os recursos de gravação de áudio do
WhatsApp, para oportunizar o cumprimento dessas etapas para produção do áudio.
Assim, apontamos aqui a relevância de ampliarmos as práticas linguísticas para além
do ensino estruturalista. O que pode ser contemplado por um ensino pautado numa concepção
de multiletramentos. E, desse modo, possibilitar a inclusão dos diversos modos culturais e
semióticos de produzir sentidos na linguagem (BRASIL, 2006). Nesse processo, devemos
atentar para a relação da linguagem com emoções-crenças-identidades e a inclusão das
práticas socioculturais dos estudantes para fomentar um uso autêntico da LI. Porém, criar tais
possibilidades demanda também um articulação entre teoria e prática, como veremos na
sequência.
2.1.1.2 Descompasso entre teoria e prática: a práxis, como uma possibilidade.
Na esteira do que vimos argumentando até aqui, o contexto do ensino/aprendizagem
de LI tem sido marcado pelo descompasso entre teoria e prática. De maneira similar ao que
sugerimos anteriormente com relação às emoções, crenças e identidades como guia de nossas
ações (ARAGÃO, 2011), Jordão (2007) aponta que as teorias envolvem pressupostos bases
que fundamentam as nossas ações e orientam as nossas escolhas. Nesse sentido, a autora
defende que devemos atentar às pressuposições que tomamos como verdade, pois elas não só
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direcionam nossos procedimentos interpretativos, mas constroem e reforçam discursos e
condutas nos espaços de aprendizagem.
Enquanto professores compromissados com uma educação transformadora,5 devemos
estar conscientes dos valores perpetuados por meio das nossas ações. Por isso, devemos vigiálas constantemente, de modo a perceber se teoria e prática convergem. O que exige reflexão
crítica. Conforme Freire (1996, p. 22), essa reflexão “se torna uma exigência da relação
teoria/prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo”.
Aragão (2007) nos mostra que a dissociação entre o fazer teórico e o fazer prático é
fruto da lógica aristotélica aliada ao modelo cartesiano. Ambos impõem valores dicotômicos
no mundo ocidental, marcado pelo constante jogo de oposições binárias. O autor aponta que
essa distinção dificulta uma perspectiva capaz de enxergar a relação intrínseca, entre
fenômenos linguísticos e cognitivos. Ele menciona que essa dicotomia cria e sustenta o
conhecimento como teoria produzida nos centros acadêmicos e consumida pelas escolas na
prática de professores em sala de aula.
Como resultado dessa relação desigual e hierarquizada, não raro, observamos o
fechamento em si dos espaços das universidades e escolas, implicando uma abstração do
conhecimento em função da falta da troca de saberes entre essas instituições de educação. Por
isso, neste estudo, adotamos a pesquisa-ação colaborativa (OLIVEIRA, 2012) como
metodologia, posto que ela fomenta a parceira entre escola e academia, tendo em vista que o
conhecimento é fruto de ações colaborativas entre as instituições. Essa colaboração requer um
sistema social, fundamentado na aceitação mútua, pela qual os saberes produzidos por ambas
são legitimados, o que não pode ser contemplado por sistemas hierárquicos com práticas
verticais, pautadas em submissão e obediência na inter-relação (ARAGÃO, 2014; FREIRE,
1996; MATURANA, 1998).
Nesta pesquisa, acreditamos na relevância dessa legitimação do saber produzido na
articulação escola-universidade, pois entendemos que essa troca é fundamental para o
conhecimento e fortalecimento do ensino/aprendizagem de LI. Entendemos que essa relação
de parceria é basilar para que teoria e prática conversem entre si, num processo de reflexão
contínua.
Nesse sentido, Pennycook (2001, p. 3, tradução nossa) aponta que prefere ver a
relação teoria e prática como “aquela contínua integração reflexiva de pensamento, desejo e
ação algumas vezes chamada de práxis”. O autor, assim como Freire (1996), ressalta a
5

Utilizamos esse conceito de forma intercambiável com o conceito de educação emancipatória, já utilizado por
nós anteriormente neste texto. Entendemos esses conceitos sob a perspectiva de Freire (1996).
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importância de uma postura crítica para a problematização e desenvolvimento de determinada
prática. Entendemos ser fundamental atentarmos para a nossa prática, por meio de um
pensamento crítico, para não incorreremos numa prática em “contextos descontextualizados”.
Por isso, devemos cuidar das relações micro e macro, referentes aos contextos locais e
globais, passíveis de um mapeamento que possa relevar a maneira de pensar local para que a
prática possa ser contextualizada, porque
um elemento central da linguística aplicada crítica, portanto, é uma maneira de
explorar a língua em contextos sociais que vão além de meras correlações entre
língua e sociedade, levantando mais questões críticas relacionadas a acesso, poder,
6
disparidade, desejo, diferença e resistência (PENNYCOOK, 2001, p. 6, tradução
nossa).

Nas palavras do autor, podemos perceber a importância de uma postura crítica no
âmbito da LA, como uma possibilidade para tomar a desigualdade social e a transformação
social como pauta do ensino/aprendizagem de LI. Nessa finalidade, devemos fundamentar a
nossa prática de forma contextualizada, o que implica ir além das meras correlações entre
língua e sociedade. Posto que, na contemporaneidade, a atenção para essa contextualização
entre global e local deve ser reforçada, pois a globalização costuma tensionar essa relação.
Sobre isso, Kumaravadivelu (2006 b) aponta que no mundo globalizado, as fronteiras
entre os espaços geográficos têm sofrido a interferência de processos sociais, históricos,
culturais, econômicos e tecnológicos. Observamos nesse cenário contemporâneo, a interrelação desses espaços, territorialmente reconfigurados com o intermédio das TDIC, marcado
pela revolução digital e convergência das mídias. Ainda sobre essas transformações, Leffa
(2003) expõe que, com o avanço das telecomunicações, principalmente da Internet, as
fronteiras geográficas desapareceram e aumentaram a interação entre indivíduos com
interesses comuns. Como resultado disso, pessoas de diferentes lugares do mundo se agregam
em volta de um mesmo domínio e formam suas comunidades.
Com essas mudanças, a realidade é aumentada pelas possibilidades das TDIC, as interrelações sociais são aproximadas e suas implicações adquirem maiores proporções nos
ambientes digitais. Essa transformação implica ampliarmos também as noções de cidadania e
ética para esses contextos (BUZATO, 2016), procurando conscientizar os estudantes sobre
como os valores sociais-culturais-políticos-ideológicos são construídos na linguagem e
propagados nesses meios. Sob a consciência dessa demanda é que procuramos, nesta
6

Tradução livre do trecho: “A central element of critical applied linguistics, therefore, is a way of exploring
language in social contexts that goes beyond mere correlations between language and society and instead raises
more critical questions to do with access, power, disparity, desire, difference, and resistance.”
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pesquisa, desenvolver com os aprendizes o compromisso social também no âmbito digital,
repensando o uso da linguagem em ações nesses ambientes.
Com isso, destacamos a necessidade de atentarmos para as concepções em torno da LI
nesse processo, pois devemos ter em mente que a relação entre LI e globalização, a priori,
engendra ações mercadológicas, pelas quais a LI é vendida como um produto no mundo
(JORDÃO, 2004). Ressaltamos que a incorporação dessa concepção resulta em crenças que
tomam a LI como um serviço e não como um bem público, pelo qual se torna possível pensar
globalmente e estabelecer contato com diferentes pessoas com interesses comuns.
Nesse viés, Jordão (2010, p. 429) aponta que a concepção de LI enquanto
“commodity” no mundo reforça a crença “de que o domínio dessa língua permite (...) alcançar
melhores posições na sociedade”.

Como indicamos anteriormente, essa concepção se

restringe a uma perspectiva global sobre a LI, contingenciando a finalidade dessa língua
apenas ao atendimento das demandas do mercado de trabalho. Na linguagem, crenças como
essa, são reforçadas ao mesmo tempo em que reforçam práticas hegemônicas de ensino, as
quais marginalizam a heterogeneidade linguística-cultural.
Essas práticas coadunam-se com a idealização da LI no mundo, a qual envolve
modelos únicos de falante, de língua, de aprendiz e de abordagem (ARAGÃO, 2007). Esses
valores idealizados tendem a essencializar, universalizar e estereotipar as linguagens, culturas,
identidades e visões de mundo. O essencialismo e suas idealizações monolinguísticas
costumam distanciar os aprendizes da LI e enfraquecer a confiança desses aprendizes para se
arriscarem no uso da língua.
Na aprendizagem de LI, esses valores se articulam a crenças, as quais se costumam
correlacionar a emoções, como o medo de falar Inglês, retraindo a disposição para a
comunicação em LI pelo aprendiz. Essa retração interfere na aprendizagem de LI e está
relacionada tanto às crenças, quanto às identidades projetadas por discursos hegemônicos
inseridos no jogo das relações de poder no mundo.
Dessa forma, Jordão (2004), problematiza as implicações da adoção de um modelo
monolinguístico. A autora discute como possibilidade para o ensino/aprendizagem de LI no
contexto brasileiro, a compreensão da finalidade desse ensino no âmbito “glocal”, ampliando
globalmente as formas de pensar, sem, no entanto, abrir mão dos modos de viver local. Nessa
dimensão, a aprendizagem de LI se fundamenta no propósito de dialogar com o mundo de
forma intercultural, o que vai muito além de uma instrumentação linguística voltada às
demandas do mercado de trabalho. Esse domínio “glocal” cria novas possibilidades de
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cidadania, ao ampliar a realidade e diminuir a distância física entre as pessoas no mundo, o
que torna possível novas formas de conviver e agir na linguagem.
Com os liames entre global e local borrados, precisamos atentar a possíveis
sobreposições de um sobre o outro, pois essa relação tende a uma desigualdade, criada e
reforçada na linguagem, em articulação com crenças-identidades-emoções. Conscientes disso,
devemos, em nossa práxis, realizar um trabalho que valorize os interesses locais e
contextualize o global de acordo com as demandas das comunidades em seus contextos
locais-globais.
Em nossa proposta, procuramos trabalhar o tema uso ético e seguro das redes sociais
com os adolescentes do EM. Pois, compreendemos que tal tema alia-se à questão global da
cidadania. E contempla, dentro dessa perspectiva, uma tomada de consciência dos jovens
sobre como as suas ações na linguagem impactam a convivência social, criando e propagando
valores. Procuramos, com as atividades desenvolvidas neste trabalho, argumentar sobre a
relevância de explorarmos temas globais de modo local, a fim de dar sentido e alcance à
eficácia almejada pela proposta de ensino.
Destarte, diante do desafio do descompasso entre teoria e prática e de suas
implicações, reforçamos, nas ações deste estudo, a relevância de uma práxis “glocalizada”,
isto é, que promova reflexão consciente e contínua entre teoria e prática, bem como atente
para as demandas contextuais locais no cenário global contemporâneo. E essa
contextualização requer a autonomia dos indivíduos envolvidos no processo de
ensino/aprendizagem de LI, bem como a experimentação dos caminhos de ensinar e aprender
mais condizente com as demandas locais, como veremos no próximo tópico.
2.1.1.3 O

desafio

do

método

e

o

pós-método

como

possibilidade

para

um

ensino/aprendizagem de LI autônomo e contextualizado com as demandas glocais.
Correlato ao que vimos no descompasso entre questões globais/locais e na dissociação
entre teoria e prática, outro desafio no contexto do ensino/aprendizagem de LI diz respeito aos
métodos de ensino e a sua relação com a autonomia de estudantes e professores, e, portanto,
sua capacidade de agir nesse processo. Consoante com Leffa (2012), o método pode ser
entendido como um agrupamento de prescrições elaboradas e impostas ao professor como
uma garantia universal para ensinar a língua.
O autor aponta que as prescrições que compõem o método, são feitas numa dinâmica
vertical, fundamentada na hierarquia do saber acadêmico, produzido pelas universidades,
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sobre a prática do professor de sala de aula, tido como mero consumidor desse conhecimento.
Como temos discutido, esse processo está atrelado a uma relação hierárquica, a qual pode
limitar a reflexão, a possibilidade de ação e o engajamento em tarefas de ensino/aprendizagem
de LI (ARAGÃO, 2014).
O ensino/aprendizagem de LI no Brasil tem sido marcado pela adoção de muitos
métodos e pela limitação da autonomia docente, uma vez que o professor fica submetido às
prescrições de como ensinar (LEFFA, 2003). Essas imposições são elaboradas como
propostas de ensino universais aplicáveis a qualquer contexto de aprendizagem e, por não
considerarem os interesses dos aprendizes, podem comprometer a eficiência de um ensino de
LI significativo.
Para Kumaravadivelu (2006a, p. 97), um método envolve questões como “méritos e
discordâncias, aspectos positivos e negativos, necessários para a sua melhoria e consequente
evolução”. Nessa dinâmica, determinado método se torna mais aparente com o acúmulo de
atividades realizadas com base em suas proposições. Quando o método é posto em uso, ele
está exposto também às percepções críticas, e ao percebermos que um determinado método
não atende a algumas necessidades, apontamos suas limitações e procuramos ampliá-lo, de
modo a superamos tais restrições. Como resultado desse processo, temos o surgimento de
diversos métodos sucessivos no ensino/aprendizagem de LI.
Dentre os métodos utilizados no Brasil, destacamos: (1) abordagem da gramática e da
tradução (AGT), conhecida como método da tradução, tradução e gramática ou tradicional,
marcada pela memorização do léxico, ensino de regras sintáticas e tradução de textos para a
língua materna, com ênfase na língua escrita e na literatura da língua a ser aprendida. (2)
abordagem direta (AD), conhecida como método direto, caracterizada pela presença de
diálogos prontos, sugerindo evidenciar práticas cotidianas, da repetição de padrões e da
memorização. (3) abordagem comunicativa (AC), diálogos mais flexíveis, procurando dar
ênfase à atividade cujo foco fosse o significado (LEFFA, 2003).
Ao longo do ensino de LI, além desses métodos, muitos outros marcaram o
ensino/aprendizagem de LI por muitas dicotomias e divergências, em função de determinadas
demandas e sob a influência de perspectivas distintas. Por exemplo, citamos: (1) Teorias
behaviorista-estrutural e sociocultural; (2) Modelo de input, da aculturação, da gramática
universal, conexionista; (3) Hipótese da interação, do output; (4) Aquisição de segunda
língua, na perspectiva da complexidade (Cf. PAIVA, 2014).
Diante de múltiplas teorias, percebemos que existe uma tendência para a condição
pós-método, de modo a questionar as verdades dos métodos, tendo em vista que eles refletem
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diferentes tempos, espaços, valores e propósitos, muitas vezes não condizentes com o
contexto de aplicação. Nesse sentido, Kumaravadivelu (2006 a) denuncia a padronização do
método em função de atender objetivos comuns de determinada clientela, o que inviabiliza
uma aprendizagem global, tendo em vista que as pessoas aprendem uma língua por diferentes
motivos. Por isso, o autor considera o ensino/aprendizagem restrito a um determinado método
de ensino como sendo
bastante inadequado e bastante limitado para explicar satisfatoriamente a
complexidade de aprender e ensinar língua. Concentrando-se excessivamente no
método, ignoramos vários outros fatores que governam processos e práticas de sala
de aula – fatores tais como a cognição do professor, percepção do aprendiz,
necessidades da sociedade, contextos culturais, exigências políticas, imperativos
econômicos, e limitações institucionais, estando todos inextricavelmente ligados
(KUMARAVADIVELU, 2006a, p. 165).

Percebemos nas palavras do autor que um ensino limitado a um método não contempla
diferentes estilos de aprendizagem e demandas “glocais”. Kumaravadivelu (2006a, p. 166),
ainda ressalta que os docentes “sabem que nenhum dos métodos estabelecidos pode ser
efetuado em sua forma mais pura na realidade da sala de aula, principalmente porque eles não
são provenientes da sua sala de aula, mas sim artificialmente transplantados para ela”.
Nessa esteira, Paiva (2009, p. 32) argumenta que “a melhor metodologia é aquela que
atende o desejo da maioria dos alunos [...] a metodologia mais adequada não impõe aos
alunos essa ou aquela habilidade e não decide a priori o que é mais importante para o seu
futuro”. E isso implica que o ensino/aprendizagem faça sentido para a vida dos estudantes e
mobilize emoções-identidades-crenças, capazes de fazer com que esses aprendizes participem
ativamente de ações em LI.
Além disso, a autora indica que um bom método deve oportunizar diferentes modos de
usar a LI, seja pela leitura de gêneros textuais variados com assuntos voltados aos interesses
dos aprendizes, seja pela exploração de múltiplas modalidades de uso da LI. Diante dessa
questão aberta por Paiva (2009), acreditamos que, por meio da perspectiva dos
multiletramentos e das emoções, podemos contemplar esse desejo da maioria dos estudantes,
como procuramos fazer no desenvolvimento desta pesquisa, ao oportunizar um espaço de
aprendizagem para o uso da LI pelos estudantes do EM, considerando seus interesses.
Por isso, concordamos com Jordão (2010, p.248), quando a autora problematiza a
resistência dos aprendizes de LI no Brasil com relação à reprodução de modelos de
ensino/aprendizagem ditos internacionais. Pois, na verdade, eles apenas ressaltam que “o
imperialismo cultural e econômico ainda exerce forte influência tanto sobre nações
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abertamente dominadas em termo políticos, econômicos e culturais, quanto sobre questões
econômicas e culturais das nações do planeta como um todo”.
A autora ainda defende que a identidade do professor de LI no Brasil é marcada pelo
processo em fluxo de representações simbólicas, construído discursivamente, abrindo espaço
para a construção de sentidos e o acontecimento de resistência e agência. Essas questões nos
mostram como outros fatores contextuais devem ser considerados no processo de
ensino/aprendizagem de LI.
Desse modo, em meio às dicotomias dos métodos, teorias e hipóteses é relevante,
adotarmos, por meio de uma postura crítica, “um processo generalizado de convergência,
fundindo tecnologias, métodos e teorias.” (LEFFA, 2003, p.232). Urge, assim, uma
reestruturação da visão de ensino de LI, bem como a revisão do caráter e conteúdo do ensino
de sala de aula, sob perspectivas pedagógicas e ideológicas. Esse processo, por sua vez,
demanda que estudantes e professores entendam a sua realidade, pesquisem-na e intervenham
nela, o que requer uma associação entre ensino e pesquisa.
Para isso é imprescindível a integração entre ensino e pesquisa por estudantes e
professores em sala de aula, em parceria com a universidade, para que todos juntos possam
intervir com mudanças necessárias ao fortalecimento do ensino de LI. Sabemos que o tripé
ensino-pesquisa-extensão integrado às inovações tecnológicas constitui o eixo basilar das
Universidades. Quando pensamos em pesquisa, facilmente atrelamos a palavra ao contexto
universitário, mas raramente ao contexto escolar, como verificamos no descompasso entre
teoria e prática. Essa lógica está condicionada a uma divisão no âmbito da produção de
conhecimento do mundo moderno, por meio da qual os saberes são produzidos pelas
universidades e consumidos pelas escolas (ARAGÃO, 2007; JORDÃO, 2010; LEFFA, 2003).
Com isso, observamos a escassez de pesquisas que articulem as instituições de
formação com as escolas de forma colaborativa. Ao contrário, pois muitas ações entre
universidade e escola ainda têm sido marcadas pela hierarquização de valores e verticalização
de saberes. Dessa forma, o conhecimento é apenas produzido por pesquisadores das
universidades e implantado de cima para baixo nas escolas, o que resulta num mal estar e no
desgaste da relação universidade-escola (TELLES, 2002). Essas práticas perpetuam o papel
da escola como a consumidora do conhecimento produzido pela academia e implicam
abstração do conhecimento produzido e distanciamento entre teoria e prática. Porque
não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram
um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino
porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar,
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contatando intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p.27).

Pesquisa e ensino se alimentam mutuamente e qualquer desarticulação dessa relação
torna a abstrata produção de conhecimento voltada para a educação. Existe uma inter-relação
entre os contextos universitários e escolares. Desse modo, argumentamos sobre relevância do
conhecimento enquanto um produto da articulação de saberes acadêmicos e escolares,
legitimados por meio de um processo colaborativo de aceitação e valorização mútua 7, a partir
da qual ambos os espaços e seus envolvidos se beneficiem pela produção colaborativa de
conhecimento.
Porquanto, entendemos que a escassez de práticas colaborativas entre escola e
universidade enfraquece a educação brasileira, uma vez que a mesma demanda ações de
articulação entre os seus diferentes níveis. Em concordância com Borba e Aragão (2012),
argumentamos que a educação de LI requer ações colaborativas entre as instituições de
formação e as escolas, o que envolve troca legítima de saberes e formação continuada, em
prol do fortalecimento do ensino. Nesse ponto, ressaltamos a urgência de rompermos com
práticas modernas reprodutoras de um conhecimento engessado e verticalizado, pois elas
dificultam que o ensino/aprendizagem de LI se fortaleça.
Apoiados na compreensão da condição pós-método (KUMARAVADIVELU, 2006a),
a qual fomenta a pesquisa e produção de conhecimento pelo professor, argumentamos a
importância da pesquisa-ação, tipologia por nós adotada neste estudo, como um caminho
possível para trabalharmos algumas questões no ensino/aprendizagem de LI, as quais vão
além da ênfase em aspectos cognitivos como processamento de informações (ARAGÃO,
2007). Em consonância com Borges e Lemos (2015) entendemos a pesquisa-ação como uma
possibilidade para realizarmos um trabalho, a partir do conhecimento das emoções e fomentar
a agência dos envolvidos no processo de aprendizagem. Pois, estudantes e professores ao
pesquisarem a sua realidade deixam de apenas consumir e “aceitar a verdade dos outros”
(LEFFA, 2003, p.234).
É nesse sentido que devemos questionar os pressupostos que tomamos como base,
pois nem sempre a verdade dos outros é aplicável em determinado contexto. Podemos inferir
que a verdade é contextual e por isso devemos considerar os desejos, interesses que
fundamentam nossas ações (ARAGÃO, 2014) para ampliarmos a nossa consciência de mundo

7

Com relação a isso, fundamentaremos nossas ideias a partir de Maturana (1998) e Freire (1996).
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e agir de acordo com ela. Para isso, portanto, devemos compreender que existem múltiplas
maneiras de explicarmos e registrarmos a experiência humana (BRASIL, 2006).
Diante disso, entendemos que precisamos atentar para essas questões e fomentar
saberes contextuais-locais, os quais façam sentido para a vida dos aprendizes e verifiquem até
que ponto determinadas teorias são capazes de satisfazer as necessidades contextuais numa
articulação do global com o local. Em conformidade com Jordão (2010), abordamos a
importância do professor-pesquisador sob os aspectos do agenciamento, hibridismo e
consciência de si. Agenciamento em oposição à resistência, de uma agência enquanto
“interpolação discursiva de diferentes formas de representação (de si mesmo e dos outros) e
sua transformação [...], uma forma de intervir no processo discursivo de construção de
sentidos e representações do mundo” (JORDÃO, 2010, p.432), o que ressalta o caráter híbrido
de cada indivíduo na participação desse processo em sala de aula. E consciência de si para que
o professor e o estudante conheçam o seu posicionamento e reconheçam seus papeis na
relação entre ensino e pesquisa.
No âmbito da LA voltada para o contexto do ensino/aprendizagem de LI, destacamos a
importância desses conceitos em coerência com os procedimentos éticos na pesquisa voltada
para o ensino/aprendizagem de línguas, pois acreditamos na relevância do professor
questionar-se e pesquisar acerca do seu espaço, construindo conhecimento contextualizado.
Dessa

forma,

apontamos

a

relevância

das

articulações

teoria-prática/pesquisa-

ensino/universidade-escola/global-local. Também reforçamos a responsabilidade social da
pesquisa e a necessidade do equilíbrio das relações de poder entre os participantes envolvidos
nas ações de ensinar e aprender LI, nas quais ambas as partes se beneficiam do estudo
(CAVALCANTI, 1986; CELANI, 2005; PAIVA, 2005).
Portanto, no desenvolvimento desta pesquisa, procuramos nos ater à relevância dessa
articulação, por meio da atuação dos participantes, cujas emoções-crenças-identidades e vozes
são trazidas na linguagem com os dados desta pesquisa. Vozes, as quais têm, muitas vezes
sido silenciadas nos ambientes de aprendizagem. E, quando falamos das vozes dos estudantes
em sala de aula, nos remetemos à quantidade excessiva de estudantes por sala. Esse é um dos
fatores que tem dificultado a participação adequada ao desenvolvimento de suas habilidades
linguísticas e influenciado em sua aprendizagem. Sobre isso trataremos na próxima seção.
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2.1.1.4 As turmas numerosas e as limitações tecnológicas para o ensino/aprendizagem de LI.
Na esteira dos desafios do ensino/aprendizagem de LI, a excessiva quantidade de
estudantes por turma é uma questão que dificulta a eficiência desse ensino, pois compromete
as atividades de produção e avaliação oral e escrita na língua. Turmas numerosas de ensino de
LI diminuem as possibilidades de práticas autênticas e, diante dessas dificuldades, as
tecnologias oferecem algumas possibilidades de participação na língua (BRAGA; PAIVA,
2009, 2011; PAIVA, 2009). Pois,
[a] tecnologia permite o trabalho simultâneo de vários grupos interagindo em
línguas diferentes, favorecendo a dispersão do controle e a mobilização de
competências. Essas condições permitem que os aprendizes desenvolvam relações
de colaboração, interdependência e reciprocidade, além de possibilitar que
vivenciem atribuições comuns de um professor, tais como a promoção, a facilitação
das discussões, a promoção de um clima favorável para as discussões bem como
oportunidades de assumir o total gerenciamento de suas comunidades (PAIVA;
BRAGA, 2011, p. 126).

As tecnologias podem oportunizar um trabalho colaborativo e ajudar a atenuar muitos
dos desafios apontados anteriormente, como a escassez de carga horária adequada e de
práticas linguísticas autênticas. Desde que o uso desses artefatos esteja pautado em uma
proposta de trabalho bem articulada e que leve em conta questões “glocais”. Essa articulação
é fundamental para se alcançar os propósitos da aprendizagem de LI, envolvendo os
estudantes em um ambiente favorável a esse processo. Por outro lado, a apropriação dessas
tecnologias encontra também outros desafios, como a articulação entre as novas tecnologias e
as tecnologias pré-existentes no contexto escolar, sendo a relação dos artefatos tecnológicos
no ensino/aprendizagem de LI, frequentemente, marcada por convergências e tensões
(PAIVA, 2010; PAIVA; BRAGA, 2009).
Nesse sentido, Paiva e Braga (2009) apontam que dentre as diferentes tecnologias
disponíveis, artefatos como computadores, tablets e celulares encontram notória resistência no
espaço de sala de aula. Enquanto outras tecnologias são integradas de tal forma, que passam
“despercebidas” da sua condição de tecnologia, sendo normalizadas. No entanto, apesar das
dificuldades de apropriação e limitações de acesso à internet, as tecnologias, como os
celulares e tablets, são:
responsáveis por reunir todos os meios de comunicação conhecidos até o momento
(som, imagem, texto e vídeo) e vários artefatos de informação (...). Além disso,
ofereceu novas formas de interação, tais como o chat, o e-mail, o MSN, e as
comunidades virtuais (ex. Orkut). Nas salas de aulas com um grande número de
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alunos, a Internet e suas ferramentas assíncronas abriram novas oportunidades para
mais interação. Os aprendizes não mais têm que esperar a sua vez para interagir,
após escutar 30 alunos ou mais. Eles agora têm a chance de se comunicarem com
falantes reais e de estarem em contato com grande parte da produção cultural em
outras línguas (PAIVA; BRAGA, 2009, p. 282).

Essa convergência de mídias nesses artefatos tecnológicos tem ampliado as
possibilidades de comunicação e oportunizado novos meios de participação na LI. Os
ambientes digitais podem servir como canais alternativos para a comunicação na língua, pois
possibilitam que muitas pessoas se comuniquem ao mesmo tempo, isto é, de forma síncrona.
Ademais, as TDIC ao tornarem o conhecimento ubíquo, oportunizam o uso da LI em
espaços e tempos além das paredes da escola e das limitadas horas-aulas, o que é fundamental
para a aprendizagem de uma língua. No entanto, essas tecnologias também instauram novos
desafios para a escola, demandam novos letramentos para que sejamos capazes de lidar com
os novos usos de linguagem, como veremos mais adiante.
A despeito desses desafios, são inúmeras as contribuições dos ambientes digitais para
o ensino/aprendizagem de LI e uma delas é a possibilidade de atenuarmos a inibição de
estudantes, favorecendo a disposição para a comunicação em LI e, consequentemente, a
aprendizagem.
E para compreendermos como esse processo ocorre e nos valermos desse
conhecimento, realizamos, na seção seguinte, um levantamento acerca da influência das
emoções no ensino/aprendizagem de LI.
2.2 Emoções no ensino/aprendizagem de Inglês
Nesta seção, propomo-nos a expor a relevância do conhecimento acerca das emoções
para o ensino/aprendizagem de LI. Para isso, apontamos a relação entre as emoções e a
disposição para a comunicação em LI. Bem como, indicamos a relação das emoções com a
reflexão e autoconsciência, como um caminho para transformações de posturas na
aprendizagem. Por fim, consideramos a importância desse conhecimento no processo de interrelações sociais na convivência nos espaços de aprendizagem de LI.
2.2.1 Emoção e disposição para comunicação em LI
As emoções estão presentes em todas as nossas ações. Entendemos tais emoções, em
concordância com a perspectiva da BC, na qual Maturana (1998, p.22) define emoções como
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“domínio de ações em que um animal se move”. Nesse sentido, todos os seres vivos vivem
emoções. No âmbito dos seres humanos, as emoções estão inter-relacionadas com as ações de
viver, conhecer e linguajar8, que “enquanto atividades constitutivas são nossos fenômenos
biológicos mais íntimos” (ARAGÃO, 2016, p. 228).
Dessa maneira, o educar/aprender e demais ações envolvidas no contexto do
ensino/aprendizagem de LI apresentam uma imbricada relação com as emoções, pois “não há
ação humana sem uma emoção que a estabeleça como tal e a torne possível como ato”
(MATURANA, 1998, p.22). Ademais,
as emoções constituem dinâmicas relacionais e se encontram num fluxo contínuo,
mesmo que pareçam a um observador como se estivessem estacionadas, como se
fossem estados inerentes a uma personalidade, por exemplo. As emoções implicam
em distintos modos de interagir e relacionar-se num meio (ARAGÃO, 2014, p. 30).

No cotidiano dos espaços de aprendizagem, as emoções influenciam nossos diferentes
domínios de ação9. Em comunidades, tais emoções são compreendidas “como aspectos
inerentes aos relacionamentos e não como aspectos da individualidade” (ARAGÃO, 2011, p.
169). As relações entre os professores, estudantes e meio estão sob a influência de diferentes
emoções de modo contínuo. Por isso, argumentamos a favor da importância do conhecimento
acerca da relação entre emoção-ação para o ensino/aprendizagem de LI.
Como temos observado, os ambientes de aprendizagem de LI têm sido marcados por
complexas relações associadas à dicotomia emoção ação. Contudo, como apontado por
Aragão (2011, p. 163). “continuamos a conhecer pouco sobre como a nossa cultura se
relaciona como nossas emoções e como essas são constituídas e imbricadas em nossas
experiências no ensino e na aprendizagem de uma nova língua”. No âmbito nacional, alguns
estudos têm demonstrado a importância das emoções como variáveis envolvidas no complexo
processo de ensino/aprendizagem de línguas. Dentre esses, destacamos os estudos de Aragão
(2007, 2008, 2011, 2014, 2016), os quais seguem aportados na Biologia do Conhecer de
Humberto Maturana. Esses estudos apontam para a relevância da relação emoção-ação de
linguagem e de conhecimento, bem como da reflexão e da autoconsciência como caminhos
para transformações nas posturas de aprendizagem.
8

Aragão (2016, p. 228) nos aponta que, em sua estrutura epistemológica, Maturana usa termos verbais em vez
de conceitos nominais. Essa opção tem relação com sua concepção destes fenômenos enquanto ações dinâmicas
contínuas, interdependentes e fluídas.
9
Um domínio de ação se refere a condutas, comportamentos, posturas ou atitudes corporais na relação do ser
vivo ao seu meio interacional que um observador distingue com uma emoção: é a emoção, e não a razão, que
define a ação, embora, em geral, não tenhamos dificuldade de justificar racionalmente nossas ações, incluindo aí
nossas reflexões no domínio linguístico (ARAGÃO, 2007, p. 79).
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Na pesquisa de Aragão (2007), podemos perceber que as emoções estão presentes nas
mais diversas áreas. À luz da Biologia do Conhecer, o autor indica como as emoções
interferiram no ensino/aprendizagem dos participantes de sua pesquisa, graduandos em
Letras-Inglês, ao desempenharem habilidades orais. O pesquisador mostra como o
conhecimento acerca de nossas emoções é uma questão cara nesse processo e evidencia a
importância da reflexão sobre as histórias de aprendizagem e conscientização das emoções
como uma possibilidade de transformação dos sujeitos no processo de aprendizagem.
Dentre os participantes da pesquisa de Aragão (2007), destacamos Arwen, Solylove e
Júlia, as quais inicialmente se sentiam pouco dispostas para se comunicar em LI. A
indisposição para a comunicação em LI por elas era associada a emoções distintas pelos
sentimentos de timidez e ansiedade, como mencionado por Arwen, bem como pelo medo de
errar e serem criticadas pelos colegas, como sentiam Arwen Sollylove e Júlia. Essa última
participante era repetente na disciplina de habilidades integradas em LI, na qual a pesquisa foi
realizada, e de forma mais intensa do que as outras participantes, temia ser criticada também
pelos professores.
Para descreverem os seus sentimentos ao se comunicarem em LI, Júlia dizia se sentir
pisando em ovos, enquanto Sollylove se desenhou com a boca costurada e Arwen desenhou
bonecos com a fisionomia ansiosa, confusa e embaraçada. Com as representações visuais,
podemos notar como essas emoções influenciam na disposição para a comunicação em LI,
sendo um conhecimento relevante ao ensino/aprendizagem de LI. Verificamos ao longo do
referido estudo, que essas professoras em formação, ao descreverem suas emoções e tomarem
conhecimento sobre como elas interferiam em suas ações, puderam fluir em outros domínios
de ação, favorecendo uma aprendizagem mais autônoma.
Como argumenta Aragão (2008), ao expor o valor da pesquisa narrativa nesse
processo, identificar tais emoções ao narrarmos nossas histórias de aprendizagem é
importante. Pois, ao perceberem as emoções por trás de suas ações, os estudantes podem se
tornar conscientes e ativos em sua aprendizagem. Nas palavras do autor, “quando refletimos,
vivemos uma transformação em nossa conduta e podemos observar e agir de uma forma que
antes não podíamos [...] na reflexão sobre nossa experiência [é] que tomamos consciência do
mundo em que vivemos e no qual queremos viver” (ARAGÃO, 2008, p. 315- 316).
Com isso, percebemos que as emoções podem atuar como elementos de transformação
de aprendizagem, desde que, estejam atreladas com reflexão e ação responsiva dos sujeitos, os
quais podem agir de forma responsável, transformando seu processo de aprender (ARAGÃO,
2008). Sobre isso, em Aragão (2011), percebemos “a relevância das emoções no
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ensino/aprendizagem de línguas, na reflexão sobre a ação e na responsabilidade pela
consciência de nossas emoções na convivência com alunos e professores de línguas”
(ARAGÃO, 2011, p. 163).
O autor considera o valor das emoções e da reflexão nesse processo. Assim como a
correlação entre emoção, reflexão, engajamento responsável para a modificação no
ensino/aprendizagem pela afetividade. O que possibilitará a socialização e transformação dos
envolvidos nesse processo. Por isso ele argumenta sobre a importância de um ambiente de
aprendizagem capaz de envolver os estudantes de forma prazerosa, com atividades
interessantes e desafiadoras para que haja o engajamento dos aprendizes. Além disso, ele
demonstra que é nesse espaço colaborativo e participativo que surge a ponderação acerca da
aprendizagem, uma vez que os processos cognitivos reflexivos e o aprendizado ocorrem na
convivência conjunta fundamentada em socialização.
Essa socialização, por sua vez, depende da aceitação mútua, de uma convivência em
que haja reciprocidade. Para Maturana (1998, p. 23), isso está associado à emoção do amor
social, já que “o amor é a emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá a
operacionalidade da aceitação do outro como legítimo outro na convivência, e é esse modo de
convivência que conotamos quando falamos do social”.
A socialização depende de uma convivência harmônica, na colaboração e não no
conflito. Porque é somente no amor que o outro existe e esse amor está atrelado ao respeito, à
solidariedade e à legitimação do outro em sua diferença. E esse processo é fundamental para a
educação, pois, consoante Freire (1996, p. 41), “uma das tarefas mais importantes da prática
educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos, em suas relações uns com os
outros e todos com o professor (...) ensaiam a experiência profunda de assumir-se”. Por isso,
um ambiente de aprendizagem deve ser um sistema social.
Esse sistema social é constituído sob a emoção do amor, em que há aceitação do outro
e respeito mútuo (ARAGÃO, 2011; MATURANA, 1998). Nesse sistema, diferentes valores,
crenças, identidades são respeitados em suas diferenças, sem que tenhamos que pedir
desculpas por ser quem nós somos. E essa aceitação, por sua vez, propicia as condições da
assunção, apontada por Freire (1996) como sendo um fundamento da prática educativo crítica.
Pois, nesse ambiente, não se nega o outro, como acontece nos sistemas hierárquicos, e com
isso oportuniza-se um “espaço reflexivo, do saber sobre o saber, do dar-se conta das emoções
que fundamentam domínios de ação [no qual] podemos trabalhar com uma atitude reflexiva
responsável, para uma autoconsciência relacional” (ARAGÃO, 2011, p. 183).
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E isso ocorre porque a aceitação possibilita a reflexão e fomenta uma autonomia na
aprendizagem, uma vez que a aprendizagem autônoma envolve responsabilidade e liberdade.
Segundo Maturana (1998, p.33), “a responsabilidade surge quando nos damos conta de se
queremos ou não as consequências de nossas ações; e a liberdade surge quando nos damos
conta de se queremos ou não nosso querer, ou não querer as consequências de nossas ações”.
Por isso, práticas de ensino verticalizadas precisam ser revisadas, já que elas não propiciam
espaço para essa reflexão e impedem a autonomia dos indivíduos por submetê-los a comandos
hierarquizados, suprimindo a liberdade, bem como a responsabilidade dos estudantes em suas
ações na aprendizagem.
Nos estudos de Aragão (2014) depreendemos a relação emoção e identidades no
ensino/aprendizagem de LI. O autor evidencia a reflexão enquanto um dar-se conta de si e das
emoções e identidades, fatores que interferem no processo e nos mostra que a postura
consciente de emoções sobre a aprendizagem, de forma responsável, pode abrir espaço para
uma agir reflexivo gerador de mudanças no ensino/aprendizagem.
Em virtude dessa relação, apontamos a relevância de atentarmos para a relação entre
as emoções com as nossas ações presentes nos espaços de aprendizagem. Pois, de acordo com
Aragão (2014, p.30), “com as emoções podemos ser expansivos na felicidade e curiosidade e
tendemos a agir com retraimento na vergonha e na tristeza”. Portanto, a depender do domínio
de ação em que um aprendiz se encontre no ambiente de aprendizagem, ele pode apresentar
diferentes disposições para ações distintas.
Em outras palavras, estudantes que se encontrem em domínios de ações voltados para
curiosidade podem agir de uma forma mais disposta para a comunicação de LI. Como
argumentamos anteriormente, em consonância com Beato (2016), essa curiosidade atua como
um impulso para aprendizagem. Já estudantes que não tenham essa inquietação, ou ainda não
se sintam à vontade em determinado ambiente, podem agir de forma mais retraída e
apresentar uma menor disposição para se comunicar em LI.
Pesquisas em LA (ARAGÃO, 2016; DIAS, 2014; LEFFA, 2005; PAIVA, 2001) têm
apontado que em ambientes de aprendizagem digital, os estudantes, ao se sentirem menos
inibidos, tendem a se arriscar mais no uso da língua. Aragão (no prelo), por exemplo,
desenvolveu uma pesquisa recente, a qual teve como objetivo compreender o papel das
emoções na experiência de professores em exercício sobre suas interações orais em LI no
WhatsApp.
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A referida pesquisa foi realizada durante um curso de formação continuada da Taba
Eletrônica10. As perguntas norteadoras foram: Como os professores se sentem ao usar o
recurso de áudio para falar inglês no WhatsApp? O fato de as mensagens de áudio serem feitas
via WhatsApp deixou-os mais à vontade do que em um encontro presencial? Os resultados
indicaram que alguns participantes, como as professoras Fernanda e Kátia, se sentiram mais
confiantes, confortáveis e menos inibidos. Enquanto outros, como os professores Flávia e
Renato se sentiram mais inseguros e ansiosos, pelo medo de errar e o erro ficar registrado. E
houve os que se sentiram movidos pela ansiedade de aperfeiçoar os textos produzidos
oralmente com o uso dos recursos digitais, na busca perfeição, como no caso do professor
João.
Nesse sentido, identificamos, a partir da literatura revisada, sentimentos como medo,
vergonha, tristeza, insegurança, constrangimento, timidez e ansiedade enquanto possíveis
inibidores da disposição para a comunicação em LI. Nos estudos de Aragão (2016) também
vimos que os ambientes digitais, como o WhatsApp, podem contribuir para um processo de
desinibição dos estudantes, aumentando a segurança e a disposição para comunicação em LI,
ao ampliarem ubiquamente o desenvolvimento das habilidades orais, oportunizando
momentos de autorreflexão, trabalho colaborativo e, portanto, fortalecendo o ensino de LI.
Esses espaços podem favorecer o ensino/aprendizagem de LI, ao envolverem os
aprendizes na realização de atividades significativas para eles e desencadearem emoçõesações de maior disposição para a comunicação na língua (ARAGÃO, 2011; ARAGÃO;
DIAS, 2014, 2016; DIAS, 2014; LEFFA, 2003; PAIVA, 2001). Nesse sentido, Paiva (2009, p.
33), por exemplo, menciona que “o aprendiz de uma língua estrangeira quando motivado, usa
essa língua para fazer alguma coisa fora da sala de aula [...]”. E, ainda, conforme Paiva
(2011a), essa motivação atua como uma força motriz dinâmica no processo de aprendizagem
e envolve fatores afetivos, sociais e cognitivos. Entendemos, portanto, que a motivação está
correlacionada às emoções, tendo em vista que atua como um impulso para as nossas ações.
Por isso, Leffa (2003) destaca a importância de tornarmos os ambientes de
aprendizagem mais prazerosos, tendo em vista a inter-relação emoção-social-cognição em
nossos espaços de conduta, a fim de contribuir com o ensino/aprendizagem de LI. Para isso, o
autor aponta como demandas para esse ensino: (1) despertar o prazer dos aprendizes no
desenvolvimento das atividades, por uma via biológica que estimule emoções capazes de
10

A Taba Eletrônica é um projeto de extensão que toma o formato de uma comunidade tecnológica com
experiências ligadas aos letramentos digitais. O projeto oferece ambientes de letramento digital a professores em
serviço na educação básica ou a pessoas interessadas nos modos de fazer e pensar com ferramentas digitais
(http://www.tabaeletronica.org/).
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favorecer a aprendizagem; (2) criar uma atmosfera inter-relacional, fundamentada em
sentimentos de respeito e solidariedade mútuos. Com isso, compreendemos ser possível criar
um espaço para a promoção de uma cumplicidade entre estudantes e professores demandada
no ensino/aprendizagem de LI, sendo inclusive apontada por Leffa (2011) como um meio de
fomentar a proficiência linguística desses indivíduos.
Diante disso, argumentamos a relevância do conhecimento acerca da relação emoçãoação para os ambientes de ensino/aprendizagem de LI, como um caminho para favorecer uma
aprendizagem autônoma e responsiva, fortalecendo com isso o ensino de LI. Em concordância
com a literatura revisada, entendemos que esses espaços precisam atentar para essas questões
de modo a envolver os estudantes em atividades significativas, as quais despertem o interesse
por aprender, sendo essa uma empreitada que também procura ser contemplada pela teoria
dos multiletramentos, como veremos na próxima seção.
2.3 Multiletramentos e Whatsapp no ensino/aprendizagem de LI
Nesta seção, propomo-nos a apresentar a relevância dos multiletramentos no
ensino/aprendizagem de LI no mundo contemporâneo. Para isso, expomos nossas
considerações acerca dos multiletramentos, bem como apontamos as contribuições de estudos
anteriores em LA com o uso dos multiletramentos e TDIC, como o WhatsApp, no
ensino/aprendizagem de LI.
2.3.1 Multiletramentos e WhatsApp no ensino/aprendizagem contemporâneo de LI
Verificamos na primeira seção deste capítulo que um dos problemas no
ensino/aprendizagem de LI na Educação Básica tem sido o desenvolvimento de um trabalho
com a linguagem fora de seu contexto significativo. Já na segunda seção, compreendermos
como o envolvimento dos estudantes em atividades significativas, com as quais se sintam
identificados, influencia nas emoções-ações para a disposição comunicativa em LI.
Depreendendo com isso a importância de atividades significativas nesse ensino para que haja
uma aprendizagem eficaz.
De acordo com as OCEM-LE (BRASIL, 2006, p. 95), “de maneira descontextualizada,
a linguagem é trabalhada como pura estrutura linguística, fora de sua prática social. Porém, é
nessa prática social que se encontram as ideologias, as relações de poder, as entrelinhas, as
ironias”. Nesse sentido, defendemos que o ensino/aprendizagem de LI deve ser desenvolvido,

42

pensando a linguagem de forma condizente com as necessidades da sociedade em que vivem
os aprendizes.
Para isso, ressaltamos a relevância dos multiletramentos, os quais se relacionam aos
novos usos de linguagem, podendo contemplar os diferentes contextos de uso, os quais são
heterogêneos e diversificados. Pois, o conceito de multiletramentos está voltado para a
finalidade de apreciar a heterogeneidade e multiplicidade dos novos usos de linguagem e
habilidades envolvidas no contexto multimodal que constituem um processo complexo de (re)
criação e negociação de sentidos no mundo contemporâneo (NLG, 1996).
Nesse contexto, Paiva (2016 b) defende que as TDIC influenciam no desenvolvimento
da linguagem e nos mostra como a mediação da interação por essas tecnologias resulta em
novos comportamentos discursivos. Esses nascem da inter-relação entre nossas experiências,
interações com os outros, estruturas cognitivas e possibilidades tecnológicas. Como apontado
por Paiva e Braga (2009), as mudanças nas práticas socioculturais redimensionam as nossas
formas de construir sentidos no mundo. E são ampliadas pelos recursos presentes nas novas
tecnologias, as quais costumam convergir múltiplas funções em um único aparelho, por
exemplo, os celulares.
Com o advento dessas tecnologias, vimos que o conhecimento se torna
descentralizado, ao ganhar novos lugares e tempos, os quais vão muito além das paredes da
escola e das limitadas horas-aulas. Em relação a isso, Monte Mór (2014) comenta que as
habilidades demandadas à vivência social na era digital são ampliadas e a escola deixa de ser
o único lugar de construção de conhecimento, pois a aprendizagem passa a ser “ubíqua”, ou
seja, possível a qualquer hora e lugar, por meio das TDIC, ampliando a legitimidade da
aprendizagem para além dos limites físicos das escolas e universidades.
Percebemos que nessa dinâmica, as novas dimensões do conhecimento, oportunizadas
pela ubiquidade da informação e comunicação, mediadas pelas TDIC, desestabilizam o ensino
de concepção bancária, no qual o saber é tido como algo transmitido hierarquicamente, por
meio de práticas verticalizadas, desconsiderando os saberes dos educandos (FREIRE, 1996).
Com a transformação das práticas socioculturais contemporâneas, o papel do professor e os
meios de representação de sentido são redimensionados. O professor deixa de ser o detentor
do saber e passa a ser um mediador do conhecimento que passou a ser onipresente.
No entanto, essa mediação é indispensável. Pois, embora as TDIC propiciem uma
onipresença do conhecimento, elas geram novas demandas e implicam desafios para a escola
do século XXI (PRETTO, 2011), sobretudo para o professor de línguas estrangeiras na
contemporaneidade. Com isso, cabe ao ensino/aprendizagem de LI desenvolver a capacidade
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de interpretarmos, construirmos sentidos e inter-relacionarmo-nos em meio aos os novos usos
de linguagem de modo a participarmos de ações sociais no mundo de forma ética e ativa
(ARAGÃO; DIAS, 2014, 2016; BORBA; ARAGÃO, 2012).
Pois sabemos que, embora as informações se expandam a diversos lugares e tempos, o
acesso a ela não acontece de forma equilibrada nos muitos “Brasis” que compõem o Brasil.
Além disso, há a necessidade de filtrarmos e até reciclarmos todo esse boom de conteúdos
digitais, imputando confiabilidade e acuidade às informações, às quais, ainda que não estejam
disponíveis a todos, afetam os modos de viver de todos. Por isso, cabe ao professor fomentar
uma postura independente, ética e crítica nos estudantes, para que eles possam selecionar e
usar conscientemente a gama de possibilidades de interatividade e informações disponíveis no
mundo digital. Para isso ocorrer, devem ser considerados os contextos locais, as culturas,
identidades e as necessidades dos estudantes em suas diferentes conjunturas e experiências de
vida.
As TDIC potencializam o encontro de mundos diversos, construídos por sentidos,
valores e ideologias distintas. Esses diferentes modos de agir no mundo acontecem de
maneiras diferentes entre as pessoas. Professores e alunos, marcados por diferentes relações
com as tecnologias coexistem nos ambientes de sala de aula. E, se nós professores quisermos
atingir os nossos alunos, precisamos superar as dificuldades de apropriação das tecnologias na
escola e operarmos mudanças para atingirmos a maioria de nossos alunos e ampliarmos as
nossas possibilidades de ação nesse contexto (PAIVA; BRAGA, 2009).
Também é papel das TDIC ampliar as formas de representação e construção de
sentidos, trazendo implicações para o ensino/aprendizagem de LI. Pois, a linguagem está
imbricada nas práticas socioculturais e nas múltiplas formas de agir no mundo, em meio à
heterogeneidade linguística e cultural (BRASIL, 2006). Essa diversidade não existe a partir
das TDIC, mas ganha com elas uma visibilidade das diferenças, nos novos espaços de
comunicação e informação.
Nesse sentido, Rojo (2013) aponta que os multiletramentos buscam marcar as práticas
de letramento contemporâneas, envolvendo a multiplicidade de linguagens, semioses e mídias
envolvidas no processo de significação para os textos multimodais contemporâneos, e a
pluralidade e diversidade cultural, trazidas pelos autores/leitores contemporâneos a essa
criação de significação. A autora indica que o conceito de multiletramentos destaca dois tipos
de multiplicidade: a cultural e linguística das pessoas e suas comunidades, bem como a
semiótica dos textos pelos quais essas sociedades interagem.
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Ao contemplar a multiplicidade da produção de sentidos, por meio de recursos
semióticos, no qual diversos modos de representação são articulados na multimodalidade, os
multiletramentos desestabilizam a concepção de língua como um código falado ou escrito.
Nesse âmbito, Rojo (2013) nos indica que, atualmente, a multimodalidade está presente de
uma maneira abrangente nos textos digitais e impressos. E essa multimodalidade encontra no
ambiente digital sua melhor forma de expressão pelo seu design híbrido e radicalmente
multisemiótico (BORBA; ARAGÃO, 2012).
De forma similar, Kleiman (2014) nos mostra que a teoria dos multiletramentos
procura contemplar essas diversas linguagens, propondo a inclusão curricular de todas as
formas de representação de significados, considerando os diferentes sistemas semióticos
(linguístico, visual, sonoro, espacial, gestual) inter-relacionados aos textos multimodais
contemporâneos. Essas novas formas de construção de sentidos no mundo demandam um
novo olhar do ensino-aprendizagem de LI, o qual não pode permanecer restrito a abordagens
baseadas no ensino monolítico de língua, em que se considera uma língua como padrão em
detrimento de outras.
Desse modo, os multiletramentos se fundamentam no aumento da multiplicidade e
integração dos modos de significação na produção do sentido e na realidade social
contemporânea, em que diversidades locais e globais se conectam. De acordo com o New
London Group - NLG (1996), os multiletramentos visam superar as limitações do ensino
tradicional. Pois, enfatizam, por meio da negociação das múltiplas diferenças culturais e
linguísticas coexistentes na sociedade, um ensino que capacite o aluno a alcançar a autoria.
Cope e Kalantzis (2000) indicam que as culturas e linguagens em fluxo no espaço
digital trazem consigo novas possibilidades de lidarmos com a produção de textos e com o
conhecimento, permitindo o surgimento de outras formas de comunicar e agir na linguagem.
Nesse âmbito dos multiletramentos, o sentido é redimensionado, por meio de uma
metalinguagem. A linguagem é necessária para descrever as formas de sentido representadas
por meio dos recursos disponíveis para projeção, reprodução e transformação dos sentidos,
havendo a necessidade de uma linguagem para falar da linguagem.
Nesse processo de construção de sentidos estão incluídas as relações multimodais
presentes no ambiente digital, pois nesse âmbito, a construção de sentidos deve considerar
aspectos visuais, sonoros, espaciais, comportamentais, entre outros. A mídia em massa,
multimídia e hipermídia eletrônica com os novos canais, oportunizam novas formas de uso da
linguagem. E saber lidar com essas diferenças linguísticas e culturais no trabalho, na vida
civil e privada é um ponto central no atual contexto social pós-moderno, cujas identidades são
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multifacetadas e coexistem na complexidade das relações interpessoais via linguagem (NLG,
1996).
Nessa esteira, as OCEM-LE apresentam um projeto de inclusão por meio de uma
proposta do letramento, que se amplia pela multimodalidade, e hipertextualidade, sendo
abarcados pelo conceito de multiletramento, ao considerar as implicações trazidas pelos novos
usos de linguagem em meio a uma comunicação mediada por tecnologias. As Orientações
reconhecem como dois aspectos fundamentais dessas novas práticas de linguagem, a
multimodalidade e o hipertexto, sendo tais aspectos definidos, respectivamente como
inter-relação de texto verbal, visual e sonoro (...) que produz mensagens ou
significados que não estão presentes apenas no texto escrito ou no texto visual” e
“conexão estabelecida (...) entre páginas aparentemente não sequenciais ou não
direta ou explicitamente conectadas, sendo essa conexão feita por um link sobre o
qual se clica, levando o leitor à nova página escolhida por ele (BRASIL, 2006,
p.105-6).

Em virtude dessas novas práticas de linguagem demandar novas habilidades, não de
forma isolada, mas integrada, é que se faz pertinente um ensino/aprendizagem de línguas
capaz de contemplar as novas dimensões tomadas pelas habilidades de produção de sentidos.
Pois, com o uso do recurso da hipertextualidade, a leitura pode ser transformada, guiada,
seletiva, parcial, reconfigurada, borrando inclusive a fronteira entre leitor/autor, por meio de
recursos de interação e edição textual.
Nos contextos reais de uso, as habilidades linguísticas se integram, e com a mediação
da linguagem pelas tecnologias, por exemplo, incorporam elementos extralinguísticos na
construção de sentidos. Desse modo, o multiletramento visa a dar conta da complexidade dos
novos usos da linguagem por novas comunidades de prática, sendo percebido, pelas OCEMLE (BRASIL, 2006, p. 107) como uma possibilidade de “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”.
A pedagogia dos multiletramentos é apresentada pelas OCEM-LE (BRASIL, 2006,
p.87), com o objetivo de “retomar a reflexão sobre a função educacional do ensino de Línguas
Estrangeiras no Ensino Médio e ressaltar e reafirmar a relevância da noção de cidadania além
de discutir a prática dessa noção no ensino de Línguas Estrangeiras”. Com isso, o documento
almeja enfatizar o papel da aprendizagem de língua estrangeira na construção da cidadania e
na participação ativa e protagonista dos estudantes em seu mundo social a partir do
multiletramentos.
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Desse modo, a diversidade é enfatizada por meio de uma pedagogia que reconhece a
natureza multicultural e multisemiótica da comunicação e a importância da problematização
dos textos e suas relações sociais, políticas e ideológicas. Consoante Borba e Aragão (2012),
os multiletramentos funcionam como um conceito guarda-chuva, por abarcarem diversos
letramentos e habilidades, condizentes com a demanda social contemporânea.

Figura 1: Representação do multiletramento como um conceito “guarda-chuva”
Fonte: Borba e Aragão, 2012.

O letramento digital é concebido por Dudeney et al. (2016, p. 17) como “habilidades
individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido
eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digital”. Os autores apontam que
os contornos das práticas socioculturais contemporâneas demandam competências de
participação social no mundo, as quais envolvem criatividade, inovação, pensamento crítico,
capacidade de resolução de problemas, destreza para trabalhar e colaborar em grupos, bem
como, autonomia, flexibilidade e aprendizagem contínua.
Nesse sentido, o letramento digital, encontra consonância com a perspectiva de
letramento de Soares (1998), enquanto uma prática social. Assim, esse letramento envolve a
competência de usarmos socialmente os recursos das tecnologias digitais em práticas de
linguagem significativas. Nessas práticas, as habilidades linguísticas devem estar articuladas a
função social e a implicações cognitivas, afetivas, culturais e políticas para aqueles que estão
na condição de consumidores-produtores dos textos em circulação nos ambientes digitais.
Nesse caminho, as OCEM-LE (BRASIL, 2006, p. 108) destacam a importância de
formamos “um aprendiz capaz de compartilhar, recriar, recontextualizar e transformar, e não
reproduzir conhecimentos estanques”. Nessa concepção, a relação linguagem-culturaconhecimento é vista como um conjunto aberto e dinâmico. Além disso, ainda nesse
entendimento, a linguagem não é estanque nem transparente, pois os sentidos por ela
instaurados estão imbricados aos valores sociais, políticos e ideológicos inter-relacionados a
ela, o que demanda do ensino de línguas, um letramento crítico.
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O letramento crítico requer atividades com textos que “partam de temas de interesse
dos alunos e [...] possibilitem reflexão sobre sua sociedade e ampliação da visão de mundo”
(BRASIL, 2006, p. 114). Por meio desse trabalho, o estudante/cidadão pode ultrapassar a
tecnologia da escrita para um contexto de questionamentos de sentidos dados. Por isso,
entendemos que esse letramento propicia engajamento e expansão do senso crítico do
cidadão, que ao se tornar consciente sobre como os valores se instauram, podem questionar e
transformar a realidade em que se inserem.
A relação com o texto na dimensão do letramento crítico envolve a reflexão, postura
crítica e agência de professores e estudantes. Nas atividades de linguagem, os aprendizes
podem explorar, reinterpretar e produzir novos sentidos nos textos (FERREIRA; TAKAKI,
2014). Com isso, os estudantes podem deixar de apenas consumir informação pronta,
passando a questioná-la e tendo a possibilidade de instaurar outros sentidos, tendo em vista
que
a língua e linguagem apenas representam parcialmente as realidades e que seja, por
isso mesmo, capaz de confrontar as diversas “representações” da sociedade com as
ideologias embutidas nos textos [...] Isso requer capacidades múltiplas para situar
tais representações com sua realidade, problematizá-las, posicionar-se em relação a
elas. O letramento crítico, assim, visa incluir o aluno/cidadão atuante no mundo e
permite a ação deste no seu contexto local-global a seu favor e a favor do coletivo
(Cervetti et al., 2001, apud Ferreira e Takaki, 2014, p.120).

Nesse sentido, Ferreira e Takaki (2014) pontuam que a teoria dos multiletramentos
coaduna-se com as identidades pós-modernas. Associando-se a teorias pós-estruturalistas, e
pós-coloniais, bem como à condição do pós-método. Por isso, os autores argumentam sobre a
relevância de um ensino-aprendizagem colaborativo, crítico, ético e transformativo. No qual
se destaca a importância da formação de alunos/cidadãos críticos em meio a atual sociedade
globalizada, cujas relações têm sido reconfiguradas pelas novas tecnologias de informação e
comunicação e tensionado as relações entre global e local.
Dessa forma, o ensino/aprendizagem de LI pode contribuir para o desenvolvimento
das habilidades de reflexão na e pela linguagem sobre o mundo que nos cerca. Com isso é
possível fortalecermos as habilidades necessárias para o desenvolvimento profissional e
cognitivo dos estudantes, com impactos desejados em seus letramentos e suas consequências
não só econômicas, culturais e sociais, mas também emocionais-cognitivas. Entendemos que,
embora muitos jovens estejam imersos na cultural digital e usem alguns recursos digitais na
produção de textos, eles podem não ter desenvolvido um olhar consciente acerca da
constituição de seus textos e os efeitos potenciais dos mesmos, bem como um olhar crítico
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sobre suas ações de linguagem. E isso demanda do ensino de línguas um trabalho com
multiletramentos como faremos no desenvolvimento desta pesquisa.
De acordo com o NLG (1996), esse trabalho deve envolver um design, o qual é
constituído por três aspectos, sendo eles: available design, designing e redesigned. O
available design concebe os recursos culturais e contextuais para a construção do sentido,
incluindo o gênero textual, o discurso e as diferentes maneiras de representar o sentido, seja
de forma visual, gestual, linguística, sonora, etc. O designing é o processo de construção e
recontextualização da representação de mundo, por meio de available designs. E o redesigned
representa o mundo transformado em novos available designs, inaugurando outros sentidos.
A linguagem por si só se torna insuficiente para a produção de sentidos, o que implica
o uso de uma metalinguagem para identificar e problematizar as diferenças entre textos e suas
relações com o contexto cultural e situacional. Por meio do recurso metalinguístico,
entendemos que a linguagem é trabalhada sem a imposição de regras, aplicação de padrões ou
privilégios de certos discursos em detrimento de outros. Nessa perspectiva, o discurso é
entendido como uma construção de algum aspecto da realidade sob um ponto de vista
particular, vinculando lugares de fala, interesses, valores, culturas e identidades. Logo, a
escola deve servir de espaço para que tais discursos coexistam, não ficando restrita ao
discurso hegemônico. Uma vez que a linguagem em uso é diversa e representativa de
múltiplas realidades, visões de mundo e culturas.
Para o NLG (1996), dois conceitos são fundamentais nesse processo, sendo eles o
hibridismo e a intertextualidade. Para o grupo, o termo hibridismo define uma forma de
destacar os mecanismos de criatividade e um processo particularmente cultural acentuado na
atual dinâmica social, em que as pessoas combinam aspectos textuais tradicionais com novas
práticas de linguagem, por exemplo, mesclando elementos de diferentes gêneros na produção
de novos sentidos. Já a intertextualidade destaca os caminhos pelos quais determinados textos
se relacionam, podendo por meio dela serem problematizadas convergências e divergências
de pontos de vista acerca de uma temática com diversos textos entrelaçados.
Além disso, os multiletramentos compreendem o aprendizado como resultado de uma
incorporação social, cultural e contextual, sendo desenvolvidos nas interações colaborativas
em comunidade. Nesse viés, os multiletramentos defendem a importância da prática situada
no mundo dos estudantes, pela qual, imersos nas práticas da comunidade, os aprendizes se
engajam, usando versões autênticas de linguagem em suas ações em torno de propósitos
direcionados.
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Acreditamos que a adoção de práticas situadas pode fomentar uma maior familiaridade
e disposição dos participantes em relação aos textos e ações com e na linguagem,
possibilitando a construção e negociação de sentidos pelos estudantes. Com isso, os
estudantes podem se tornar capazes de articular o conhecimento em palavras e desenvolver
uma conscientização linguística. E, por meio dessa tomada de consciência das relações
envolvidas na produção dos sentidos, os aprendizes podem assumir uma postura crítica acerca
dos valores, ideologias e políticas intrínsecas no jogo de negociação de sentidos dos textos.
Com essa finalidade, os multiletramentos fomentam atividades que envolvam relações
colaborativas de trabalho, compromisso, engajamento e criatividade, reforçando a escola
como um dos espaços de acesso ao aprendizado, recuperando-a enquanto um lugar de
exercício de cidadania para diversas comunidades e discursos. Tal pedagogia almeja a criação
de comunidades de aprendizes que reconheçam e respeitem a diversidade entre eles, bem
como a autonomia de seus modos de vida.
Para atingir esse fim, a pedagogia dos multiletramentos está baseada no conceito de
design, o qual se refere ao modo como as pessoas utilizam recursos disponíveis para construir
sentidos em determinados tempo e ambiente, visando uma reforma da escola para o mundo
contemporâneo. Nesse modelo proposto pelos multiletramentos, professores e gestores atuam
ativamente no processo de aprendizagem, pesquisando como diferentes currículos, pedagogias
e ferramentas motivam e atingem diferentes tipos de aprendizagem, tendo em vista que a
escola reúne capacidades de aprendizagem diferenciadas. Essa aprendizagem, assim como a
produtividade são vistas como resultados desses projetos que envolvem um sistema complexo
de pessoas, ambientes, tecnologias, crenças e textos. Nesse viés,
a escola precisa negociar uma crescente variedade de linguagens, interpretando ou
traduzindo, usando interlínguas específicas de certos contextos, usando inglês como
língua franca, criando sentido da multidão de dialetos, acentos, discursos, estilos e
registros presentes na vida cotidiana, no mais puro plurilinguismo bakhtiniano
(ROJO, 2013, p.17).

É justamente no processo de negociação de diferenças, que se faz pertinente o uso da
teoria dos multiletramentos. Uma vez que, é a partir do conceito de design que se torna
possível a criação de espaço de coexistência das heterogeneidades linguísticas, tendo em vista
que os sentidos são variáveis, pois são constituições socioculturais e ideológicas.
Ressaltamos que essa conjuntura requer um olhar mais expansivo nos modos como
ensinamos, aprendemos, e, portanto, percebemos o mundo e agimos com e nele. Dessa
maneira,

os

multiletramentos

implicam

uma

revisão

educacional

crítica

do
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ensino/aprendizagem de LI, na qual a linguagem não pode ser percebida em desarticulação
com valores sociais-culturais-políticos-ideológicos. Por isso, é fundamental que consideremos
as diferentes competências para participarmos socialmente, de modo ético no mundo. O que
demanda múltiplos letramentos para o ensino/aprendizagem de LI.
Dessa

forma,

a

teoria

dos

multiletramentos

harmoniza-se

com

um

ensino/aprendizagem de línguas coerente com o contexto contemporâneo e focado no
entendimento de que os sujeitos agem de forma diversificada em contextos distintos por meio
da linguagem. Tal teoria contempla a diversidade linguística, cultural e tecnológica,
procurando estimular um currículo responsivo, que promove maior autonomia ao professor,
ao mesmo tempo, que implica mudanças em seu fazer pedagógico. O ensino/aprendizagem
passa a ser centrado no aluno, desverticalizando a relação hierárquica professor-aluno.
Além disso, ao adotar a pedagogia dos multiletramentos, o professor pode assumir um
papel de pesquisador de sua realidade, adequando a sua práxis de acordo com as necessidades
e disponibilidades contextuais. Acreditamos, portanto, que um ensino-aprendizagem de língua
estrangeira a partir da teoria dos multiletramentos pode resignificar esse processo. Isso se dá
ao explorar a língua por meio de recursos multimodais, os quais contemplam diferentes níveis
e estilos de aprendizagem. Como também ao oportunizar o encontro das diferenças, criando
novas oportunidades de construção de sentidos.
Assim, os multiletramentos podem se mostrar como uma teoria útil ao
ensino/aprendizagem de LI no contexto contemporâneo. A partir dessas considerações, no
âmbito da LA voltada para o ensino/aprendizagem de línguas, estudos que busquem
estratégias para esse processo, a partir dos multiletramentos e uso de TDIC podem trazer
importantes contribuições para a área. Portanto, buscamos nesta pesquisa nos apropriar de um
aplicativo de TDIC, o WhatsApp11, este tem estado integrado às práticas socioculturais
contemporâneas dos brasileiros, principalmente entre os jovens, os quais constituem a maioria
dos estudantes de Ensino Médio.
Esse aplicativo é uma plataforma multimodal gratuita, que permite a comunicação
instantânea entre as pessoas, por meio de smartphones12 conectados à internet. Nele, os

11

Em virtude do cumprimento das regras de publicação acadêmica, retiramos desse trabalho algumas
informações acerca das características do aplicativo WhatsApp e da integração de seus recursos para estratégias
de ensino/aprendizagem , tendo em vista que essas informações foram recortadas para a produção do artigo (no
prelo) “WhatsApp e Multiletramentos na aprendizagem de inglês no ensino médio”, cujo acesso pode ser feito
como indicado nas referências bibliográficas desta dissertação.
12
Mais recentemente, o WhatsApp se tornou disponível para ser acessado em computadores, por meio da página
https://web.whatsapp.com/. Entretanto, esse acesso requer que o smartphone do usuário esteja conectado ao
aplicativo, para "parear" o conteúdo das mensagens.
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usuários trocam mensagens de texto, realizam chamadas de voz e de vídeo13. Nesse ambiente,
as pessoas podem se comunicar de forma privada ou em grupos criados por um usuário com a
adição de contatos presentes em sua agenda telefônica, que também tenham o WhatsApp
instalado. Essa plataforma se integra a diversos recursos digitais presentes nos Smartphones,
como aparelho de gravação e edição de áudio, câmera fotográfica, tradutores de textos e
outros.
As conversações no WhatsApp oportunizam o uso de múltiplas linguagens para a
construção dos sentidos na comunicação entre os usuários. Pois, nesse ambiente, podemos
integrar textos verbais (nas modalidades escrita e/ou oral, com o uso do teclado, gravador de
áudio) e textos não verbais (como imagens diversas, a exemplo dos emojis14, fotos, vídeos,
com o uso de câmera fotográfica, filmadora, editores de imagem e vídeo). Além disso,
podemos compartilhar nossa localização global (com o uso do GPS- Global Positioning
System15), bem como, compartilhar documentos diversos e links, os quais dão acesso a outras
páginas na internet e promovem a intertextualidade.
Nesse âmbito, salientamos que o uso de emojis e a sua articulação a outras linguagens
tem sido uma prática bastante comum no WhatsApp. De acordo com Paiva (2016, p. 396),
esse uso crescente “é uma tentativa de transmitir mais sentido de forma mais econômica em
determinados contextos de interação, mas, ao mesmo tempo, fazendo emergir sentidos
acrescidos de muitos outros significados, especialmente, de emoções”. Além disso, a autora
nos mostra como esses sentidos estão imbricados a convenções culturais, tendo em vista que
em diferentes culturas, eles têm significados distintos.
Ademais, conforme nos indica Aragão (no prelo), no WhatsApp temos a opção de
gravarmos um áudio em tempo real, ao utilizarmos o gravador de voz do próprio aplicativo,
representado visualmente pela imagem de um microfone, a qual aparece na janela de
conversa. Mas também, podemos gravar um áudio por meio de um recurso de gravação de
voz, disponível no smartphone e integrado ao WhatsApp. Neste caso, há possibilidade gravar,
escutar, avaliar, ensaiar e editar o áudio antes de enviá-lo. E, por meio desse recurso,
entendemos que poderíamos aumentar a confiança dos estudantes para a comunicação em LI,
pois eles poderiam se sentir mais seguros diante dessa possibilidade.
13

Este recurso foi incorporado pelo WhatsApp no segundo semestre de 2016, quando já havíamos realizado a
nossa pesquisa de campo, não sendo, portanto, explorado neste estudo.
14
Segundo Caiado e Fonte (2014), os emojis são uma ampliação dos emoticons, ícones representativos de
emoções criados por Kurita diante da necessidade de técnicas rápidas de comunicação, principalmente, do
público adolescente japonês. Os autores apontam que as 176 “carinhas dos emoticions foram acrescidos de
outras expressões e ícones que aludem a gestos, bandeiras, ações e objetos diversos, resultando nos emojis.
15
Traduzido como sistema de posicionamento global.
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Em consonância com Aragão e Lemos (no prelo), destacamos, algumas
potencialidades do WhatsApp para o ensino-aprendizagem de LI. Os autores argumentam que
essa plataforma multimodal possibilita a articulação de múltiplas linguagens, a
hipertextualidade e a intertextualidade. Eles apontam que esse aplicativo oportuniza a
promoção de práticas situadas autênticas, motivadoras e contemporâneas, bem como pode
tornar a aprendizagem ubíqua, flexível, colaborativa, contínua, envolvente e personalizada aos
diferentes estilos de aprendizagem dos estudantes. Assim, esses aprendizes podem aumentar a
intimidade com a LI e ampliar a conscientização linguística, a partir da seleção textual
contextualizada do design e a produção de novos sentidos, pelo redesign.
Dessa forma, considerando a relevância dos multiletramentos e as potencialidades da
TDIC WhatsApp, procuramos desenvolver algumas atividades de ensino/aprendizagem de LI,
de modo a nos apropriar dessa ferramenta contemporânea presente no cotidiano da maioria
dos estudantes do EM. Além disso, diante dos desafios apresentados e da relevância das
emoções na disposição para a aprendizagem e comunicação em LI pelos aprendizes,
buscamos verificar como o desenvolvimento desses multiletramentos, enquanto práticas
socioculturais de linguagem significativas aos estudantes, podem envolver emoções que
influenciem na disposição para a comunicação dos estudantes e impactem no
ensino/aprendizagem de LI, como veremos nos capítulos seguintes.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Neste capítulo, descrevemos a metodologia, o contexto, os participantes, os
instrumentos de coleta de dados e procedimentos de análise desta pesquisa. Primeiramente
discorremos sobre a natureza e a tipologia, empregadas neste estudo. Em seguida,
fornecermos detalhes sobre o contexto, os participantes, os instrumentos de coleta de dados e
os procedimentos de análise da presente investigação.
3.1 Natureza da pesquisa
Nesta pesquisa, adotamos, por um lado, o desenvolvimento de estratégias de
ensino/aprendizagem de LI para o EM, fundamentadas em nosso referencial teórico. Por outro
lado, nos situamos na abordagem qualitativa, uma vez que procuramos trabalhar a busca dos
significados inerentes às experiências de ensino/aprendizagem, tomando por base a percepção
do fenômeno situado em seu contexto. Compreendemos que o uso dessa abordagem
oportuniza uma investigação mais aprofundada das questões relacionadas ao estudo e das
relações, devido à valorização do contato direto com a situação estudada, ao procurar
compreender a dimensão humana, a pluralidade e a interdependência dos fenômenos
educacionais na escola (GIL, 1999; TELLES, 2002).
Ao desenvolvermos estratégias de ensino/aprendizagem de LI com o WhatsApp,
buscamos compreender como esse ensino pode ser influenciado por emoções e
multiletramentos. Por isso, optamos pela pesquisa-ação como tipologia metodológica mais
adequada para este trabalho. Pois, acreditamos na relevância de “formas de pesquisa que
transformam os atores sociais em pesquisadores de sua prática, de modo que o conhecimento
produzido lhes dê poder/conhecimento” (MOITA LOPES, 1996, p. 10).
Identificamos que a pesquisa-ação surge como uma proposta metodológica que é
reflexo de um contexto marcado por preocupações teóricas e práticas. Advindas da busca por
formas de intervenção e investigação, privilegiando a colaboração em vista da transformação
da realidade (BALDISSERA, 2001). Esse tipo de estudo, ao ser desenvolvido pela troca de
saberes e experiências, traz contribuições reais e significativas para todos os participantes,
pois o conhecimento é construído pelas ações coletivas dos participantes que estão em
transformação contínua na convivência (ARAGÃO; DIAS, 2016).
Segundo Oliveira (2012, p.58-9), essa modalidade de pesquisa “se destina à promoção
de ações dialógicas, cujo diálogo entre os participantes pode promover a emancipação dessas
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pessoas, na construção de sentidos no mundo”. A autora relaciona a pesquisa-ação
colaborativa com a prática de ensino localmente situada, considerando o papel desse tipo de
trabalho na formação docente crítica. Na pesquisa-ação, todos os participantes, de maneira
conjunta, atuam de forma determinante no movimento da pesquisa, interferindo ativamente na
direção do estudo. O pesquisador, por sua vez, insere-se no contexto para a compreensão do
fenômeno, o qual é analisado em conjunto com os participantes. Nesse tipo de pesquisa “a
construção dos significados é feita pelo pesquisador e pelos participantes, em negociações [...]
os ‘sujeitos’ passam a ser participantes, parceiros” (CELANI, 2005, p.109)16.
Nesse processo, verificamos que há uma construção colaborativa do conhecimento, na
qual os participantes são expostos a reflexões que favorecem a consciência de si, podendo
transformar sua autoconsciência e a conduta de si em relação ao ensino/aprendizagem. Dessa
forma, a ação da pesquisa contribui para uma reflexão consciente, teoricamente informada, e
possivelmente crítica. Nesse sentido, seguimos em busca de movimentos concretos de
mudança, favorecendo a capacidade de agência de todos os envolvidos no processo, ao
convergirmos ensino, pesquisa e extensão, abrindo espaço para professores e alunos
produzirem pesquisa, deixando de ser apenas consumidores de conhecimento e passando a
produzi-lo de forma significativa no seu contexto local (ARAGÃO, 2008; ARAGÃO; DIAS,
2016; CELANI, 2005; JORDÃO, 2010; LEFFA, 2003; OLIVEIRA, 2012).
Com esse entendimento, argumentamos que a pesquisa-ação se desenvolve no diálogo
entre os participantes. Essa tipologia proporciona a reflexão de nossas práticas e mostra-se
sensível às variáveis do complexo contexto do ensino/aprendizagem, para o qual voltamos o
nosso olhar neste estudo. A pesquisa-ação prioriza o equilíbrio da relação de poder e a
responsabilidade social, por isso defendemos a sua pertinência para o desenvolvimento deste
estudo, visando o tratamento ético dos participantes (ARAGÃO, 2008; CAVALCANTI,
1986; CELANI, 2005; PAIVA, 2005; TELLES, 2002).
Acreditamos nesses princípios como basilares para uma parceria colaborativa entre
escola e universidade, pois por meio dessa tipologia de pesquisa articulada acreditamos ser
possível desenvolvermos a convergência entre pesquisa-ensino-extensão, de forma eticamente
responsável para todos os envolvidos. A pesquisa-ação, por visar a “responsabilidade social”
(CELANI, 2005, p. 109), e a “a real contribuição para as partes” (TELLES, 2002, p.101) por
meio da construção de conhecimento que traga contribuições para todos, reforça a integração

16

Celani (2005) discorre sobre as condições éticas em pesquisas colaborativas e chama atenção da importância
dessas práticas para as relações entre Universidades e Escolas da Educação Básica.
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entre pesquisa, extensão e ensino. Um ponto de ação do grupo de pesquisa FORTE, no qual
situamos nosso estudo.
3.2 O contexto da pesquisa
Após a devida aprovação do sistema CEP/CONEP, a fase de trabalho de campo desta
pesquisa foi desenvolvida junto ao Colégio Estadual Carneiro Ribeiro, situado em UruçucaBahia. Apontamos que dentre as unidades escolares da rede pública, a escola foi escolhida,
por ser da rede estadual, uma vez que o nosso estudo está voltado para o campo de atuação do
ensino médio. Além disso, a escola foi escolhida por apresentar histórico de abertura à
academia e por apresentar infraestrutura mínima para a realização da pesquisa, tal como a
existência e disponibilidade de internet wireless17. Logo, o desenvolvimento desse projeto não
implicou custos de internet para os alunos que desejassem participar da pesquisa.
Junto a essa instituição, o trabalho de campo desta pesquisa se desenvolveu em dois
ambientes, sendo eles: o espaço físico da escola e o espaço digital, em um grupo no aplicativo
WhatsApp. No espaço digital, ao longo de oito semanas, os estudantes realizaram algumas
atividades, as quais visavam a fomentar os multiletramentos e a disposição para a
comunicação em LI nesses aprendizes, ao explorar a temática “Uso ético e seguro das redes
sociais”. Já no espaço físico da escola, ao longo dessas mesmas oito semanas, realizamos
reuniões presenciais semanais com os estudantes para aprofundarmos, por meio de discussão
em língua portuguesa, os assuntos correlatos à temática abordada, ao passo que as atividades
digitais eram desenvolvidas.
Além desses encontros presenciais, paralelos aos encontros digitais, foram acrescidos
dois outros encontros na escola, antes e depois ao desenvolvimento das atividades digitais e
discussões presenciais, para realizarmos procedimentos referentes à coleta de dados e
estabelecermos com os estudantes um contrato pedagógico, como indicaremos na descrição
das etapas da experiência. Dessa forma, o trabalho de campo foi desenvolvido ao longo de
oito semanas no ambiente digital e ao longo de dez semanas no ambiente físico, uma vez que
antes de iniciarmos as atividades digitais e discussões presenciais, realizamos um encontro
inicial e após finalizarmos as referidas atividades, também realizamos um encontro final.

17

Internet sem fio.
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3.3 Os participantes da pesquisa
De uma amostra inicial de trinta e quatro estudantes, presentes em uma turma de
segunda série de LI da escola parceira, vinte e oito estudantes se inscreveram para participar
de forma voluntária desta pesquisa. Dentre os quais, vinte e um estudantes apresentaram a
documentação completa demandada pelos procedimentos éticos desta investigação 18. Ao
longo da realização das etapas deste estudo, dentre os vinte e um voluntários houve a
desistência de sete estudantes19. Como a nossa análise qualitativa envolve etapas processuais
coletadas ao longo do desenvolvimento deste trabalho de campo, apresentamos aqui como
participantes da pesquisa os quinze alunos que se mantiveram presentes em todas as etapas.
Portanto, os participantes desta pesquisa são quinzes adolescentes, de ambos os
gêneros, compreendidos na faixa etária de quatorze a dezessete anos. Todos moradores das
zonas urbana e rural de Uruçuca, matriculados numa turma de segunda série do EM, no turno
matutino, na qual a professora-regente atuava.

3. 4 Instrumentos de coleta dos dados da pesquisa
Nesta pesquisa utilizamos como instrumentos para a coleta dos dados: (1) três
questionários, sendo dois semi-abertos e um aberto, entregues em momento inicial,
intermediário e final na fase do trabalho de campo; (2) entrevistas semi-estruturadas,
desenvolvidas a partir das respostas dos participantes nos questionários; (3) observação
sistemática participante, registrada por meio de captura das telas20 do ambiente de
aprendizagem virtual no WhatsApp e notas de campo (anotações e áudios). De modo a ilustrar
a disposição desses instrumentos, apresentamos o organograma abaixo e explicamos a
utilização das técnicas na sequência.

18

Referimo-nos aos termos de assentimento e consentimento, assinados, respectivamente, pelos estudantes e
seus responsáveis legais, em consonância com a orientação do CEP/UESC.
19
Esses participantes desistiram de participar nas semanas iniciais do projeto, justificando não terem tempo para
realização de atividades extracurriculares.
20
Procedimento realizado pela associação dos botões de bloqueio de tela e de redução do volume, o que
possibilita fazer um print screen da tela do celular, capturando em forma de imagem os elementos dispostos na
tela.
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Figura 1- Instrumentos utilizados na pesquisa
Fonte: Autoria própria

3.4.1 Questionários
Consoante Marconi & Lakatos (1996, p. 88), os questionários se configuram como
sendo “[...] uma série ordenada de perguntas, respondidas por escrito sem a presença do
pesquisador”. Nos questionários, a padronização das questões facilita a comparação das
respostas escolhidas, além de assegurar o anonimato ao interrogado (OLIVEIRA, 2011). Com
base nessa orientação metodológica, organizamos os nossos questionários e entregamos aos
estudantes em três momentos: fase inicial, fase intermediária e final da pesquisa de campo.
Com esses questionários, objetivamos, de modo geral, realizar um levantamento das
impressões dos alunos sobre a proposta e de modo específico como detalhado na sequência.
3.4.1.1 Questionário inicial
Nesta pesquisa, objetivamos com o questionário inicial: (1) realizar um levantamento
sobre a frequência, o meio de acesso, as finalidades de uso da internet pelos alunos; (2)
identificar a relação desses alunos com a disciplina de LI, suas expectativas e modo de uso no
cotidiano e em sala de aula.
3.4.1.2 Questionário intermediário
Com o questionário intermediário, objetivamos: (1) mapear os lugares em que os
alunos realizam as atividades virtuais; (2) perceber como eles estavam se sentindo ao realizar
as atividades no ambiente virtual; (3) verificar se os participantes estavam encontrando
dificuldades e quais seriam elas; (4) identificar as atividades que os participantes mais
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gostaram e por qual motivo, como também aquelas que menos gostaram; (4) perceber como
os participantes estavam avaliando o uso da língua inglesa no grupo virtual; (5) promover
uma autoavaliação da conduta dos participantes nas atividades; (6) possibilitar que os
participantes avaliassem a conduta da tutora, sugerindo possíveis melhorias.
3.4.1.3 Questionário Final
Por meio do questionário final, procuramos realizar: (1) uma identificação sobre a
perspectiva dos alunos com relação ao uso de LI mediado por uma rede social; (2) um
levantamento da atividade mais significativa para os alunos; (3) uma verificação acerca do
sentido da experiência da participação no grupo; (4) uma avaliação crítica do projeto pela
ótica dos alunos.
3.4.2 As entrevistas
Para ampliarmos o nosso acesso às falas dos participantes, empregamos o uso de
entrevistas semiestruturadas, a partir da segunda semana da pesquisa de campo. Tomamos
como base para elaboração das perguntas, as respostas dos participantes concedidas nos
questionários ou ainda relatos informais dos participantes nos encontros presenciais.
Realizamos essas entrevistas por meio de conversas informais, que aconteceram tanto de
forma presencial no pátio da escola, quanto de modo digital, por meio de envio de mensagem
privada ao participante no WhatsApp.
Registramos essas conversas por meio da captura de tela, quando a resposta do
participante era dada na modalidade escrita; e via transcrição de áudio21, quando o
participante nos respondia utilizando a ferramenta de gravação de áudio. Já as conversas que
aconteceram no pátio da escola, registramos por meio de gravação de áudio e as
transcrevemos em momento posterior à coleta. Informamos que por uma questão de
contextualização, as entrevistas serão apresentadas em articulação com as suas questões
geradoras, inserindo, portanto, o recorte das entrevistas na análise dos questionários.

21

Os áudios das entrevistas na íntegra, bem como os demais dados obtidos nesta pesquisa, estão disponíveis no
link https://drive.google.com/open?id=0B5S9u9KmNQ7SNUJEcTBkR2w1cEU. Por uma questão de
organização, cada áudio recebe a nomenclatura equivalente aqui no texto. Ex: áudio 1, nome- entrevista nº 1,
embora essa não tenha sido efetivamente a ordem de realização das entrevistas.
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3.4.3 Observação participante sistemática e notas de campo
Nesta pesquisa, utilizamos como meio para a obtenção dos dados, os registros de
nossas observações. Oliveira (2011) aponta ser a observação uma forma de coleta de dados,
que nos possibilita ter um contato mais direto com determinados aspectos da realidade
investigada. Marconi e Lakatos (1996) apontam que, a depender da técnica utilizada para a
observação, podemos empregar diversas modalidades aplicáveis de acordo com as
circunstâncias. No caso deste estudo, utilizamos a observação sistemática participante,
estruturada pelo nosso papel junto aos participantes ao longo do processo. Registramos nossa
observação pelos seguintes meios: (1) capturas de telas do ambiente de aprendizagem digital;
(2) notas de campo (via gravação e transcrição de áudio e anotações escritas).
3.4.3.1 Capturas das telas da interação no WhatsApp
Devido às estratégias de ensino/aprendizagem serem desenvolvidas no grupo do
WhatsApp, as capturas de tela da interação se constituíram como um dado desta pesquisa.
Visando investigar como os alunos usam a LI nesse ambiente, na construção de sentidos, por
meio das práticas linguísticas, associadas aos recursos multimídia, presentes no aplicativo.
Acreditamos que a simples transcrição da conversa poderia comprometer o resultado final da
pesquisa, por isso adotamos a captura de tela como um dado para análise neste estudo.
3.4.3.2 Notas de campo
Consoante Gibbs (2009, p. 46), as notas de campo “são anotações contemporâneas
realizadas no ambiente da pesquisa”. Durante a nossa observação, procuramos registrar os
momentos via anotações e gravação de áudio, as quais foram transcritas. Registramos os
comentários dos alunos nas discussões presenciais e outras ações que foram acontecendo ao
longo do processo. Anotamos também sobre os comportamentos dos alunos nas suas fichas
individuais, registrando tudo que pudesse ser importante na avaliação dos dados.
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3.5 PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA ANÁLISE DOS DADOS
Nesta pesquisa adotamos a técnica de triangulação para a análise dos dados
(OLIVEIRA, 2011). Seguindo os passos metodológicos dessa técnica, organizamos os dados
coletados e distribuídos de acordo com a natureza dos instrumentos de pesquisa empregados
para a obtenção das informações.
Nos dados iniciais, identificamos uma distinção no perfil dos participantes a partir da
variável disposição inicial para a comunicação em LI. Com isso, percebemos um grupo de
participantes com maior disposição inicial e outro com menos disposição inicial. Portanto,
como procurávamos avaliar a influencia da experiência nessa disposição, atemo-nos a essa
variável. Em seguida, realizamos uma leitura flutuante desses dados de forma isolada.
Observamos e confrontamos os dados obtidos nos três questionários.
Na sequência, confrontamos os dados das entrevistas, uma vez que tais instrumentos
de coleta estavam inter-relacionados22. Por sua vez, fizemos o mesmo com as informações
obtidas por meio da observação sistemática participante, registrada pela captura de tela, e
notas de campo. Todos esses dados foram lidos, relidos e confrontados. A análise qualitativa
desses dados será apresentada de forma descritiva, atrelada à descrição da experiência, como
veremos no próximo capítulo.

22

Essa inter-relação é referente ao desenvolvimento das perguntas das entrevistas a partir das respostas dos
questionários, como fora mencionado anteriormente.
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4 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA E ANÁLISE DOS DADOS
Neste capítulo, apresentamos, analisamos e discutimos os dados da pesquisa. Para
isso, primeiramente descrevemos as etapas da experiência de aprendizagem digital
(planejamento, execução e conclusão das atividades). A partir dos dados obtidos por meio da
observação sistemática participante (capturas de tela e notas de campo). Num segundo
momento, apresentamos os dados obtidos por meio dos questionários e entrevistas. Como
mencionamos anteriormente, realizamos a análise e a discussão dos dados de forma integrada
à descrição e apresentação das etapas dessa experiência, de modo a garantir uma compreensão
acerca da disposição cronológica do desenvolvimento das atividades realizadas nessa etapa.
4.1 Descrição da experiência
Neste tópico descrevemos as atividades de ensino/aprendizagem LI desenvolvidas e
aplicadas. Num primeiro momento, exibimos uma síntese do planejamento das atividades e
discorremos acerca dos critérios adotados nessa etapa. Num segundo momento, apresentamos
o desenvolvimento das atividades em disposição cronológica dos acontecimentos.
4.1.1 Planejamento das atividades
Na fase de planejamento das atividades desta pesquisa, pensamos e desenvolvemos
estratégias de ensino/aprendizagem de LI com WhatsApp. Planejamos essas atividades em
parceria com a professora-regente de LI da unidade escolar, a qual já tinha aceitado participar
da pesquisa23. Criamos as atividades, à luz da fundamentação teórica deste estudo, de modo a
articular o WhatsApp, TDIC presente nas práticas contemporâneas dos alunos, a outras
tecnologias pré existentes no ambiente escolar, como o LD e verificarmos nessa experiência a
influência das emoções e dos multiletramentos.
Elaboramos as atividades de forma articulada com o LD Alive high 2, parte da coleção
escolhida pelos professores de LI da escola na última seleção do Programa Nacional do Livro
23

Informamos que ainda na fase inicial do desenvolvimento das atividades, a professora precisou deixar de
participar da proposta, pois por motivos pessoais, precisou mudar suas aulas de turno. Houve inclusive uma
iniciativa de realização da proposta com as turmas de segunda série do período vespertino, nas quais a professora
passou a lecionar, porém não obtivemos sucesso no convite aos participantes. Logo, em acordo entre a gestão, a
professora-regente e a pesquisadora, a proposta foi mantida com a turma de alunos da segunda série do turno
matutino, mesmo que não houvesse professor, pois os mesmos haviam mostrado interesse em participar.
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Didático - PNLD. Nesse sentido, verificamos que o LD seguia os critérios norteados pelas
OCEM-LE (BRASIL, 2006), estando fundamentado na teoria dos multiletramentos e
procurando estimular ações comunicativas com diferentes gêneros textuais, a fim de motivar o
estudante a usar LI em suas práticas sociais de linguagem.
O LD apresentava oito unidades, divididas em quatro bimestres, a serem trabalhados
ao longo do ano. Em decorrência do período de realização das estratégias de atividades no
WhatsApp, pautamos o planejamento dessas estratégias com base no conteúdo das duas
primeiras unidades do LD, sendo elas: “Making connections” e “Security on the web”, as
quais compunham o primeiro bimestre, intitulado “Social Networks”. Dentre os objetivos
estipulados no LD para essas unidades, estavam: (1) reconhecer as características e produzir o
gênero infográfico; (2) reconhecer e utilizar vocabulário relacionado às redes sociais de forma
comunicativa; (3) aprender a dar ordens, avisos e instruções; (4) reconhecer e produzir o
gênero pôster.
Como tema geral das unidades, a primeira tratava das relações estabelecidas nas redes
sociais on-line, enquanto a segunda abordava aspectos relativos à segurança na rede,
apontando questões voltadas à proteção contra vírus, roubo de identidade no ciberespaço e
invasão de senhas e contas pessoais. Com essa perspectiva temática, visamos a explorar os
conteúdos propostos sob um ponto de vista contextual local. Para isso, verificamos como
adequar esse conteúdo às demandas contextuais da comunidade escolar.
Em diálogo com a escola, identificamos a necessidade de desenvolvermos uma
proposta de conscientização dos jovens acerca do uso seguro e ético das redes sociais digitais,
pensando as repercussões da exposição excessiva no uso desses ambientes, o que nos
demandou uma ação de design situada (NLG, 1996). Desse modo, por meio do
desenvolvimento das atividades, procuramos conscientizar os jovens estudantes daquela
instituição sobre algumas de suas práticas sociais nos referidos espaços, levando em
consideração os conteúdos do LD.
Na descrença de alcançarmos soluções por meio de propostas verticalizadas,
procuramos estimular a consciência dos estudantes, de forma gradual, através de ações
reflexivas na linguagem. Para isso, durante o desenvolvimento das atividades, procuramos
fomentar práticas comunicativas semanais em torno da temática adotada, com o suporte de
outros materiais, como a cartilha Safernet (BRASIL, 2012), cujo conteúdo estava voltado para
o público de adolescentes.
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Assim, a temática foi trabalhada com temas transversais (BRASIL, 2006), interrelacionados, como sexting24, cyberbullying25, overexposure26 e contextualizados com o
cotidiano dos estudantes participantes, visando estimular o uso de LI por eles, com recursos
multimodais, por meio de diferentes gêneros e práticas sociais, como vídeos, memes27selfies28,
braggies29. Com isso, procuramos fomentar uma reflexão acerca da temática pelos estudantes
e produzir, de forma colaborativa, materiais como: pôsteres; memes; infográficos, elaborados
a partir de dados obtidos em pesquisa realizada pelos participantes com outros estudantes na
escola; e um vídeo educativo30 como produto final, os quais pudessem difundir na escola uma
campanha de conscientização acerca do uso ético e seguro das redes sociais digitais.
Dessa forma, problematizamos essas questões nas atividades com os estudantes.
Propusemo-nos a usar textos multimodais em LI com uma finalidade educativa, como nos
orientam as OCEM-LE (BRASIL, 2006). Procuramos mobilizar os conteúdos léxicogramaticais aprendidos em sala, a fim de desenvolvermos uma comunicação voltada para a
promoção da conscientização do uso ético e seguro das redes sociais virtuais naquele
contexto. Os textos pensados, discutidos e reciclados pelos participantes nas atividades,
ganhavam os corredores da escola, a fim de propagarmos novos usos de cidadania, visando
transformar

as

relações

naquele

espaço,

conforme

argumentamos

a

partir

dos

multiletramentos (BRASIL, 2006).
Destacamos ainda que essa conduta é coerente com a proposta da metodologia de
pesquisa-ação seguida neste estudo, pois a mesma argumenta o diagnóstico de uma demanda
local, para que seja pensada e trabalhada em ações conjuntas com os participantes. O
propósito dessa ação foi ampliarmos o conhecimento dos pesquisadores sobre um fenômeno
local e o conhecimento e/ou conscientização dos participantes envolvidos, contribuindo para
discussões, reflexões e uma possível transformação, por meio do desenvolvimento da
consciência dos estudantes.

24

Prática de envio via ambientes digitais, de conteúdo sensual ou erótico, como mensagens, imagens e vídeos.
Prática de violência verbal, moral, que ocorre na internet com a propagação de mensagens, imagens e outros
conteúdos de forma depreciativa.
26
Exposição excessiva de si nos ambientes digitais.
27
Os memes são uma articulação de texto verbal e não verbal, que têm por função propagar informações,
acontecimentos e valores culturais de modo curto, fácil, rápido.
28
Selfie é uma prática de autorretrato digital bastante utilizada nas redes sociais.
29
Nova tendência nas redes sociais de publicar fotos com o objetivo de se exibir.
30
Esse vídeo foi produzido em duas versões. Ambas contém áudio, legenda e ilustrações, a partir do material
produzido pelos alunos ao longo das atividades. Essas versões se diferenciavam no tocante ao áudio, pois uma
delas traz a narração do texto que estava na legenda, enquanto a outra versão traz uma música cantada pelos
estudantes, em articulação com a temática.
25
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Dessa maneira, cuidamos para que cada atividade desenvolvida articulasse um eixo
temático dentro do tema central “Uso seguro e ético das redes sociais virtuais”, com os
conteúdos de LI trabalhados na perspectiva dos multiletramentos. Nas atividades de
aprendizagem, procuramos promover a construção de conhecimento colaborativo pelos
participantes a partir da temática de relevância social para esse grupo, por meio da LI.
Ao passo que os participantes se envolviam em ações na linguagem, averiguávamos as
emoções compreendidas nesse processo, por meio de descrição e utilização de imagens pelos
participantes que apontavam como estavam se sentindo ao realizar tais atividades. Fomos
acompanhando o processo, por coleta de dados, a fim de perceber possíveis mudanças na
dinâmica de uso das LI em contraste à disposição inicial dos estudantes em usá-la (ARAGÃO,
2011; MATURANA, 1998).
Ao longo de todo o processo, tomamos como parâmetro das atividades o estudante em
meio às suas transformações, considerando o envolvimento dos participantes nas práticas de
linguagem contemporâneas comuns ao seu contexto, coerente ao processo de prática situada,
como orientado pela teoria dos multiletramentos (NLG, 1996). Os conteúdos de LI serviram
como suporte para compreensão do estudante acerca da sua própria realidade, enquanto jovem
consumidor de valores e práticas sociais digitais, as quais exigem consciência crítica,
mudança de posturas e produção de novos valores, para que sejam capazes de questionar e
desestabilizar ações de linguagem reprodutoras de discursos estereotipados e geradores de
conflitos no contexto real e digital. Aproveitamos a transversalidade da temática para
fomentar uma reciclagem de novos meios de cidadania, conscientização e politização
(BRASIL, 2006).
Nessa proposta, usamos a LI para falarmos do uso das redes sociais digitais com esses
estudantes do EM, usando TDIC como o WhatsApp e destacamos a importância do ambiente
digital como um novo espaço de possibilidades. Problematizamos junto aos participantes
como esses ambientes têm ampliado discursos de preconceito e valores estereotipados.
Procuramos com isso, fomentar a reflexão desses jovens, com vistas a reciclarmos essas
práticas, por meio de uma tomada de consciência linguística. Pois, entendemos que o
ensino/aprendizagem de LI deve estar comprometido com o desenvolvimento da cidadania,
voltado ao respeito ao outro e à convivência com as diferenças, num dialogo intercultural
(BRASIL, 2006).
Diante dessas considerações, traçamos estratégias de ensino-aprendizagem que
explorassem as potencialidades desse novo espaço, articulando a temática transversal com os
conteúdos de LI, via multiletramentos, conforme demonstramos no quadro seguinte.
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Quadro 1 – Síntese do planejamento das atividades
SEMANA/
TEMA
WEEK 1
Create your
profile

CONTÉUDO
LEXICOGRAMATICAL/
GÊNERO
Saudações/Cumprimentos;
Verbo ser/estar;
Pronomes/ Informações pessoais;
Partes do corpo; Adjetivos;
Gênero: Perfil de rede social e
descrição

WEEK 2
Take a
selfie

Pronomes demonstrativos;
Presente simples; Adjetivos/
Advérbios de tempo;
Preposição de lugar;
Gênero: Selfie e descrição

WEEK 3
Make an
infographic

Presente perfeito;
Advérbios de frequência; números;
Gênero: Entrevista com colegas e
pesquisa; 2 Infográficos
(1 interpretação e 1 produção com a
representação dos alunos
entrevistados)
Grau
de adjetivos;
Caso genitivo;
Artigos;
Gênero: Braggie;

WEEK 4
Braggie

WEEK 5
Sexting
/Audio

WEEK 6
Superexpos.

Pôster para
campanha
de
conscientiza
ção
WEEK 7
Cyberbul/
Meme

WEEK 8
Ethical/Safe
Use of
social
networks/
Video

Verbos modais (parte I);
Preposições;
Pronomes indefinidos;
Gêneros: vídeo sobre superexposição;
(interpretação) e campanha
publicitária de conscientização;
Verbos modais (parte 2);
Imperativo;
- Vocabulário relacionado a termos da
internet;
Gênero campanha publicitária de
conscientização/ pôster/ (produção);

Imperativo;
Cyberbullying; Gênero: Meme e relato
pessoal;

- Mobilização de conteúdos e
saberes dos educandos para a
produção de produto final;
Gênero vídeo/ Música

PRODUÇÃO/MULTILETRAMENTOS/
PROCEDIMENTOS
-Produção escrita na construção do perfil e apresentação
no grupo na modalidade oral ou escrita;
- Criar um perfil (avatar, nickname, status) e se apresentar
no grupo;
- Multimodalidade e Hipertexto (Whatsapp My Avatar); Discussão acerca do uso ético do anonimato
(perfis fakes x avatar);
- Produção escrita ou oral para descrever a Selfie postada;
- Discutir sobre como essas práticas podem expor a
imagem de maneira excessiva, arriscando a segurança em
ambientes digitais;
Multimodalidade
(texto não verbal articulado com texto verbal)
- Leitura e interpretação do infográfico postado no grupo;
- Entrevista com os colegas;
- Produção oral com gravação de áudio para relatar sua
identificação/representação com os dados do infográfico;
- Produção escrita multimodal na criação de infográfico a
partir dos dados coletados em pesquisa na escola;
- Produção escrita/oral de relato do braggie, e votação
descrevendo as características do braggie escolhido, de
modo a verificar a interpretação dos estudantes acerca do
conceito e práticas postadas;
- Refletir sobre as implicações das práticas de Sexting;
- Interpretar as informações do vídeo postado via
hiperlink do You tube; reconhecer campanha publicitária
de conscientização; produção oral de opinião pessoal a
partir das discussões e leituras;
- Produção escrita/ Elaboração de pôsteres para promover
campanha de conscientização na escola sobre uso seguro e
ético das redes sociais virtuais;
- Apresentação dos pôsteres para os colegas na hora do
intervalo;
-Votação escolar do pôster cuja articulação mensagem
verbal e elementos semióticos tiveram maior impacto na
proposta alvo;
- Interpretação, discussão e produção de prática de
- anti-cyberbullying);
linguagem reclicada (meme
-Produção escrita multimodal na articulação texto/imagem
nos memes produzidos;
Produção oral de relato de opinião;
Letramento crítico;
-Produção de vídeo articulando produção multimodal
(produção escrita do roteiro do vídeo; legenda-escrita;
áudio ou música; imagens associadas aos textos);
- Foram produzidas duas versões do vídeo (uma com o
áudio referente ao texto da legenda; e a outra com a
música Imagine cantada pelos participantes);
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Em paralelo com essas atividades de aprendizagem no ambiente digital, abordamos os
assuntos semanais em encontros presenciais com discussão em grupo sobre as temáticas.
Essas discussões aconteceram em língua portuguesa31, tendo em vista a necessidade de
aprofundarmos as questões. Esses momentos presenciais foram negociados com a direção
escolar e os alunos participantes da pesquisa. Inicialmente, havíamos previsto o uso do
período de contraturno das aulas, mas no decorrer dos primeiros encontros, alguns
participantes tiveram dificuldade em comparecer. Por isso houve um ajuste desses momentos
para um horário vago no turno em que os estudantes já estavam na escola.
Após planejarmos as estratégias de ensino/aprendizagem e acordarmos os encontros
presenciais com os estudantes, apresentamos a proposta para os alunos de segundo ano das
turmas de EM do período matutino. Além disso, asseguramos aos estudantes o fornecimento
do material necessário para a pesquisa, deixando claro que para participar, eles não
precisariam necessariamente ter um celular ou WhatsApp, pois para os estudantes que não
possuíssem um aparelho, ou ainda tivessem um aparelho que não suportasse o aplicativo
WhatsApp, seria disponibilizado o suporte necessário para a sua participação.
Destacamos que dentre os participantes, duas estudantes não possuíam as ferramentas
e receberam os aparelhos celulares. Uma dessas alunas não tinha acesso à internet e não
possuía uma conta de e-mail. Por isso houve a necessidade da criação de uma conta para a
configuração do aparelho e instalação do WhatsApp. Ação que foi realizada em parceria com
outra estudante, mais integrada com as tecnologias, que mostrou passo a passo como criar o email, explicando suas funções e modo de usar. Desenvolvendo, assim, com a colega um
letramento digital, demandado nas práticas sociais contemporâneas.
Os aparelhos foram obtidos por meio de doação de duas pessoas da nossa rede de
contato. Inicialmente havíamos tentado obter os recursos por meio de crowdfunding32, mas
como havia um prazo para iniciarmos as atividades foram necessários outros caminhos.
Optamos por uma mobilização feita no próprio WhatsApp , via transmissão33 da proposta aos
nossos contatos. Conseguimos a doação de dois aparelhos, os quais foram entregues às
participantes. Feito isso, iniciamos a aplicação das atividades, como descrevemos no tópico
seguinte.
31

As discussões presenciais aconteceram em língua materna, devido ao nível de proficiência dos participantes,
pois a proposta era discutir ao máximo os assuntos abordados, problematizando diferentes visões, fomentando o
letramento crítico dos alunos e oportunizando a todos desenvolver seus argumentos sobre as questões. Entendeuse que se tais discussões fossem realizadas em inglês, comprometeria o propósito de atingir a todos de forma
aproximada.
32
Financiamento coletivo em prol de um projeto educacional, artístico, etc.
33
Recurso do aplicativo WhatsApp, que possibilita enviar uma mensagem para vários contatos de uma vez só.
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4.1.2 Execução das atividades de ensino/aprendizagem de LI com WhatsApp
Nesta seção apresentamos as atividades desenvolvidas na fase de trabalho de campo
desta pesquisa. Descrevemos de forma cronológica, dez semanas, as quais envolvem: 1
semana presencial inicial; 8 semanas (presencial e digital); 1 semana presencial final. Desse
modo, expomos e analisamos os acontecimentos, registrados por meio de nossa observação
sistemática participante no âmbito digital e presencial, ao longo desse período.
4.1.2.1 Primeira semana: Contrato pedagógico e criação do grupo no Whatsapp.
Nessa primeira semana, realizamos uma reunião presencial com os participantes para:
(1) verificarmos as expectativas deles com relação às atividades que seriam desenvolvidas; (2)
acordarmos um contrato pedagógico com eles; (3) pensarmos em conjunto um nome para o
nosso grupo de aprendizagem virtual, a fim de proporcionar aos estudantes um sentimento de
pertencimento e identificação com o mesmo. A noção de grupo promove a ideia de
coletividade. Ao nos entendermos e representarmos por um nome comum ao grupo
procuramos reforçar uma propensão às ações colaborativas, fundamentada na aceitação mútua
e na constituição de relações de afinidade e confiança, nesse contexto de aprendizagem
(MATURANA, 1998; ARAGÃO, 2014).
Durante essa reunião, os estudantes se mostraram empolgados e ansiosos para usar LI
com TDIC. Percebemos que a experiência parecia tratar-se de algo inusitado para eles. Ao
apontarem suas expectativas, os estudantes esperavam que o projeto fosse: “divertido”,
“atual”, “dinâmico” e “legal”

34

. A partir das expectativas dos participantes, procuramos

fomentar uma reflexão dos participantes sobre como eles comumente usavam o celular e o
WhatsApp e o que esses recursos poderiam oferecer para o uso de LI.
Discutimos questões como mobilidade, o conceito de grupo, o conceito de tecnologia,
o uso das tecnologias pelas diferentes gerações. Trocamos muitas informações com os
estudantes nessa tarde35. Os participantes ampliaram a compreensão deles sobre o conceito de
tecnologia. Pudemos perceber, em concordância com Paiva e Braga (2009), como algumas
tecnologias são normalizadas no espaço escolar, deixando de ser percebidas como tais, por
34

PARTICIPANTES. Reunião I. [mar. 2016]. Uruçuca: 2016. Nota de campo manuscrita pela pesquisadora
durante a primeira reunião presencial com os estudantes participantes da pesquisa.
35
Essa foi a única reunião que aconteceu no contraturno das aulas, pois em função da necessidade dos
participantes e da instituição escolar, tivemos que encaixar esses momentos presenciais no período de duas aulas
vagas no mesmo turno das aulas dos estudantes.
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estarem intrínsecas às práticas sociais do ambiente. Pois, os estudantes se mostraram
surpresos quando mencionamos que livro, caneta, óculos também são tecnologias. Os
participantes também relataram alguns desafios com a apropriação das TDIC enfrentadas por
diferentes gerações, como podemos perceber na fala da participante Angel Prior: “Professora,
antigamente tinha curso de informática para usar computador, né? E por que não tem curso
para minha mãe aprender a usar o celular, hein?”. 36
Nessa dinâmica, aproveitamos para realizar um brainstorming37 com os participantes.
Solicitamos aos estudantes que apontassem algumas palavras dentro do contexto da discussão,
para criamos um nome para o grupo. Os estudantes falaram palavras como “novo”,
“juventude”, “geração”, “gang”, “tribo”, “móvel”, “grupo”; “whatsapp”; “celular”,
“diversão”, “superconectados”. Depois de muitos nomes, chegamos às possibilidades de
“Mobile Generation”, “English and WhatsApp” e “English Mobile Network”, sendo este
último escolhido em votação pelos participantes. Com o nome do grupo definido, pedimos
aos participantes que criassem uma imagem para representar o grupo. A imagem mais votada
passaria a ser utilizada no campo de foto de identificação do grupo, nomeado por eles como
English Mobile Network (EMN). 38
Além disso, acordamos com os participantes um contrato pedagógico, estabelecendo
em conjunto algumas regras de conduta, de modo a garantirmos uma convivência ética e
fundamentada em respeito e aceitação mútua, comuns a um sistema social (ARAGÃO, 2011;
MATURANA, 1998). Acreditamos na relevância desse contrato como um meio de
convencionar acordos na linguagem capazes de garantir alguns princípios do conviver em
grupo. O contrato, enquanto um de nossos acordos iniciais, na linguagem, já sinalizava para a
temática “Uso ético e seguro das redes sociais virtuais”.
Por meio desse acordo, os participantes se comprometeram a utilizar a internet da
escola apenas para fins do projeto, uma vez que a mesma era restrita às finalidades
administrativas. Como também eles se responsabilizaram por cumprir no prazo de uma
semana as atividades postadas, estando conscientes de que a participação no grupo estava
atrelada à manutenção e cumprimento individual das normas de convivência.
36

ANGEL PRIOR. Reunião I. [mar. 2016]. Uruçuca: 2016. Nota de campo manuscrita pela pesquisadora
durante a primeira reunião presencial com os estudantes participantes da pesquisa.
37
Segundo a Wikipédia, o brainstorming, literalmente traduzido como tempestade de ideias, é uma atividade
desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo, colocando-a a serviço de
objetivos pré-determinados. Cf. https://pt.wikipedia.org/wiki/Brainstorming.
PARTICIPANTES. Reunião I. [mar. 2016]. Uruçuca: 2016. Nota de campo manuscrita pela pesquisadora
durante a primeira reunião presencial com os estudantes participantes da pesquisa.
.
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A importância desse contrato pedagógico também se deve à questão do WhatsApp não
ser uma ferramenta pedagógica e a ele estar atrelado outras práticas socioculturais, bastante
comuns em grupos nesse ambiente, as quais muitas vezes vão de encontro à convivência ética
e precedem nossas ações de aprendizagem nesse espaço. Procuramos fomentar a
conscientização dos participantes sobre como na linguagem é preciso refletir sobre os
discursos construídos e propagados por ela e ampliados pelas TDIC, em acordo com a
discussão anterior a respeito do design e da metalinguagem (NLG, 1996).
O nosso intuito foi promover uma reflexão pela ação, de modo gradual e horizontal
com os participantes. Acreditamos no poder de práticas reflexivas como um caminho eficaz
para a transformação de posturas, tendo em vista que a negação do outro e a ausência de
diálogo não promove a responsabilização (MATURANA, 1998). Com isso, argumentamos a
relevância de estimularmos uma tomada de consciência do aprendiz, em vez de dar a ele
diretivas verticalizadas e punitivas, comprometedoras de sua liberdade e autonomia. Pois isso
poderia implicar no comprometimento da disposição para as ações comunicativas e dificultar
a sua aprendizagem (ARAGÃO, 2011).
Não deixamos de estabelecer regras e sanções, mas fizemos isso de modo a fomentar a
autonomia dos participantes no processo. Pois entendemos que autonomia, responsabilidade e
liberdade andam juntas e carecem de reflexão, a qual só pode acontecer na socialização e em
espaços de aceitação mútua (FREIRE, 1996; MATURANA, 1998). Acertamos, portanto, por
meio do contrato pedagógico, uma convivência social no grupo EMN, no qual não
postaríamos comentários e imagens ofensivos, propiciando bem estar entre os participantes.
Nosso propósito foi tornar o EMN, um ambiente prazeroso e pautado no respeito, para
que ao se sentirem bem, em seus diferentes níveis de proficiência na língua, ao usar a LI, a
seu modo e tempo, os participantes pudessem se arriscar mais no uso da LI e fortalecer a
aprendizagem. Conforme exposto por Aragão (no prelo), trabalhávamos com uma de suas
hipóteses de que devido ao WhatsApp ser uma ferramenta tanto síncrona, como assíncrona e
multimodal, era permitido a comunicação de todos os participantes ao mesmo tempo e por
meio de múltiplas maneiras de representação, sem que o tempo de voz de um estudante fosse
apagado por outro ou deixasse de se comunicar por não ter a fluência do colega. Nossa
expectativa era que todos os participantes pudessem com isso negociar sentidos em LI,
explorando a multimodalidade proporcionada pelo ambiente (BRASIL, 2006).
Nossa hipótese, ancorada na literatura revisada, era que essa possibilidade de usar a LI
de múltiplas maneiras favoreceria a aprendizagem, porque, apesar dos diferentes níveis de
proficiência, todos os estudantes poderiam negociar sentidos e participar no grupo.
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Acreditavamos que essa participação promoveria uma troca de saberes fundamental para a
aprendizagem. Pois, entendíamos que os aprendizes ao se sentirem legitimados, poderiam ser
motivados a se comunicar em LI, a partir dessa convivência com os colegas, explorando
interesses comuns entre eles (PAIVA, 2011b).
Nesse anseio, após firmarmos o contrato pedagógico com os participantes e ouvirmos
as suas expectativas iniciais, criamos o grupo “English Mobile Network” (EMN) no
WhatsApp. Em seguida, adicionamos os contatos dos estudantes e iniciamos o
desenvolvimento das estratégias de ensino/aprendizagem de LI.
4.1.2.2 Segunda semana: Create an avatar: ética no uso do anonimato em ambientes digitais
Na segunda semana, com a criação do EMN, postamos um vídeo retomando os
acordos feitos no contrato pedagógico. No vídeo, também retomamos como seriam
desenvolvidas as atividades e as regras de conduta entre os participantes do grupo. Em
seguida, postamos dois murais, reiterando o que já havíamos combinado de forma escrita com
assinaturas no contrato pedagógico, de modo a reforçar o acordo no ambiente digital. Abaixo
dos murais com os lembretes dos acordos, perguntamos: “Does everyone agree?” e os
estudantes confirmaram de múltiplas maneiras, alguns postaram emojis de expressão
gestual/manual de positivo, outros digitaram “Yes”, “Yeah, come on!”.

Assim, a nossa

conversação se iniciou de forma multimodal, pela incorporação de gestos e outros elementos
que extrapolam e borram os liames da língua(gem) em si (NLG, 1996).
Nessa ação inicial procuramos trabalhar um importante letramento presente no
convívio social, o de estabelecer acordos na linguagem. O contrato pedagógico já havia sido
estabelecido e registrado de forma escrita, com a assinatura das partes, após lerem,
questionarem e discutirem as cláusulas presentes, mas reiteramos esse acordo no ambiente
digital, usando a LI. Acreditamos que por meio desse tipo de prática social, os alunos podem
tomar consciência de suas ações na linguagem para cumprimento de suas ações em sociedade
no âmbito real e digital. Desde já, também procuramos superar as limitações de práticas
linguísticas, promovendo diferentes formas de contato com a LI (COSTA, 2013; PAIVA,
2007; 2009; 2011).
Um exemplo, disso foi a nossa apresentação de boas-vindas aos participantes, feita de
forma multimodal, articulando áudio, escrita, imagem e emojis. Criamos uma identidade
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digital, na figura de um avatar39e nos apresentamos aos estudantes. Em consonância com
Paiva (2016a), acreditamos que o uso de avatar poderia servir como uma alternativa para
atenuar o estresse no desempenho de atividades comunicativas e assim possibilitar que os
estudantes se arriscassem mais para usar a LI.
Nomeamos o nosso avatar com o pseudônimo de “Ganesha”

40

e convidamos os

participantes a viajarem juntos conosco na LI, desejando que eles aproveitassem a
experiência. Para isso, utilizamos o recurso de gravação de áudio do WhatsApp e também a
digitação do texto de forma escrita, articulando a mensagem com emojis e postando-a junto à
imagem do avatar criado, como ilustrado abaixo. Com isso, procuramos explorar diferentes
recursos no WhatsApp para nos comunicarmos com os estudantes, de modo a fazer com que
eles pudessem perceber a existência de muitas maneiras de registramos a experiência humana
(BRASIL, 2006).

Figura 3: Apresentação da pesquisadora no grupo English Mobile Network.
Fonte: Captura de tela do EMN, realizada pelos pesquisadores.

Os participantes pareceram empolgados com o layout dessa apresentação e,
reciprocamente, saudaram Ganesha com “Good afternoon!” usando as modalidades oral e
escrita. Iniciávamos ali a nossa convivência digital. Sentimos-nos acolhidos pelos
participantes e pareceu-nos que o ambiente familiar do WhatsApp contribuiu para um bem
estar inicial dos participantes. Buscamos com isso, respeitar os saberes dos educandos, fazer
com que eles sentissem prazer ao desempenhar ações em LI, envolvendo-os de modo natural e
legitimando os saberes (FREIRE, 1996) dos aprendizes em suas diversidades culturais,
identitárias e experienciais, partindo da prática situada (NLG, 1996), no intuito de despertar a
disposição dos aprendizes para a comunicação em LI (ARAGÃO, 2011).
Em seguida, postamos a primeira atividade, cuja proposta foi a criação de um perfil
virtual, equivalente ao apresentado por nós, ou seja, composto por um avatar, um nickname e
39

Perfil digital customizado utilizado nos ambientes virtuais.
Escolha justificada em razão do termo avatar inicialmente estar relacionado à cultura hindu, como uma
manifestação corporal de um deus, dentre os quais, Ganesha representa conhecimento e sabedoria.
40
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um status41 em LI. Para isso, postamos o conceito de avatar e um hiperlink que redirecionava
para a plataforma digital My Avatar42, a qual se trata de um aplicativo em LI para criação de
avatar. Nessa platafotma, os estudantes puderam desempenhar novos usos de linguagem e
acessar mais informações inter-relacionadas à atividade da semana.

Figura 4: Captura de tela do aplicativo para criação do avatar pelos participantes
Fonte: Plataforma digital My Avatar

Nessa plataforma, os participantes puderam construir o avatar e escolher suas
características, customizando suas identidades digitais. Os participantes se divertiram com
essa atividade, tornando a aprendizagem prazerosa. Inicialmente, os estudantes foram
expostos ao vocabulário sobre partes do corpo, de forma multimodal, com a palavra escrita
em LI associada à imagem correspondente. Essa contextualização facilitou a apreensão e/ou
lembrança dessas palavras em LI pelos participantes, os quais conseguiram utilizar a
plataforma e criar o avatar sem dificuldades com a LI.
Nesse processo, procuramos oportunizar aos estudantes a criação de identidades
digitais, com as quais eles se identificassem, bem como buscamos atenuar possíveis
constrangimentos no uso de LI pelos estudantes. Percebemos que ao criarem o avatar, de
modo similar ao apontado por Paiva (2016a), alguns estudantes reforçaram elementos
fenotípicos, e/ou acrescentaram ou criaram novas características, construindo novas
identidades, as quais representavam a maneira com que esses participantes se percebiam ou
ainda como gostariam de ser percebidos pelos demais estudantes no grupo.
Pois, como vimos em Aragão (2014), essas identidades estão relacionadas com os
diversos modos de nos posicionarmos na linguagem, aos quais aderimos à nossa
corporalidade. Assim, os participantes puderam imprimir suas identidades e seus
posicionamentos com a criação do avatar. Além disso, os estudantes puderam se sentir

41

No âmbito das redes sociais, o status é constituído por uma palavra, expressão, frase, trecho de música, entre
outros, que expressem algo sobre a pessoa.
42
Disponível em https:<//play.google.com/store/apps/details?id=com.relationez.my_avatar.>
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representados, ao se identificarem com seus personagens, o que não costuma acontecer, na
maioria das vezes, nos materiais didáticos de ensino/aprendizagem de LI.
Após criarem o avatar, os participantes passariam a utilizar a imagem criada como
foto de identificação do perfil no WhatsApp. Com isso, quando eles postassem áudios diretos
no grupo, a foto que apareceria junto ao arquivo de áudio seria a imagem do avatar,
preservando esses participantes. Os estudantes também puderam escolher ou criar frases em
LI para colocar em seus status. Indicamos a eles, que ao utilizarem textos de autoria
conhecida, eles deveriam colocar o texto entre aspas e fazer referência ao autor. E, finalmente,
para completarem a criação dos perfis, os participantes escolheram seus nicknames.
Na escolha dos nicknames pelos estudantes, notamos que foi bastante comum o uso de
nomes de personagens de desenho, filmes e séries em LI. Alguns desses nomes, nos
pareceram estar associados com as identidades que os participantes gostariam de adotar, como
Deadpool, nome de um anti-herói contemporâneo. Os participantes usaram nomes com os
quais se identificavam e ao se assumirem enquanto tais, eles procuravam ser vistos em
consonância com as características desses.
Os nicknames escolhidos também serviam como identificação e reforço da maneira de
ser de cada um, marcando inclusive as crenças religiosas dos estudantes, como o fez “Girl of
God”. Portanto, podemos perceber que cada participante escolhia um nome para a sua
identidade digital, impelido por diferentes motivações, o que acreditamos ter nos indicado a
existência de uma forte integração entre emoções, crenças e identidades43.
Com a finalização da criação do perfil44, orientamos os participantes a apresentarem
suas identidades digitais aos demais colegas no grupo, conforme havíamos feito na abertura
do EMN. Como essa foi uma atividade inicial, demos a opção de escolha da modalidade a ser
utilizada. Assim os participantes puderam utilizar a forma escrita ou oral para realizar a
apresentação em LI. Desta forma, procuramos oportunizar o contato com a LI de diferentes
formas (PAIVA, 2009) e esperamos que isso pudesse aumentar a confiança dos estudantes
para se comunicar em LI (BRASIL, 2006).
Nessa proposta inicial buscamos não delimitar o uso de determinada modalidade, pois
entendemos que isso poderia levar a uma retração nas ações dos participantes. Conforme
43

Embora tenhamos indicado a relação emoções, crenças e identidades, devido ao espaço que temos nesta
pesquisa, não será possível desdobrar essa interface aqui. Por isso, pretendemos retomar esse fenômeno em
pesquisas e publicações futuras.
44
Compreendemos essa atividade do avatar como uma limitação dessa pesquisa, pois a proposta inicial de
manter total anonimato para atenuar inibição dos participantes foi comprometida pela atividade da selfie, por
meio da qual os estudantes acabaram se identificando. Em projetos futuros, pensamos retomar essa questão
melhor.
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temos argumentado, acreditamos que se optássemos por uma imposição logo no início,
estaríamos estabelecendo uma relação hierárquica com os estudantes. E, poderíamos interferir
na disposição para a comunicação em LI por eles, ao longo das demais atividades. Pois,
reiteramos que, além de preservar a identidade dos participantes, visamos com o uso do
avatar gerar uma atenuação da inibição dos participantes no uso de LI 45, tendo em vista que
um de nossos propósitos nesta pesquisa foi verificar a influência das emoções na disposição
para comunicação em LI pelos participantes.
Verificamos que ao se apresentarem no grupo, os estudantes mobilizaram conteúdos
linguísticos em prol da disposição para comunicação em LI, superando os déficits de práticas
linguísticas comuns na maioria das escolas (COSTA, 2013; JORDÃO, 2010; PAIVA, 2007).
Os estudantes negociaram sentidos em LI, utilizando de forma significativa conteúdos
frequentemente trabalhados em sala de modo estrutural.
Observamos com isso que os estudantes puderam iniciar suas conversações, “para
além do verbo to be” (MICCOLI, 2016), mobilizando conteúdos linguísticos para uma
comunicação significativa em LI. Nesse uso, pareceu-nos que houve um jogo de negociação
de sentidos, no qual os estudantes pareciam mais comunicativos, por priorizarem o uso e não
apenas a forma em si, de modo descontextualizado. Nossa impressão foi que os participantes
estavam se arriscando mais no uso da LI e tentando se comunicar da maneira que conseguiam
com o propósito de construir sentido uns com os outros.
Destacamos que nessas negociações, os estudantes se mostraram um pouco dispersos
durante os dois primeiros dias após a criação do grupo e não realizaram a atividade de
imediato. Eles pareciam ter vontade de se comunicar em LI para falar de interesses comuns,
como músicas, séries de televisão e seus artistas favoritos. Pois, nessas conversações iniciais,
os participantes costumavam postar frases como “Hi, good evening!”, “Good night, guys!”,
“What are you doing?”, bem como postar áudios, apresentando suas músicas favoritas e
alguns deles até arriscavam a cantá-las em LI e compartilhar os áudios com os colegas. Com
isso, pudemos notar o quanto os estudantes queriam usar LI para se comunicar, construir
sentidos e participar daquela comunidade.
Deixamos que os participantes conversassem entre si, pois entendíamos essa dinâmica
inicial como um elemento capaz de fortalecer o sentimento de grupo entre eles. No entanto,
também procuramos reforçar o prazo para o cumprimento das atividades. Para isso, postamos
45

No entanto, caso um participante do grupo queira reconhecer os demais participantes, é possível fazer isso
dentro da plataforma WhatsApp, por meio da exibição dos dados do grupo. Essa possibilidade de identificação
configura-se como uma limitação do aplicativo para essa dinâmica de uso de anonimato.
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algumas chamadas no grupo, procurando trabalhar o prazo da atividade como se fosse um
tempo limite de um jogo, no intuito de motivá-los a realizar e postar a atividade no prazo.
Ainda assim, notamos os participantes um pouco receosos ao ter que se apresentar.
Embora alguns estudantes tivessem apresentado uma maior disposição inicial para a
comunicação do que outros, nesse momento, pareceu-nos que todos os participantes se
encontravam inibidos quanto a ser o primeiro a se apresentar no grupo. Notamos que, tanto os
estudantes percebidos inicialmente como mais inibidos, quanto os menos inibidos,
demonstravam estar sob uma emoção similar de travamento, pois todos apresentaram um
receio em postar a atividade antes dos colegas. Portanto, observamos que tanto um estudante
tido como mais tímido quanto aquele visto como mais expansivo se mostrava pouco disposto.
Com isso, compreendemos como as emoções, as quais modulam nossas dinâmicas de ação,
não são fixas, assim como as nossas identidades (ARAGÃO, 2011, 2014; MATURANA,
1998).
Acreditamos que esse bloqueio para agir, podia estar relacionado ao medo de errar, se
expor e ser alvo de críticas negativas, assim como se sentiam as participantes Júlia, Arwen e
Sollylove, da pesquisa de Aragão (2007). Nesse estudo, vimos que essas participantes “se
viam condenadas pela ameaça de crítica, pelo medo de errar, e [...] faziam uma autoavaliação
negativa de seu próprio desempenho” (ARAGÃO, 2007, p. 237). Por isso, resolvemos entrar
em contato, no privado, com a participante Mrs. Syler e perguntarmos a ela estava se estava
encontrando alguma dificuldade para realizar a atividade. A participante nos respondeu já ter
feito a sua atividade, mas preferir postar depois, ação essa, a qual poderia nos indicar que a
hesitação em postar não estava atrelada ao nível de dificuldade da atividade, mas sim ao
receio da exposição diante dos colegas.
No intuito de interferirmos nessa barreira emocional inicial, solicitamos à Mrs. Syler
se ela poderia postar a sua apresentação para motivar os demais participantes do grupo a
fazerem o mesmo. Escolhemos essa participante, seguindo dois critérios: (1) ela pertencia ao
grupo de estudantes identificados com maior disposição inicial para a comunicação em LI; (2)
ela já havia sido nossa aluna em anos anteriores, por isso encontramos uma maior abertura
para lhe fazermos esse pedido.
Assim, após concordar com nosso pedido, Mrs. Syler postou a sua atividade no grupo,
apresentando aos colegas a identidade digital que havia construído para ela. Destacamos que
essa participante nos pareceu atuar de forma bastante motivada ao longo das atividades, sendo
inclusive capaz de motivar os colegas e ajudá-los quando necessário. Percebemos Mrs. Syler
movida por um sentimento reconhecimento, ao se sentir um membro importante no grupo.
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Com a apresentação da participante, observamos que os demais estudantes foram se sentindo
mais à vontade para se apresentarem, como podemos verificar nas capturas de tela abaixo46.

Figuras 5, 6 e 7: Apresentação de alguns participantes no grupo EMN.
Fonte: Captura de tela do EMN, realizada pelos pesquisadores.

Nessa dinâmica de apresentação das identidades digitais criadas, observamos que
conforme os participantes se apresentavam no grupo, os colegas puderam se sentir dispostos
para usar a LI de forma espontânea para comentar sobre o avatar apresentado. Como
podemos observar com a apresentação de Morgana no EMN, na qual ela tem o seu avatar
elogiado por Mrs Syler, quando essa participante diz “Hey, Morgana. I like your avatar!”.
Aproveitamos essa frase acima para salientar que ao longo das atividades, optamos por
não realizar correções de estruturas gramaticais de forma direta com os estudantes. Pois,
entendemos que uma intervenção corretiva tradicional seria incoerente com nossa proposta,
uma vez que nosso intuito era promover o aumento da confiança dos participantes e da
disposição para a comunicação em LI, voltada para a construção de sentidos. Ademais,
compreendemos o erro como parte do processo de aprendizagem e nos comprometemos com
a atenuação de quaisquer constrangimentos e medo de errar pelos participantes.
Em coerência com esse propósito, procuramos não corrigir as sentenças construídas
pelos estudantes, mas procuramos reapresentar possíveis inadequações com a elaboração de
outras sentenças, por meio das quais, procuramos retomar os termos usados pelos
participantes e contextualizá-los na conversação para despertar a percepção dos estudantes.
Por exemplo, como fizemos na frase “Hi, Morgana! I liked your purple hair!”, ao reforçarmos
o elogio de Mrs Syler e retomarmos o verbo to like no passado.
Além de retomar esse verbo de forma contextualizada, entendemos que, ao
reforçarmos o elogio feito à estudante, poderíamos motivar os estudantes e influenciá-los,
aumentando a disposição deles para usar a LI. Pareceu-nos que esse sentimento de
46

Salientamos que todos os textos em Inglês, exibidos nas capturas de telas, são apresentados na forma original
produzida pelos estudantes.

77

valorização, ao ter sua produção elogiada, impactou os participantes, como observamos em
momento posterior quando a participante Razel se apresenta no grupo e Morgana
espontaneamente elogia o avatar da colega, de forma similar como havíamos feito com ela.
Nesse processo, verificamos como as emoções podem funcionar como uma energia
propagadora de ações, influenciando na disposição para comunicação em LI e sendo
fomentada pela reciprocidade da convivência social entre os participantes. A partir disso,
defendemos a importância de oportunizarmos ambientes favoráveis a essa colaboração
(ARAGÃO, 2011; LEFFA, 2003; PAIVA; BRAGA, 2011), bem como a importância de
ambientes em que estudantes se sintam seguros para se arriscar no uso da LI (ARAGÃO,
2008; no prelo).
Notamos nessa atividade de criação do perfil que os participantes pareceram se divertir
ao criar suas personas digitais e projetaram suas identidades, por meio da customização do
avatar, das frases colocadas nos status e dos nicknames escolhidos. De forma similar ao que
ocorre no processo de idealização da LI e recriação de novas identidades (ARAGÃO, 2011), a
criação do avatar oportunizou aos participantes uma (re)criação de identidades. Em alguns
casos, a persona digital criada trouxe elementos representativos das individualidades do
participante. Em outros casos, os participantes projetaram novas identidades, por meio do
avatar.
Na construção do avatar47, como mencionado, a ideia foi atenuarmos o
constrangimento dos participantes ao usar LI. No ambiente virtual, a possibilidade de assumir
um novo perfil, pelo avatar, parece deixar os participantes mais à vontade para usar a LI,
favorecendo a aprendizagem dessa língua. Pois diferente da interação face a face, a interação
virtual tende a atenuar a inibição nos estudantes (LEFFA, 2005).
Nesse sentido, consoante Aragão (2007), o ensino/aprendizagem de uma língua está
atrelado a emoções. Quando um aprendiz descreve o uso da LI por sentimentos como timidez,
vergonha, constrangimento, identificamos emoções que podem dificultar o desenvolvimento
comunicativo do aprendiz e prejudicar a sua aprendizagem da língua. Por outro lado, quando
essas emoções são distintas por sentimentos como admiração, paixão, desejo, encantamento
pela língua, o aprendiz tende a ficar mais disposto à aprendizagem.
A partir da atividade de criação do avatar, procuramos discutir sobre a importância de
uma conduta ética no uso do anonimato. Para isso, realizamos uma conversa em grupo com
os estudantes, em momento presencial, no qual eles puderam expor suas opiniões e trocar
47

Essa proposta de manter uma dinâmica de identificação fundamentada pelo avatar foi comprometida pela
atividade da semana seguinte, na qual os estudantes acabaram se identificando.
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informações sobre esse assunto. Nesse momento, foram problematizadas as diferenças entre
um perfil fake48e um perfil avatar. Buscamos fomentar uma conscientização dos jovens sobre
essa questão, trabalhando com eles as possíveis repercussões de um uso antiético.
Ainda nessa semana, um dos participantes entrou em contato, no privado49, para enviar
as imagens que tinham sido produzidas como possíveis fotos de identificação do nosso grupo.
Relembramos que essa imagem foi fruto de nossa solicitação, feita na semana anterior, em
encontro presencial, no qual havíamos escolhido o nome do grupo junto com os participantes.
Havíamos pedido a eles que procurassem produzir uma imagem para utilizarmos como foto
de identificação do nosso grupo.
Solicitamos ao estudante que postasse as imagens no grupo e convidasse os colegas
para escolher em votação a imagem a ser utilizada. Com isso, percebemos que houve a
promoção da noção de cidadania, provocando ações coletivas na linguagem para a tomada de
decisões em grupo e legitimando diferentes posicionamentos, pois embora o voto de um fosse
diferente do outro, houve respeito mútuo (MATURANA, 1998) e a tomada de uma decisão
colegiada, sendo eleita a imagem mais votada entre eles.
Na produção da imagem, os estudantes utilizaram alguns recursos tecnológicos,
disponíveis em seus celulares e tornaram visual o pensamento desenvolvido na discussão
presencial sobre as qualidades do grupo, construindo imagens ricas em sentidos. Na imagem
escolhida por eles, percebemos a articulação de texto escrito com o nome do grupo, em uma
fonte estilizada com destaque e efeitos tridimensionais, com emojis próprios do WhatsApp, os
quais, percebemos que traziam as percepções dos estudantes sobre o grupo, como podemos
observar na figura seguinte.

Figura 9: Imagem criada pelos participantes para representação do grupo EMN no WhatsApp
Fonte: Captura de tela realizada pelos pesquisadores

Essa imagem apresentada acima foi a mais votada pelos participantes e, por isso,
passou a nos representar enquanto grupo, sendo colocada na foto do perfil desse ambiente.
48

Perfis falsos criados na internet, pelos quais normalmente as pessoas tiram vantagem do uso do anonimato e
agem de forma antiética nos ambientes digitais.
49
Modo de se comunicar com apenas uma pessoa do grupo, de forma reservada no WhatsApp.
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Destacamos a relevância dessa escolha por uma decisão colegiada, tendo em vista que essa
imagem passou a compor a nossa identidade de grupo e entendíamos que os estudantes
deveriam se sentir representados nela. Portanto, após termos definido a identidade visual do
grupo e os estudantes terem construído suas identidades digitais com o avatar, fomentamos a
conscientização deles e sobre a importância de manter uma conduta ética nesse anonimato.
Com isso, finalizamos as atividades dessa semana e passamos à próxima.
4.1.2.3 Terceira semana: Take a selfie: exposição da autoimagem em redes digitais
Na terceira semana, após os participantes terem realizado a primeira atividade de
aprendizagem no EMN e discutido a importância da conduta ética no uso do anonimato,
realizamos um novo encontro presencial com os estudantes. Nesse momento, realizamos uma
dinâmica com os participantes para identificarmos a percepção deles acerca da primeira
atividade do EMN.
Nessa dinâmica, entregamos um papel em formato de coração a cada participante e
pedimos que eles escrevessem naquele papel uma palavra em LI para representar como eles
haviam se sentido ao criarem suas identidades digitais. Após terem descrito como se sentiram
nesse processo, os estudantes colaram os corações ao redor de uma foto com imagem do
nosso grupo, como podemos observar na figura seguinte.

Figura 10: Registro visual da atividade de emoções envolvidas na criação do perfil.
Fonte: Fotografia retirada pelos pesquisadores.

Nessa atividade50, buscamos verificar as emoções presentes no processo de criação dos
perfis. Como resultado dessa atividade, os participantes apresentaram palavras como “happy”,
“funny”, “motivated”, “excited”, “creative” e distinguiram nesses sentimentos, algumas
emoções, que acreditamos terem influenciado em suas ações durante a criação dos perfis. As
50

Nessa dinâmica, reconhecemos a possibilidade de existirem certas limitações na descrição dos sentimentos
pelos estudantes. Pois, como nenhum aprendiz descreveu sentimentos negativos ao realizar a atividade, não
sabemos se eles de fato não os sentiram ou não quiseram descrever tais sentimentos.
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primeiras três palavras foram as mais recorrentes nas respostas dos estudantes. Houve também
respostas como “in front of the mirror” e “finding me”, as quais demonstram a relação
linguagem-identidade vivenciada pelos alunos nesse processo de criação do perfil.
A partir disso, percebemos que os estudantes se sentiram valorizados e identificados
com essa atividade. Salientamos que a criação de um perfil pode ser vista como uma prática
sociocultural atrelada à representação das identidades do indivíduo, funcionando como uma
prática situada (NLG, 1996). De forma similar aos estudos de Aragão e Dias (2014, 2016)
percebemos que os estudantes se envolveram em ações na linguagem, as quais faziam sentido
para eles, por estarem presentes em suas realidades. Assim, os participantes se sentiram
representados,

indo

de

encontro

à

invisibilidade

do

aprendiz,

recorrente

no

ensino/aprendizagem de LI (RAJAGOPALAN, 2004).
Pois, para participar daquela comunidade de prática em LI, os estudantes não
precisaram assumir fantasias estereotipadas, as quais não correspondiam com suas
identidades. Esse é um elemento importante, uma vez que, se o estudante não se identifica
com o material didático, ele não se sente motivado a aprender. Do contrário, como vimos nas
ações dos participantes, quando os estudantes se sentem identificados com esse material,
percebemos que podem ser envolvidos por emoções favoráveis à sua aprendizagem. E esse
envolvimento é fundamental, tendo em vista que a mobilização do estudante envolve uma
dinâmica no campo emocional (ARAGÃO, 2007).
Ainda nessa semana, no EMN, postamos uma atividade intitulada “Make a selfie” 51, a
qual funciona como uma prática situada (NLG, 1996). Procuramos utilizar a prática social
contemporânea da selfie no intuito de envolvermos os estudantes na atividade para podemos
perceber como isso influenciaria na disposição para a comunicação em LI desses aprendizes.
Na realização dessa tarefa, os participantes utilizaram o recurso de câmera fotográfica,
disponível em seus celulares, para capturarem imagens que os representassem. A partir dessas
fotos, os estudantes produziram textos para descreverem o motivo da escolha dessas imagens.
Na produção desses textos, os participantes mobilizaram conteúdos gramaticais, tais
como pronomes demonstrativos, presente e passado simples, bem como vocabulário,
aprendidos em sala de aula para dar conta dessa empreitada. Notamos que os estudantes
produziram descrições das imagens postadas, articulando o texto não verbal presente nas
51

Atividade adaptada da formação continuada “Taba Móvel: o uso de dispositivos móveis na aprendizagem de
língua inglesa”, da qual a pesquisadora participou on-line, via WhatsApp, no período de 16/10/2015 a
04/12/2015. Essa formação foi promovida pela Taba Eletrônica, da Faculdade de Letras da Universidade Federal
de Minas Gerais, sob a coordenação da professora Dra. Junia Braga. A Taba oportuniza projetos de extensão
cujo objetivo é oferecer ambientes de letramento digital a professores do ensino básico interessados em aprender
e ensinar modos de pensar e utilizar ferramentas ligadas às tecnologias. Cf. http://www.tabaeletronica.org/.
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fotografias a textos verbais. Optando pelo uso da modalidade escrita ou oral, em articulação
com as imagens, como podemos observar nas figuras seguintes.

Figuras 11 e 12: Descrição das selfies postadas por participante do EMN na semana 3.
Fonte: Captura de tela realizada pelos pesquisadores

Salientamos que nessa atividade, por questão de segurança, as imagens postadas foram
sobrepostas com a imagem do avatar ou quadros brancos, a fim de preservar a imagem dos
participantes da pesquisa, como assegurado pelas garantias éticas. Nessas imagens, podemos
verificar o momento em que as participantes Mrs Syler e Morgana realizam a atividade na
terceira semana de aprendizagem virtual. Para isso, elas utilizaram recursos tecnológicos
presentes em seus celulares e no WhatsApp, construindo sentidos de forma multimodal, com a
integração de imagens, emojis e texto escrito.
Destacamos que nessa tarefa, diferente da atividade anterior, na qual os estudantes
haviam mostrado certo receio inicial, os participantes nos pareceram mais seguros, uma vez
que não demonstraram qualquer receio para a postagem e descrição de suas fotos.
Verificamos que em pouco tempo após termos postado a tarefa, a maioria dos estudantes
começou a realizá-la. Acreditamos que em virtude das selfies serem uma prática
contemporânea dos jovens, eles puderam se sentir mais familiarizados e envolvidos na
atividade, por se tratar de uma prática situada (NLG, 1996).
Ainda nessa semana, buscamos discutir com os estudantes, em uma reunião presencial,
como as selfies podem expor a nossa imagem em demasia nos ambientes digitais. Na
linguagem, procuramos promover uma reflexão sobre as possíveis consequências e
implicações negativas52 dessa superexposição, no intuito de despertar uma conscientização
dos estudantes sobre os cuidados necessários com essa prática social. Dessa forma,
encerramos as tarefas semanais e nos direcionamos para a semana seguinte.

52

De modo a trabalhar essa temática de modo mais embasado e interdisciplinar, aventamos a possibilidade de
articular essa discussão com as disciplinas de sociologia e filosofia, mas não conseguimos efetivar essa
articulação.

82

4.1.2.4 Quarta semana: Infográfico sobre o conteúdo frequentemente postado pelos jovens
estudantes da escola nas redes sociais.
Na quarta semana, realizamos uma atividade dividida em etapas. Nessa tarefa,
primeiramente, perguntamos aos estudantes: What do you often share on social networks?
Como podemos observar na figura seguinte, a maioria dos estudantes utilizou a modalidade
escrita para nos responder. Dentre eles, alguns optaram por integrar alguns emojis ao texto
escrito e outros chegaram a escrever “I usually post…” e anexar alguns dos arquivos que eles
costumavam postar. Houve também participantes que responderam por meio da modalidade
oral e utilizaram o gravador de áudio, disponível no WhatsApp para postarem áudios curtos,
com frases como “I often share sentences, photos and videos”; “I usually share photos, music
and funny memes”.

Figuras 13, 14 e 15: Respostas dos participantes sobre o que eles geralmente compartilham nas redes sociais.
Fonte: Captura de tela realizada pelos pesquisadores

Nesses registros, capturamos o momento no qual Mrs. Syler utilizou a modalidade
escrita em articulação com os emojis para descrever suas postagens habituais nas redes sociais
virtuais. Percebemos que a participante utilizou essas ferramentas para construir sentido na
comunicação, integrando e reforçando as palavras selecionadas com o uso dos emojis
relacionados a alguns vocábulos. Acreditamos que essa articulação, por exemplo, da palavra
fashion aos emojis do sapato, da boca do batom e do vestido ou da palavra fotos a uma
câmera, pode ter contribuído para a ampliação do sentido do texto para os demais estudantes,
favorecendo a compreensão textual por eles.
Ainda nessa atividade, verificamos que Kate e Angel Prior também utilizaram a
modalidade escrita, porém não integrada aos emojis. Já Skylar e Morgana optaram pelo uso
da modalidade oral, porém de forma distinta. Percebemos que a primeira gravou o áudio via
gravador integrado ao celular, o qual nos possibilita ouvir e treinar a produção oral. Já a
segunda optou pela gravação de áudio de forma espontânea, sem gravação e treino prévio.
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Destacamos a existência da possibilidade de produzirmos um áudio no WhatsApp
dessas duas maneiras. Na primeira delas, podemos gravar, ouvir e corrigir o áudio, quantas
vezes foram necessárias antes de compartilharmos a gravação desse áudio com outras pessoas.
Entendemos, em consonância com Aragão (no prelo), que esse recurso pode contribuir para a
aprendizagem de LI, ao favorecer o aumento da confiança do aprendiz (BRASIL, 2006).
Notamos que esse recurso ao possibilitar o treino da pronúncia, poderia influenciar na
disposição para a comunicação do estudante, uma vez que ele se sentiria mais confiante ao
treinar a habilidade oral com o auxilio desse recurso.
Ademais, observamos que cada participante escolheu um modo particular para
responder à pergunta postada no EMN e os diferentes caminhos adotados foram capazes de
garantir a comunicação e até mesmo ampliá-la. Nas respostas dos estudantes estavam
presentes conteúdos como advérbios de frequência, presente simples, preposições, pronomes
pessoais, adjetivos, todos selecionados, tendo em vista a produção de sentido na construção
dos textos pelos participantes. Sentidos construídos pelas diferenças nos modos de usar LI,
em diferentes níveis de proficiências, mas sem uma predominância valorativa, na qual se
valoriza uma modalidade em detrimento da outra.
Nessa perspectiva, verificamos como as particularidades e dificuldades de cada
aprendiz foram respeitadas, levando em consideração os distintos níveis de proficiência e
estilos de aprendizagem. Argumentamos com isso, a relevância de um ensino/aprendizagem
de LI, sensível à heterogeneidade linguística e cultural, capaz de respeitar as diferenças dos
aprendizes e possibilitar a coexistência dessas diferenças no mesmo ambiente, como têm
orientado os multiletramentos (NLG, 1996).
Nesse processo, pareceu-nos que ao se sentirem valorizados em suas diferenças, os
participantes iniciavam um caminho de aprendizagem colaborativa de LI, por meio da qual
podiam aprender juntos pela transformação. A partir da aceitação mútua de perspectivas
distintas e diferentes modos de usar a LI e construir sentido, oportunizado pela convivência
com o outro. Com isso, notamos o caráter de espaço social do EMN, no qual os participantes
pareciam estar sendo influenciado por emoções, as quais operavam na disposição para a
comunicação em LI por eles.
Observamos que o encontro de múltiplas maneiras de expressar o sentido, ou seja, a
coexistência de diferentes vivências de mundo-linguagem, pareceu influenciar aquele meio.
Nessa dinâmica, os estudantes pareciam à vontade naquele ambiente para tentar se comunicar
à sua maneira, à medida que fortaleciam um sentimento de integração com o EMN.
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Ainda nessa semana, postamos um infográfico53, retirado da rede social Pinterest

54

,

como podemos observar na figura seguinte, por meio do qual procuramos ilustrar
graficamente as postagens mais frequentes realizadas nas redes sociais virtuais no âmbito
nacional. Nosso propósito foi desenvolver uma compreensão textual a partir de um texto
multimodal contemporâneo, tendo em vista que, na atualidade, muitas informações têm sido
apresentadas por meio do gênero infográfico. Esse gênero demanda uma interpretação, que
vai além da leitura do texto verbal, pois requer também a compreensão dos sentidos
instaurados pelas imagens e sua articulação com o texto verbal.
Nesse processo, buscamos estimular os participantes a interpretarem o infográfico,
pensando a articulação entre texto verbal e não verbal, a fim de compreender o sentido do
texto apresentado. A partir dessa interpretação, perguntamos aos estudantes: “Do you identify
yourself with the results shown by the infographic?” Os participantes, por sua vez, utilizaram
os recursos gravação de áudio e escrita para responder à pergunta, com sentenças como: “I fit
in the first percentage, rs. I am posting pictures almost every day”; “I identify myself because
I often share pictures too”; “I identify myself because I usually post pictures too”.

Figuras 16, 17 e 18: Infográfico utilizado na postagem do EMN e respostas dos participantes sobre a
autoidentificação com os dados desse infográfico.
Fontes: https://br.pinterest.com/pin/444026844492719204/ e captura de tela do EMN.

Nessa atividade, observamos que os participantes puderam contrastar suas respostas
com as informações do infográfico e perceber o quanto eles estavam representados ou não
naquele texto. Notamos nos comentários dos participantes que a postagem de imagens em
redes sociais era prática de maior preponderância entre eles nos ambientes digitais. Na
sequência, lançamos um desafio para os participantes. Nesse desafio, solicitamos a eles a

53

Segundo Ribeiro (2013), um infográfico é um texto composto por palavra e imagem, em estreita articulação,
que atualmente tem ampla circulação social em materiais impressos e digitais.
54
Plataforma de compartilhamento de imagens, infográficos e ideias. Cf. https://br.pinterest.com/.
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realização de uma pesquisa na escola para investigar quais conteúdos os jovens daquela
instituição compartilhavam com maior frequência nos ambientes digitais.
Para isso, pedimos que cada participante entrevistasse cinco colegas 55 durante o
intervalo das aulas e os questionasse sobre o que eles comumente compartilhavam nas redes
sociais virtuais. No desenvolvimento desse infográfico, os estudantes levantaram os dados na
escola, anotaram as respostas, compartilharam as informações obtidas entre eles e tabularam
esses dados, com a ajuda de um professor de matemática, a quem os jovens recorreram para
auxiliá-los. Em seguida, eles selecionaram imagens correlatas às informações que iriam
apresentar, traduziram os resultados e construíram digitalmente o infográfico, ilustrado na
figura seguinte. Após ter sido postado no grupo, o material foi impresso e exposto nos murais
da escola, devolvendo os resultados da pesquisa para a comunidade escolar.

Figura 19: Infográfico produzido pelos participantes do EMN.

Fonte: Captura de tela realizada pelos pesquisadores

Nesse âmbito notamos que os multiletramentos foram desenvolvidos, a partir da
multimodalidade, da hipertextualidade, do letramento digital na interpretação do infográfico,
na produção colaborativa e do letramento crítico, por meio de uma comparação reflexiva entre
as informações obtidas no infográfico global e no local. Para isso, repostamos o infográfico
retirado do Pinterest e discutimos as semelhanças e diferenças desse texto com aquele que
fora produzido pelos participantes, a partir de informações locais. Pedimos aos estudantes que
verificassem as convergências e divergências entre os infográficos, como também
procurassem pensar e expor os motivos, os quais justificá-las.
Com isso, buscamos seguir a metodologia delineada pela teoria dos multiletramentos
(NLG, 1996), adotando a concepção de design (NLG, 1996), no que tange a compreensão de
que os sentidos podem ser construídos de maneiras distintas a partir dos recursos disponíveis
(available designs), envolvendo os participantes num processo criativo, no qual eles não só
receberam informação, como também a produziram. Desse modo, os participantes puderam
55

Nesta semana o grupo ainda contava com 20 participantes, logo foram entrevistados 100 alunos do turno
matutino, período que os participantes estudavam.
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utilizar recursos culturais e contextuais disponíveis, como o uso do gênero infográfico e o uso
dos emojis do WhatsApp para representarem os dados levantados por eles, num processo de
designing e redesigning, nos quais houve construção e recontextualização de sentidos.
Ainda nessa semana, postamos um hiperlink56 do vídeo “Dos and Don'ts when using
social networks”, disponível na rede Youtube. Ao clicarem nesse hiperlink, os participantes
foram redirecionados para o site e tiveram a oportunidade de assistir ao vídeo disponibilizado
nessa plataforma digital. Além desse link, também compartilhamos outro que direcionava os
participantes para a leitura da cartilha Safernet (BRASIL, 2012)57. O propósito do
compartilhamento desse material foi permitir o acesso a outros textos multimodais, os quais
pudessem ampliar a consciência dos estudantes acerca de perigos e implicações de
compartilharmos material digital de forma indescriminada.
Após a leitura e interpretação do vídeo e da cartilha58, pedimos aos participantes que
gravassem um áudio para expor suas opiniões acerca das implicações de sairmos
compartilhando qualquer material nos ambientes digitais. Nos áudios produzidos, os
estudantes apontaram “We should not post inappropriate language”, “We shouldn´t upload
inappropriate pictures”. Porém, percebemos que nem todos os participantes se arriscaram a
explorar a modalidade oral preferiram recorrer à modalidade escrita.
4.1.2.5 Quinta semana59: Make a braggie
Na quinta semana postamos uma atividade intitulada “Make a braggie”

60

e após

definirmos essa prática cultural, solicitamos aos participantes que eles fizessem um “braggie”
e postassem no grupo com uma legenda com três palavras-chave. Cada uma dessas palavras
deveria estar acompanhada pelo símbolo de hashtag (#), símbolo utilizado com frequência
entre os jovens nas suas práticas em redes sociais digitais, com o intuito de destacar os tópicos
centrais de uma determinada postagem, num processo equivalente ao que ocorre com as
palavras-chave em um texto científico.
56

Um hiperlink é um recurso digital, que possibilita a hiperligação de um texto a outros arquivos.
A cartilha Safernet aborda temáticas relacionadas ao uso seguro da web numa linguagem direcionada aos
adolescentes.
58
Em virtude da qualidade da internet da escola e do acesso restrito à esse espaçoa por alguns participantes,
realizamos o download desse material e os exibimos a todos os estudantes dutante o encontro presencial da
semana.
59
Nesta semana, não tivemos o encontro presencial com os estudantes, pois as duas aulas vagas, as quais eram
utilizadas para esses momentos, precisaram ser cedidas à professora de Biologia para aplicação de prova. No
entanto, nos mantivemos na unidade escolar para auxiliarmos os estudantes, caso houvesse necessidade.
60
Atividade adaptada da formação continuada “Taba Móvel: o uso de dispositivos móveis na aprendizagem de
língua inglesa”.
57

87

De forma similar à atividade “make a selfie”, realizada na segunda semana, os
participantes nos pareceram bem dispostos ao realizarem essa tarefa. Os estudantes se
mostraram engajados ao desenvolverem e postaram diversas fotos de seus lugares, livros,
comidas e atividades prediletas, bem como de seus animais de estimação e camisas de time de
futebol, como podemos observar na figura seguinte. Salientamos, que alguns estudantes até
perguntaram se poderia fazer essa tarefa mais de uma vez. Apesar disso, verificamos também
que alguns participantes pareceram não entender bem o conceito de “braggie” e suas
postagens acabaram fugindo um pouco da proposta.

Figuras 20 e 21: Braggies postados pelos participantes do EMN na semana 4.

Fonte: Captura de tela realizada pelos pesquisadores

Após a postagem dos “braggies” pelos participantes e ao percebermos que alguns
participantes não haviam compreendido a definição dessa prática, postamos um “braggie”,
procurando atingir a compreensão desses estudantes, de forma visual. Além disso, nessa
postagem, solicitamos aos participantes que definissem algumas características comuns ao
“braggie”, para que, com base nelas, escolhessem o melhor braggie. Dessa forma, os
aprendizes puderam ampliar o entendimento sobre essa prática e emitir suas avaliações sobre
os braggies postados. Por fim, o braggie mais votado foi eleito via decisão colegiada e nos
encaminhamos para a semana seguinte.
4.1.2.6 Sexta semana: Sexting e as implicações dessa prática.
Na sexta semana, realizamos um encontro presencial com os participantes para
discutimos com eles o conceito de Sexting e suas implicações. Para isso, nos fundamentamos
na cartilha Safernet (BRASIL, 2012). Nessa discussão, exploramos uma temática transversal
que tem tido sérias repercussões na vida dos adolescentes. Procuramos retomar as
considerações já colocadas pelos estudantes nas semanas anteriores sobre as consequências da
superexposição da imagem nos ambientes digitais. No intuito de despertarmos uma
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consciência critica dos estudantes sobre as possíveis implicações dessas práticas para as suas
vidas, fomentamos uma reflexão sobre os perigos que as fotografias tiradas e expostas em
“selfies” e “braggies” podem trazer.
Para isso, postamos no grupo o conceito de Sexting, um pôster de publicidade de
conscientização, utilizado pela polícia de West Yorkshire, Inglaterra, bem como um hyperlink
que redirecionava os participantes para realizarem um quiz no site new.netica.org.br. No
pôster, havia a oração “Think before you send ... Can´t undo, can´t go back” articulada com a
imagem de uma jovem com o celular na mão prestes a enviar uma foto sensual a alguém.
Procuramos alertar os estudantes acerca dos efeitos da propagação dessa imagem. Já com o
quiz, no qual o participante podia responder a algumas perguntas relacionadas à maneira
como agia nos ambientes digitais e com isso saber o quão exposto tem estado, procuramos
proporcionar uma compreensão de cada jovem sobre as consequências de próprias ações
digitais.
A partir disso, solicitamos que os participantes produzissem um texto e gravassem
esse texto em áudio para ser postado no grupo, expondo a opinião pessoal de cada um deles
acerca do tema Sexting e suas consequências. Ademais, procurávamos estimular o uso da
habilidade oral, apontada no questionário intermediário, como uma dificuldade pelos
participantes. No intuito de atenuarmos essa dificuldade, criamos e postamos no grupo um
roteiro de sugestões de como gravar o áudio, como pode ser observado na figura seguinte.

Figura 22: Postagem da tutora, orientando a atividade do EMN.
Fonte: Captura de tela realizada pelos pesquisadores

Com esse roteiro61, procuramos desenvolver a segurança dos estudantes para a
comunicação em LI. Para isso, lhes aconselhamos que utilizassem o gravador de áudio para
gravar a sua fala, ouvissem e regravassem quantas vezes fosse necessário, até escolherem o
61

No entanto, entendemos como uma limitação deste estudo não termos avaliado com os estudantes como esse
roteiro influenciou na disposição deles para se comunicarem em LI.
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melhor áudio para ser postado no grupo. Nessa atividade, notamos que houve

maior

participação dos estudantes com o uso da modalidade oral. Destacamos que alguns
participantes optaram por expor sua opinião por meio das modalidades escrita e oral, mas não
deixaram de fazer uso da habilidade oral, como podemos ver nas figuras abaixo.

Figuras 23, 24 e 25: Exposição das opiniões dos participantes sobre o Sexting e suas implicações.

Fonte: Captura de tela realizada pelos pesquisadores

Com a gravação desses áudios, notamos que os participantes expuseram diferentes
posicionamentos acerca da temática trabalhada nessa semana. Alguns deles, inclusive
problematizaram a presença da cultura sexista no tocante às consequências do Sexting e a
importância da escola em tratar esses temas em sala de aula. Por exemplo, Mrs Syler
argumenta que o Sexting é uma prática perigosa e afeta a reputação da pessoa, mas de formas
diferentes entre mulheres e homens. Já Tiffany defende que a temática deve ser discutida em
sala, como uma questão de educação.
Desse modo, percebemos nessa atividade uma discussão crítica sobre um tema que
não tem sido contemplado pela escola, mas está cada vez mais presente no contexto dos
estudantes, envolvendo-os em sérios riscos. Acreditamos na relevância de discutirmos e
explorarmos temáticas transversais como essas no ensino/aprendizagem de LI, de modo a
atentar para o papel educativo desse ensino (BRASIL, 2006). Pois entendemos que a escola
deve ser um espaço para dialogarmos tais questões, na finalidade de proporcionarmos uma
tomada de consciência com vistas a uma aprendizagem que promova a transformação de
ações, por meio de um trabalho crítico reflexivo com a linguagem.
4.1.2.7 Sétima semana: Overexposure
Na sétima semana, postamos no grupo uma charge, a qual ilustrava o Batman
reclamando com o Robin por ter ativado a localização da “Batcaverna”, conhecida como local
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secreto por ser o esconderijo do herói. Inicialmente, procuramos estimular a interpretação
desse texto multimodal e desenvolvermos com os estudantes um letramento crítico acerca das
consequências do compartilhamento de informações nos ambientes digitais.
A partir disso, solicitamos aos participantes que produzissem pôsteres, com textos
verbais e não verbais, para desenvolvermos uma campanha de conscientização sobre as
consequências da superexposição nesses espaços, no intuito de atingir os demais jovens da
escola. Para isso, dividimos os participantes do grupo EMN em três equipes62. Cada equipe
teve que utilizar sua criatividade para produzir um pôster, os quais deveriam seguir os
seguintes critérios: (1) criação de um slogan; (2) seleção de texto não verbal articulado de
forma coerente com o texto verbal; (3) uso de verbos modais e/ou imperativo.

Figura 26: Proposta de atividade no EMN.

Fonte: Captura de tela realizada pelos pesquisadores

Com base nesses requisitos, os participantes produziram um texto, selecionaram
algumas imagens para articularem ao texto e editaram esses elementos em um pôster. Nessa
edição, os estudantes utilizaram estilos diferenciados de fontes de letras, cores e outros
recursos gráficos, possibilitados pelas ferramentas disponíveis nos celulares. Após a produção
do material, os participantes postaram a versão final no grupo e nós imprimimos as produções
em papel fotográfico e expusemos nos corredores da escola.

62

A divisão das equipes adotou o princípio da integração dos potenciais individuais de cada aluno, de modo que
cada equipe possuísse um equilíbrio de habilidades em relação às outras. (ex: um aluno que cuide no design
gráfico, outro que elabore o slogan, outro que revise a linguagem, outro que projete o pôster).
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Figuras 27, 28 e 29: Pôsteres produzidos pelos participantes do EMN na semana 6.

Fonte: Captura de tela realizada pelos pesquisadores

No intuito de envolvermos os jovens da comunidade escolar e chamarmos a atenção
deles para os pôsteres produzidos pelos estudantes-participantes desta pesquisa, realizamos
uma votação na escola para escolhermos o pôster de maior impacto, considerando: a
criatividade, o alcance da mensagem e a combinação harmônica entre texto verbal e
elementos não verbais. Como premiação, o pôster mais votado, seria impresso em formato
banner e passaria a compor o cenário da escola, ficando pendurado no pátio central.
Nessa votação, colocamos todos os pôsteres no corredor central da escola,
confeccionamos uma urna de votação e convidamos a comunidade escolar para eleger um
desses pôsteres. Nesse processo, também procuramos reforçar com os estudantes a relevância
de, na linguagem, questionarmos posturas antiéticas, as quais têm sido normalizadas
socialmente e comprometem o interesse coletivo em prol de interesses individuais, por
exemplo, a prática de “boca de urna”, conforme mencionou Scarlett63.

Portanto, esse

momento foi oportuno também trabalharmos essas questões e como resultado, os participantes
se uniram e formaram um grupo64 de fiscalização dos votos.
Realizamos essa votação durante o intervalo das aulas e oportunizamos o acesso à
urna a todos os estudantes65, professores, funcionários e gestão, para que o resultado fosse
uma escolha da comunidade escolar. Com a votação, computamos mais de duzentos votos e
expusemos o número de votos conquistados por cada grupo no ambiente digital, e no corredor
central da escola. Destacamos que, embora apenas uma produção tenha sido eleita, a direção
da escola optou por mandar imprimir todas as produções em formato banner, tendo em vista a
qualidade dos trabalhos produzidos e o engajamento dos estudantes. Percebemos que ao

63

Durante a votação, a participante comentou que estava de olho nos colegas para que não fizessem “boca de
urna”, ou seja, pedissem votos para os colegas, para que com isso se tornassem o grupo mais votado.
64
Esse grupo foi composto por um participante de cada equipe, sendo ao todo três membros, uma vez que os
participantes do EMN haviam sido divididos em três equipes para a produção dos pôsteres.
65
Exceto os participantes do projeto.
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saberem dessa escolha da direção, os participantes se sentiram valorizados e aplaudiram uns
aos outros, sendo um momento muito gratificante para o grupo.
4.1.2.8 Oitava semana: cyberbullying e memes, reciclagem de práticas sociais digitais.
Na oitava semana, postamos o conceito cyberbullying e realizamos um encontro
presencial com os participantes para discutirmos sobre o assunto. Nessa discussão, os
estudantes debateram as causas e consequências dessa prática e reconheceram a presença dela
em suas vidas, tendo em vista que a maioria deles já havia praticado ou sido vítima de
bullying em ambientes digitais. Destacamos que essa foi uma das discussões mais proveitosas
com o grupo.
Ao longo da discussão, pudemos notar a partir do interesse dos estudantes, que embora
o cyberbullying esteja presente na realidade deles, ainda tem sido uma questão pouco
trabalhada pela escola. Por isso, fundamentados na cartilha Safernet (BRASIL, 2012),
procuramos ampliar a consciência dos participantes sobre o assunto, mostrando a eles que
essa prática é crime e não pode ser tomada como brincadeira. Ademais, argumentamos que
em sistemas sociais não devem existir espaços para tais práticas, pois, na negação do outro,
não há socialização. Porque um ambiente para ser social, deve estar pautado na aceitação
mútua (ARAGÃO, 2011; MATURANA, 1998).
Nessa ótica, propusemos aos estudantes o desenvolvimento de uma campanha escolar
para conscientizar os jovens da escola sobre os efeitos do cyberbullying. Para veicularmos a
nossa ideia, escolhemos o uso do meme, um gênero textual contemporâneo marcado pela
combinação de elementos propagadores de valores na linguagem. Esse gênero tem grande
circulação em ambientes digitais e, inclusive, costuma ser utilizado em práticas de
cyberbullying. Por isso, propusemos utilizá-lo para romper com essa prática e reciclar esse
uso para propagar uma conscientização sobre a questão do cyberbullying.
Para isso, procuramos levantar o conhecimento prévio dos participantes sobre o gênero
meme e os questionamos para saber se conheciam esse gênero, quais eram suas características
e em quais lugares eles costumavam encontrá-lo. Também perguntamos aos participantes se
eles tinham o hábito de compartilhar memes e se eles costumavam interpretar os sentidos
produzidos nesses textos. Por fim, indagamos em que esses memes costumavam ser usados e
se os estudantes já haviam construído algum.
Os participantes responderam que já tinham visto e compartilhavam memes com
frequência nas redes sociais, geralmente com o propósito de produzir humor a partir de
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determinada pessoa ou situação. No entanto, eles informaram nunca terem construído um
meme. A partir disso, buscamos chamar a atenção dos estudantes sobre como esses memes
estão associado à prática de cyberbullying e têm sido utilizados para produzir brincadeiras de
mau gosto, por meio da propagação de valores baseados numa diversidade de discriminações
e de preconceitos em ambientes digitais.
No EMN, postamos o conceito de meme, enquanto uma unidade condutora de ideias,
símbolos, práticas e demais valores culturais. Com essa definição, procuramos reforçar com
os estudantes como o uso de memes tem reforçado discursos antissociais nos ambientes
digitais e questionamos como poderíamos desconstruir essa prática. Nosso propósito foi
mobilizar uma tomada de consciência dos estudantes, de modo a fazê-los abandonar o papel
de consumidores passivos dessa prática de linguagem preconceituosa e assumir a função de
produtores de memes, os quais fossem capazes de instaurar novos sentidos, em oposição aos
discursos de desrespeito dos memes em circulação.
Pois, em consonância com Maciel e Takaki (2015, p. 64) acreditamos que os memes
podem ser utilizados para levar os estudantes a questionarem conceitos únicos de verdade na
medida em que os docentes os usem para “deflagrar discussões maiores para o entendimento
das diferenças na sociedade”. Nesse âmbito, procuramos estimular a percepção dos
participantes acerca do papel do meme enquanto uma prática social, que envolve ideologias,
relações de poder e ironias, as quais muitas vezes passam despercebidas pelos leitores,
demandando um letramento crítico.
Dessa forma, pensando o meme como uma unidade veiculadora de valores, e
reconhecendo seu uso frequente em práticas de cyberbullying, organizamos com os
participantes como seria a nossa campanha de conscientização. Para a realização dessa
atividade66, postamos no grupo um link de uma ferramenta digital67, disponível na internet, a
qual possibilitava que os estudantes criassem seu próprio meme. Assim, eles acessaram a
plataforma, escolheram uma imagem, produziram uma frase em LI para criticar a prática de
cyberbullying, construíram seus memes e compartilharam com os colegas no EMN. Na
linguagem, com o uso de TDIC, os estudantes puderam romper com o uso convencional do
gênero memes nos ambientes digitais e recriar os sentidos propagados por eles.
Conforme a teoria dos multiletramentos (NLG, 1996), essa recriação se configura
como um processo de “redesigned”. No qual, o meme, foi tomado como um “available
66

Essa parte da atividade foi adaptada da formação continuada “Taba Móvel: o uso de dispositivos móveis na
aprendizagem de língua inglesa”.
67
Disponível em makeameme.org.
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design”, sendo recontextualizado num processo de “designing” e transformado, instanciando
novos sentidos e valores sociais. Pois, como apontado por Maciel e Takaki (2015, p. 64) os
memes, além de possibilitarem aos estudantes questionarem os valores e sentidos ditos
universais, também podem estimular a criação e recriação de seus textos, “ampliando a prática
de línguas, propiciando autoconfiança, a autoria multimodal e a crítica dos aprendizes”.
Nesse processo, os participantes, que nos informaram nunca terem produzido um
meme, deixaram de ser apenas consumidores dos sentidos dados a priori e passaram a
questioná-los e a produzir novos sentidos. E coerência com a nossa proposta de conscientizar
sobre o uso ético e seguro das redes sociais digitais. Com isso, vislumbramos fomentar a
conscientização linguística dos aprendizes para que eles percebessem como a linguagem se
relaciona com aspectos socioculturais, políticos e ideológicos.
No intuito de atingirmos a comunidade escolar com essa proposta, imprimimos os
memes produzidos pelos participantes e os expusemos no pátio central da escola, conforme
podemos observar na figura seguinte. A partir dessa exposição, promovemos uma votação
para eleição do meme, cuja mensagem multimodal68 fosse mais impactante. Durante o
intervalo das aulas, pareceu-nos que os demais estudantes, ao verem os memes colados na
parede da escola memes, ficaram curiosos para saber o que diziam aqueles textos, comumente
visto por eles em ambientes digitais.

Figura 30: Exposição dos memes no corredor da escola.
Fonte: Fotografia registrada pelos pesquisadores.

Dessa forma, esses estudantes, assim como os professores e funcionários, tomaram
conhecimento do conteúdo trazido por esses memes. Com isso, cada um pôde escolher um
meme, cuja mensagem lhe impactasse, por meio de sentidos voltados à promoção da
conscientização sobre Cyberbullying e construídos por meio da multimodalidade,
característica do gênero meme. Após a comunidade escolar ter votado, finalizamos a atividade
dessa semana, com a apuração dos votos e divulgação dos mesmos no EMN e no mural da
escola, sendo destacados aqui os três memes mais votados.

68

Quando utilizamos o termo mensagem multimodal, referimo-nos à construção de um sentido a partir da
articulação dos elementos textuais verbais e não verbais. Pois, acreditamos que o impacto da mensagem de cada
meme estava necessariamente atrelado a essa integração.
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Figuras 31 e 32 : Os memes mais votados pela comunidade escolar.

Fonte: Captura de tela realizada pelos pesquisadores

4.1.2.9 Nona semana: Vídeo educativo.
Na nona semana postamos a atividade final, na qual os participantes deveriam
produzir um vídeo com a temática: uso ético e seguro das redes sociais virtuais, como produto
de nossas atividades anteriores. Para isso, orientamos que o vídeo deveria ser composto por
imagens, legenda (português e inglês) e áudio. Os participantes deveriam usar os recursos
disponíveis em seus celulares e na internet para produção e edição desse vídeo.
No desenvolvimento desse vídeo, observamos que os participantes se dividiram em
subgrupos, considerando suas habilidades para a realização das tarefas. Desse modo, pareceunos que os participantes puderam desenvolver essa atividade de forma colaborativa, ao
trabalharem em conjunto, mesmo estando em espaços diferentes. Após a finalização do vídeo,
os estudantes postaram esse produto no EMN, conforme podemos observar a abertura na
imagem seguinte. Salientamos que os participantes produziram duas versões desse produto,
uma delas contendo uma música cantada por eles e a outra a narração da legenda do vídeo.

Figura 33: Imagem de abertura do vídeo produzido pelos participantes do EMN.
Fonte: Captura de tela realizada pelos pesquisadores

No entanto, como sabíamos da dificuldade de acesso a uma internet de qualidade para
que todos carregassem e assistissem a esse vídeo, marcamos um encontro presencial na
semana seguinte. Pois, além dessa atividade, prevíamos um momento para aplicação do
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questionário final e uma conversa informal em grupo, com o intuito de ouvirmos as opiniões
dos participantes a experiência vivida por eles no trabalho de campo desta pesquisa.
4.1.2.10 Décima semana: A opinião dos participantes sobre a experiência.
Nesta semana nos reunimos presencialmente com os participantes para assistirmos o
vídeo produzido por eles, aplicarmos o questionário final e ouvirmos a opinião deles sobre a
experiência vivida até o momento. Para isso, após termos assistido o vídeo e os participantes
terem respondido ao questionário final, dispusemos todos em uma roda de conversa.
Nessa conversação, pedimos aos participantes que avaliassem a experiência e
expusessem seus pontos de vista sobre ela. Dentre as perspectivas apresentadas, foram
recorrentes afirmações, as quais nos apontaram ter sido a experiência algo inusitado,
surpreendente, interessante e envolvente para eles. Pois, os participantes disseram que o
desenvolvimento dessas atividades foi algo muito divertido e prazeroso, que lhes possibilitou
aprender LI, ao oportunizar um ambiente, no qual, todos podiam se ajudar, bem como se
sentirem importantes e responsáveis, apesar das tarefas não valerem nota.
Salientamos que alguns participantes se disseram surpresos com eles mesmos por
terem tido responsabilidade para realizar essas atividades, as quais não influenciavam no
processo avaliativo escolar. Esse dado nos sugeriu a emersão de uma autonomia na
aprendizagem desses estudantes, a qual estava atrelada à relação entre responsabilidade e
liberdade. Eles se sentiram motivados pelo querer fazer, o que vai além e move muito mais do
que o ter que fazer. Pois, como apontado por Aragão (2007, p. 5), “sabemos que muitas vezes
uma dificuldade no fazer é uma dificuldade no querer”.
As reflexões dos participantes nos conduziram a impressão de como esse querer fazer
ao ser reprimido pela adoção de avaliações padrões, fundamentadas em verdades universais,
podem dificultar a aprendizagem autônoma desses estudantes. Pois, esses processos
avaliativos se fundamentam em práticas hierárquicas, as quais negam o conhecimento do
aprendiz, oprimem sua liberdade e suprimem a sua criatividade para pensar e construir
sentidos, a partir da sua realidade e perspectiva de mundo, tornando os ambientes de
aprendizagem antissociais (ARAGÃO, 2011; FREIRE, 1996; MATURANA, 1998).
A partir das considerações dos estudantes, pareceu-nos que os eles indicavam para a
importância da aprendizagem colaborativa, como também para o papel da diversão, do prazer,
da identificação com as atividades, da liberdade e da autonomia no ensino/aprendizagem de
LI (ARAGÃO, 2011; ARAGÃO; DIAS, 2016; DIAS, 2014; BOHN, 2013; LEFFA, 2003).
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Do mesmo modo, os estudantes parecem sugerir a relevância da curiosidade sobre o novo
para a aprendizagem (Beato, 2016; Xavier, 2013), ao destacarem a experiência como sendo
algo inusitado.
Dessa forma, os participantes desta pesquisa nos parecem ter construído uma
convivência social, sendo influenciados em suas disposições para a comunicação em LI com
as atividades do EMN. Para corroborarmos essas impressões, procuramos nos valer da análise
qualitativa dos dados, a qual apresentamos na seção seguinte.
4.2 Análise dos dados da pesquisa
Neste tópico, apresentamos uma análise qualitativa dos dados obtidos no
desenvolvimento desta pesquisa. Nessa empreitada, procuramos analisar, à luz de nossa
fundamentação teórica, os dados obtidos por meio dos questionários e entrevistas
correlacionando-os com os dados oriundos da observação sistemática participante, expostos
na seção anterior com a descrição das etapas da experiência.
4.2.1 Análise dos dados obtidos por meio dos questionários e entrevistas
Inicialmente, como descrevemos na seção anterior, na primeira semana, aplicamos um
questionário para realizarmos um diagnóstico do perfil dos participantes. Dentre as perguntas
feitas por meio desse instrumento, destacaremos três questões pontuais, que tiveram como
propósito verificar a relação dos estudantes com a LI antes do desenvolvimento das nossas
atividades. Além disso, nos atemos à colagem69 e/ou desenho feito por eles para
representarem visualmente como se sentiam ao usar a LI em sala de aula.
Nessas três perguntas, investigamos se os participantes gostavam de LI, como eles
costumavam usar essa língua em suas práticas cotidianas e também como se sentiam ao ter
que usá-la em sala de aula. Nesse propósito, questionamos primeiramente se eles gostavam ou
não de LI e pedimos a eles para justificarem suas respostas. Em seguida, indagamos com
quais finalidades eles utilizavam LI no dia-a-dia e se queriam usar mais e para quê. Por fim,
perguntamos como eles se sentiam ao usar LI em sala de aula e solicitamos que colassem ou
desenhassem uma imagem para representar essa sensação.

69

Como essa atividade foi realizada em sala de aula, foram disponibilizadas aos participantes cartelas de
imagens com os emojis utilizados no aplicativo WhatsApp.
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Nas respostas dos participantes, notamos que um grupo de estudantes parecia
apresentar uma maior disposição inicial para a comunicação em LI, enquanto o outro grupo
mostrava ter alguns entraves com relação a essa língua. Por exemplo, ao serem perguntados se
gostavam de LI, enquanto uns participantes, como Skylar, responderam “gosto muito e quero
muito aprender, pois me identifico [...]”, outros participantes, como Kate, disseram “gosto da
língua em si, mas não me identifico [...]” mostrando-nos diferentes disposições para a
comunicação em LI.
Além disso, ao confrontarmos as respostas de todos os estudantes às três questões
feitas no questionário inicial, confirmamos que eles podiam ser agrupados em dois grupos, a
partir da consideração da disposição inicial para a comunicação em LI, como variável. A
adoção dessa variável corresponde ao propósito de identificarmos nesta pesquisa o impacto
das emoções e dos multiletramentos na disposição para a comunicação em LI pelos
estudantes, ao longo do desenvolvimento da nossa experiência.
Conforme essa variável, distinguimos os participantes em um primeiro grupo com
maior disposição inicial (G1) e um segundo grupo com menor disposição inicial (G2) para
comunicação em LI. Essa variável foi adotada para avaliarmos o impacto das atividades
desenvolvidas nesta pesquisa tanto para os estudantes mais expansivos, como para aqueles
mais inibidos, os quais, geralmente, não costumam se arriscar no uso da LI e dificultam com
isso sua aprendizagem.
Sendo assim, seguiremos a nossa análise, retomando essa classificação dos grupos,
pautada na variável em questão. Portanto, de forma geral, percebemos que todos os
participantes gostavam de LI, ainda que “mais ou menos”, como apontou Deadpool. No
entanto, percebemos que os estudantes do G1 e do G2 justificavam essa apreciação pela
língua de modos distintos. Pois, enquanto participantes do G1 se mostravam dispostos, como
Tiffany, ao dizer “eu adoro Inglês (...) gosto muito de tudo que tenha Inglês”, os participantes
do G2 se mostraram menos dispostos, como Deadpool, ao responder “mais ou menos, pois eu
sou ruim em Inglês”.
Entre os participantes do G2, registramos respostas como: “Sim. Gosto da língua em
si, mas não me identifico com a forma que alguns professores ensinam”; conforme apontou
Kate, mostrando-nos uma desidentificação com a metodologia de ensino. Ademais, esses
estudantes também costumavam nos indicar a presença de emoções, distintas como
sentimentos de medo, por exemplo Morgana, ao dizer: “Gosto, mas o meu medo sempre foi a
questão da pronunciação e [...] não saber traduzir o que as pessoas falam”. Destacamos que
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esses sentimentos se assemelham aos descritos por Arwen, Sollylove e Júlia, nos estudos de
Aragão (2007).
Dessa forma, a partir das respostas iniciais, observamos como a disposição dos
estudantes era influenciada pela relação identidades-crenças-emoções, conforme a literatura
revisada nesta pesquisa tem nos indicado (ARAGÃO, 2011; BARCELOS, 2013). Pois, foi
possível notarmos como a disposição inicial dos estudantes variava em consonância com
aquilo que eles se identificavam, acreditavam e sentiam.
De forma similar aos estudos de Aragão (2011), vimos que os participantes, que se
diziam identificados com a LI e afirmavam amar/adorar essa língua, apresentavam uma maior
disposição para a comunicação. Em contrapartida, aqueles que acreditavam ser “ruim em
Inglês”, como apontou o participante Deadpool, pareciam se identificar com isso e se sentir
assim, apresentando uma menor disposição para a comunicação em LI, influenciando com
isso a sua aprendizagem.
Após termos lido essa autoavaliação negativa do estudante, como resposta a uma das
perguntas do primeiro questionário, nós pesquisadores (P) realizamos uma entrevista 70 com
Deadpool (D) para compreendermos como essa crença de ser “ruim em inglês” o
influenciava.
P: No questionário, você disse que gosta “mais ou menos” de inglês, justificando
esse sentimento por se achar “ruim em Inglês”. Como é isso? Você poderia me
explicar um pouco mais?
D: Ahhh, é assim, sinto dificuldade de escrever e falar em inglês. Como não sou
bom em inglês, não me sinto à vontade usando inglês, sei lá! Dá medo de errar!

Na fala do participante, podemos perceber como a autoavaliação que ele faz está
associada à maneira como ele se sente. Pois, quando pedimos para ele explicar como era ser
“ruim em Inglês”, ele disse que sentia dificuldade com as habilidades escritas e orais e por
isso não se sentia à vontade para usar LI, em virtude do medo de errar. Notamos a influencia
dessa relação na aprendizagem desse estudante, o qual nutre um sentimento de baixa
autoestima e parece se identificar com isso, criando um bloqueio para se comunicar em LI.
Acreditamos que esse sentimento do participante pode estar atrelado a sua repetência na
disciplina de LI, de forma similar ao que observamos ter passado a participante Júlia, na
pesquisa de Aragão (2007).

70

DEADPOOL. Entrevista I. [mar. 2016]. Uruçuca: 2016.
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Esse “medo de errar”, costuma ser uma emoção comum entre aprendizes de LI. E,
frequentemente está associado a crenças cristalizadas ao longo do processo de aprendizagem
desses estudantes, como vimos no caso de Deadpool e Júlia. Além disso, esse aprendizado
costuma ser influenciado também pelas identidades construídas pelos educandos, como nos
mostra a participante Kate71, no questionário inicial, que não se sentia identificada com a
metodologia de ensino de LI.
P: Você disse que gosta de Inglês, da língua em si, mas não se identifica com a
forma como a língua é ensinada. Como é isso?
K: Assim, professora ... É porque, na maioria das vezes, os professores se sentem
obrigados a passar aquilo. E aquilo se torna pra gente uma coisa pesada! Assim ... eu
gostaria que o professor não se preocupasse só em passar aquilo pra gente, mas se
colocasse no lugar da gente, porque na maioria das vezes é assim! Os professores
não se preocupam em entender como o aluno está se saindo, assim...aí eu não me
identifico com a forma que alguns professores de Inglês trabalham.
P: Se os professores se colocassem no lugar de vocês, como você se sentiria?
K: Ahhh, professora! Eu acho que me sentiria muito bem, porque o Inglês abre
novas oportunidades para a gente. E a gente aprendendo essa língua, a gente vai ter
novas oportunidades. Eu gosto da língua inglesa!
P: E o que você acha que poderia acontecer para você se sentir mais confortável ao
usar a língua inglesa?
K: Ahh, professora, eu acho que tipo uma intimidade entre aluno e professor. Uma
pessoa que auxilie, um incentivo.

A partir da fala de Kate, depreendemos como a falta de identificação com uma
metodologia de ensino, cujo enfoque está no conteúdo em detrimento de atentar para as
necessidades do estudante, influencia na disposição para a comunicação em LI. Porque ao não
se identificar com esse ensino de LI, ela não se sente bem, ainda que goste de LI e reconheça
a importância dessa língua como uma forma de abrir novas oportunidades aos estudantes. Por
isso, a participante nos aponta para a demanda por um ensino que atente para a compreensão
dos interesses do aprendiz. E o incentive por meio de uma relação de ensino/aprendizagem de
LI menos distante.
Em sua reflexão, a estudante toca num ponto crucial para o ensino/aprendizagem de
LI, ao considerar a necessidade do foco no aprendiz, em vez de se concentrar no conteúdo/na
disciplina em si, uma vez que estes últimos devem servir como meios. Pois, o ensino focado
no conteúdo (muitas vezes centrado nos aspectos gramaticais), não contempla a relação
71
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linguagem-mundo, a qual é impregnada de valores sociais, culturais, políticos e ideológicos,
e, por isso costuma fazer pouco sentido para os aprendizes (ARAGÃO; DIAS, 2016).
De forma similar ao que temos visto na literatura, a não identificação do estudante
com a metodologia de ensino é uma questão cara nesse contexto (ARAGÃO, 2007, 2011;
JORDÃO, 2010; KUMARAVADIVELU, 2006). E, atrelado a esse entrave, percebemos
como o ensino/aprendizagem de LI requer um ensino pautado na cumplicidade (LEFFA,
2011), na convivência social fundamentada em aceitação mútua (ARAGÃO, 2011;
MATURANA, 1998) e na desarticulação de práticas verticalizadas (LEFFA, 2003) e
descontextualizadas de ensino (PAIVA, 2009), as quais não valorizam os interesses (BEATO,
2016; XAVIER, 2013) e os valores humanos do aprendiz (BOHN, 2013; FREIRE, 1996).
Nessa compreensão, tal ensino precisa atentar para valores linguísticos e educacionais,
considerando os interesses dos estudantes, seus contextos locais e suas práticas sociais
contemporâneas, de modo a fazer sentido na vida dos aprendizes e motivá-los a aprender
(BRASIL, 2006; NLG, 1996). Igualmente, o ensino/aprendizagem de LI requer a adoção de
propostas sensíveis às diferenças e alicerçadas no conhecimento do papel das emoções sobre
as nossas ações nos espaços de aprendizagem, tendo em vista que o ato de aprender envolve
transformações, a partir de nossas atividades relacionais na convivência com os outros e com
o meio (ARAGÃO, 2008; 2014).
Portanto, entendemos o bem estar do estudante como algo fundamental ao processo de
ensino/aprendizagem de LI, porque ao se sentir envolvido, o aprendiz tende ficar mais
disposto para a comunicação nessa língua, favorecendo sua aprendizagem (ARAGÃO, 2011;
LEFFA, 2003; PAIVA, 2009). Nesse âmbito, como temos visto a partir da teoria dos
multiletramentos (BRASIL, 2006; NLG, 1996), um meio de proporcionarmos o envolvimento
desse aprendiz é considerarmos sua prática social e o contexto local, no qual ele está inserido,
valorizando os interesses desses indivíduos.
Dessa forma, como vimos argumentando, alicerçados em nossa revisão de literatura
(ARAGÃO; DIAS, 2016; COSTA, 2013; DIAS, 2014), a presença da LI nas práticas
socioculturais dos jovens costumam despertar o interesse desses estudantes para querer
aprender e se comunicar em LI. O uso de LI em situações cotidianas dos aprendizes tem um
importante papel na construção da relação deles com a LI, como podemos observar nas falas
dos participantes desta pesquisa, como, por exemplo, na entrevista de Tiffany (T) 72, uma das
participantes que havia se mostrado uma das mais dispostas para a comunicação em LI.
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P: No questionário, você disse que gosta muito de Inglês, como é isso?
T: Rapaz, eu comecei a gostar de Inglês, acho que desde uns onze/dez anos, eu
começava a ver uns filmes bons, que são produzidos nos Estados Unidos, os de
terror principalmente, aí vinha tudo em Inglês e tinha que ficar lendo as legendas
tudo em Inglês... aí, ahhh se eu soubesse, eu não precisava ficar lendo. Também
adoro músicas, todas as músicas que eu gosto são em Inglês. Um exemplo assim,
Bon Jovi, todos eles cantam em Inglês.

A partir da descrição da participante, percebemos que contato com filmes e músicas
em LI, despertou a sua curiosidade (BEATO, 2016) de querer aprender essa língua. Esse
querer torna a estudante mais disposta a aprender, facilitando sua aprendizagem, pois assim
como uma dificuldade no fazer está associado a uma dificuldade no querer (ARAGÃO, 2007),
entendemos que o mesmo ocorre de forma contrária. Por isso, argumentamos a relevância do
contato com a LI em práticas cotidianas, que sejam capazes de despertar o interesse dos
aprendizes para querer aprender (BRASIL, 2006; NLG, 1996). Pois, elas tendem a propiciar
um maior envolvimento do estudante no processo de aprendizagem, fazendo com que ele se
apresente de forma mais expansiva nesse processo e esteja mais disposto para se comunicar
em LI, como nos indica Aragão (2011).
Destacamos que esse envolvimento e motivação dos estudantes com a LI tem sido
frustrado por meio de um ensino de línguas descontextualizado do uso cotidiano, ancorado
numa uma concepção de língua estruturalista, a qual prioriza estruturas gramaticais
dissociadas e práticas autênticas (COSTA, 2013; JORDÃO, 2010; PAIVA, 2007). E esse
ensino/aprendizagem requer uma revisão, tendo em vista que a incorporação da LI em ações
cotidianas tende a tornar a aprendizagem mais agradável aos educandos.
Pois, ao analisarmos as respostas dos participantes sobre o uso cotidiano de LI por
eles, percebemos uma distinção entre o G1 e o G2. Enquanto os estudantes do G1 apontaram
usar LI em ações como “ouvir música”, “cantar” e “para colocar frases no status”, os
aprendizes do G2 indicaram que esse uso por eles estava associado “só para estudos” e “pra
nada”. Nesse sentido, percebemos que as práticas cotidianas estão relacionadas com a
apreciação da LI pelos participantes. Por meio dos dados obtidos pela nossa observação
sistemática participante, corroboramos essa percepção, ao registrarmos o envolvimento dos
estudantes nas atividades que envolveram práticas situadas (NLG, 1996), por exemplo, as
selfies,
Apesar disso, ainda que nem todos os participantes costumassem usar LI em suas
práticas, todos mencionaram querer usar mais essa língua em seu dia a dia. E como
justificativas para essa vontade, os estudantes apresentaram respostas, as quais restringiam a
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importância dessa língua a uma concepção global, como “quero aprender para oportunidades
de emprego”, mas também consideravam demandas pessoais, como “para ler livros e traduzir
textos”, “para ficar mais informada das coisas”, “pra escrever os meus poemas em Inglês” e
“para me comunicar com as pessoas”.
Dentre os diferentes propósitos apresentados pelos participantes destacamos a resposta
de Deadpool, quando ele menciona querer usar mais LI “para ajudar nas aulas e na vida”.
Com isso, observamos como o conteúdo das aulas, costuma ser visto por eles de forma
dissociada da vida. E isso nos confirma como, muitas vezes, o ensino/aprendizagem de LI é
percebido pelos estudantes, quando tratamos a linguagem em desarticulação com a
experiência humana, com as ações de linguagem presentes na vida desses jovens. Mudar isso
requer uma prática de ensino coerente com as demandas contemporâneas e que faça sentido
para a vida deles (ARAGÃO; DIAS, 2016).
Nesse âmbito, o interesse que move os estudantes para querer usar LI não pode ser
desprezado pelo ensino/aprendizagem. Pois, conforme levantamos nos dados desta pesquisa,
até mesmo os aprendizes que “para nada” usavam essa língua em seu cotidiano, desejavam
usá-la para um interesse pessoal, como nos apontou a participante Razel (R)73
P: Você disse que não usa Inglês no seu dia a dia para nada e que o Inglês ainda é
algo novo para você e gostaria de usar essa língua para se comunicar com as
pessoas, escrevendo seus poemas em Inglês. Fale mais sobre isso.
R: Eu poderia usar as redes sociais e colocar meus poemas e muitas pessoas que não
são do Brasil, que falam Inglês, poderiam ver meus poemas.

Na fala de Razel, depreendemos que a participante reconhece no uso da LI um meio de
divulgar seus poemas pelas redes sociais para alcançar outras pessoas com suas mensagens.
Assim, notamos que embora essa estudante houvesse dito não usar LI “pra nada”, ela desejava
usar essa língua para comunicar seus poemas às pessoas. Essa comunicação com o mundo por
meio da internet também foi uma finalidade indicada pela participante Mrs. Syler (MS)74, a
qual comentou usar LI na internet.
P: Você respondeu no questionário que gosta muito de Inglês, por ser um jeito de
interagir com o público de outros países. Você tem um blog, né? Como é isso?
MS: É assim, sempre no final do post, eu peço para que eles entrem em contato
comigo se quiser alguma coisa, daí eles vão mandar na língua deles e eu tenho que
73
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interagir e usar as gírias deles, que são estranhas, mas tem que usar para poder
entender!

Nesse recorte, observamos que a motivação de Mrs. Syler para o uso da LI estava
atrelada à possibilidade de interagir em seu blog com pessoas de outros países. Nessa
finalidade, ela reconheceu a necessidade de interagir e utilizar gírias para estabelecer a
comunicação com seu público. Dessa forma, verificamos como o uso de LI em ações
cotidianas dos estudantes motiva o interesse na aprendizagem. Além disso, reforçamos a
importância de um ensino/aprendizagem de línguas de modo autêntico, voltado a situações
reais presentes no cotidiano dos estudantes e coerentes com o contexto contemporâneo.
Destacamos que nas falas dessas participantes, embora elas tenham apresentado
diferentes disposições iniciais para a comunicação em LI e estejam expostas em proporções
distintas a essa língua em seus cotidianos, ambas reforçam a relevância de considerarmos o
interesse dos estudantes por usar LI para fazer coisas interessantes para eles. Percebemos que
a importância da LI em suas vidas está relacionada a diversos motivos e, com isso, os
aprendizes demonstram ter vontade de usar a LI para desempenhar ações no mundo.
Portanto, ainda que alguns estudantes estivessem pouco expostos a LI em suas práticas
cotidianas e pouco envolvidos emocionalmente com a língua, como vimos na fase inicial
desta pesquisa, todos apresentavam expectativas com relação ao uso de LI. E, como temos
visto até aqui, que a maneira como nos sentimos ao usar a LI se relaciona com o modo que
agimos, também procuramos questionar os participantes sobre como se sentiam ao usar LI em
sala de aula.
Em suas descrições, observamos que a maioria dos participantes do G1 apresentou
respostas como: “Eu me sinto descobrindo coisas novas”, “entusiasmada”, “bem”, “muito
feliz”. Entretanto, a maioria dos estudantes do G2 apontou se sentir: “mais ou menos”;
“insegurança ao falar”; “um pouco envergonhada”; “constrangida pelo medo de errar”. Com
isso, em consonância com o que temos visto em Aragão (2011), percebemos os estudantes
que se identificavam com a LI e nutriam por ela sentimentos de paixão, apresentavam maior
disposição inicial para a comunicação nessa língua. Enquanto os aprendizes que nutriam
medos e não se identificavam com a LI apresentavam menor disposição.
Para representar visualmente os sentimentos dos participantes desta pesquisa ao
usarem LI em sala de aula, pedimos aos estudantes que desenhassem e colassem emojis no
verso da folha do questionário inicial. Com esse recurso, observamos que os aprendizes do
G1, os quais diziam se sentir bem, feliz e entusiasmado com esse uso de LI, colaram emojis e
fizeram desenhos, que ilustravam emoções como alegria, paixão e até sentimento de
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empoderamento, com a imagem de uma rainha. No geral, os participantes do G1 se disseram
felizes, como representou Jessy, por meio de seu desenho.

Figura 34 – Representação de como Jessy se sente ao usar LI na sala de aula.
Fonte: Digitalização de desenho feito pela participante Jessy.

De forma distinta, os participantes do G2, os quais haviam mencionado sentir
“vergonha”, “medo” e “insegurança”, recorreram à colagem de emojis tristes, chateados,
envergonhados, como também com emojis com a boca travada, fechada e até mesmo, alguns
sem boca. Notamos essas representações visuais se assemelham aos desenhos feitos pelas
participantes Sollylove e Arwen, na pesquisa de Aragão (2007). Essas imagens costumam dar
mais sentido à comunicação e por meio delas podemos perceber de forma mais intensa a
dificuldade desses estudantes ao usar LI em sala de aula, como ilustra a participante Razel.

Figura 35 – Representação de como Razel se sente ao usar LI na sala de aula.

Fonte: Digitalização de desenho produzido pela participante Razel.

Na ilustração de Razel, observamos quão difícil era para a estudante entender LI em
sala de aula, pois muitas questões e dúvidas pairavam sobre sua cabeça. Com isso, ela se
mostra triste e fechada ao meio, pouco disposta para ações comunicativas, como inclusive
demonstra sua corporalidade, por meio da posição fechada que ela assume, com as mãos
dentro dos bolsos e a expressão entristecida, desmotivada. Dessa forma, como vimos em
Aragão (2014), verificamos aqui a relação emoções-identidades, pois ao se sentir triste, a
estudante assume um posicionamento de bloqueio, ao qual ela adere a sua corporalidade.
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Nesse sentido, considerando a relevância dessas representações visuais acerca dos
sentimentos dos participantes desta pesquisa ao terem que usar LI em sala de aula, elaboramos
um quadro comparativo entre os emojis utilizados pelos estudantes75 do G1 e do G2. Com
isso, buscamos reforçar nossa compreensão acerca das diferentes disposições iniciais para a
comunicação entre eles, para podermos confrontar esses dados com as representações
utilizadas pelos participantes ao final de nossa experiência, como veremos adiante.
Quadro 2 - Comparativo dos sentimentos predominantes nos participantes ao usar LI em sala
de aula.
G1

G2

Portanto, conforme podemos verificar no quadro acima, as representações visuais dos
sentimentos do primeiro grupo expressam como os estudantes se mostravam inicialmente
mais dispostos do que os do segundo grupo. Enquanto os emojis do G1 ilustravam emoções
de contentamento, como alegria, entusiasmo, euforia e empoderamento ao usar a LI. Os
emojis do G2 delineavam emoções de descontentamento, inibição e bloqueio, como medo,
vergonha, tristeza, tédio, desespero ao ter que se comunicar em LI.
Ao analisarmos esse quadro, à luz de nosso referencial teórico, compreendemos que as
emoções iniciais dos participantes do G2 poderiam estar dificultando a aprendizagem desses
estudantes, uma vez que tomamos essas emoções como moduladoras de nossas ações
(ARAGÃO, 2008; MATURANA, 1998). Pois, quando somos influenciados por emoções
como medo, tendemos a nos retrair. E ao retrair-nos, ficamos menos dispostos para a
comunicação, o que dificulta a aprendizagem de uma língua, como avaliamos que acontecia
com os participantes do G2, como nos mostra Morgana76.
P: No questionário, você disse que gosta de Inglês, mas o seu medo sempre foi a
questão da pronúncia e não saber traduzir o que as pessoas falam. Você ainda falou
que gostaria de usar mais, né? Sem precisar do tradutor e que se sente constrangida
ao usar Inglês em sala de aula. Fala mais sobre essa sua relação com o Inglês, por
favor!
M: Eu sempre gostei de Inglês, mas meu medo sempre foi a pronunciação, eu
sempre procuro participar das aulas, mas as vezes quando eu falo uma palavrinha
errada, algumas pessoas dão risada, então eu fico mais no meu canto. Aí eu penso:
ahh, eu errei aquela palavra, então não posso falar mais.
P: Errou, daí não fala mais?
75

Como alguns desses emojis foram utilizados por mais de um participante, por uma questão de organização
visual não repetimos um mesmo emoji.
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MORGANA. Entrevista VI. [mar. 2016]. Uruçuca: 2016.

107

M: Não! Num falo mais não, professsora! Eu fico na minha!
P: Eh? E uma criança que tá aprendendo a falar, se ela errar uma palavra será que ela
não vai falar mais não?
M: Vai, né? Se não ela nunca vai aprender.

A partir dessa entrevista com a participante, podemos notar como o medo e a sensação
de constrangimento influencia em suas ações, quando ela evita falar uma palavra que tenha
errado em momento anterior. Ao se sentir desconfortável ao usar a LI, a estudante procura não
se arriscar e tentar falar a palavra de novo. Para tentar evitar errar na frente dos colegas e ser
constrangida em sala de aula, ela prefere ficar quieta e isso dificulta a sua aprendizagem.
Notamos ainda na fala de Morgana que o peso da concepção de erro enquanto
oposição ao acerto, em vez de um entendimento do erro como parte do processo, atrapalha o
ensino/aprendizagem dessa estudante. E, em virtude desse medo de errar e ser “zombada”, ela
inibe-se e esquiva-se de momentos de comunicação em LI, equivalente ao que fazia a
participante Júlia, nos estudos de Aragão (2007). Por isso, entendemos o desenvolvimento da
confiança do aprendiz como uma demanda do ensino-aprendizagem de LI a (BRASIL, 2006).
Em associação a essa emoção-ação de medo-retração em Morgana, nos pareceu que o
as ações dessa participante eram influenciadas pela sua crença sobre a existência de um
modelo ideal de falar LI. Pois, a sua aparente preocupação com a pronúncia perfeita, como
um modo único de falar, reforça o medo da estudante em falar “uma palavrinha errada” e os
colegas rirem. Essa crença da existência de uma forma perfeita de falar e a busca pela
perfeição tende a deixar os aprendizes ansiosos, como aconteceu com o participante João, nos
estudos de Aragão (no prelo).
Desse modo, entendemos ser importante oportunizar maneiras para o aprendiz
identificar as emoções, bem como as crenças e identidades que ele sente, acredita e assume ao
longo de sua aprendizagem, bem como os fatores que os levam a elas. Tendo em vista o
impacto disso em suas ações na aprendizagem de LI (BARCELOS, 2015). Porque
entendemos que, ao distinguir suas emoções, como também crenças e identidades com relação
ao uso de LI, o estudante pode vir a refletir e a tomar consciência de si, podendo mudar sua
postura no processo de aprendizagem (ARAGÃO, 2011).
Nesta pesquisa, por meio da colagem de emojis, escolhidos pelos participantes para
representarem visualmente como se sentiam ao usar LI em sala de aula, iniciamos a
identificação das emoções dos estudantes nesse processo. Segundo Aragão (2007, p.246), “a
colagem pode ser um artifício produtivo para quem tem dificuldade de discorrer verbalmente
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sobre seus sentimentos e emoções”. E usarmos esse recurso foi fundamental, tendo em vista
que nem sempre os estudantes pareciam conseguir definir com palavras como se sentiam e
assim o uso de emojis pôde transmitir mais sentido, tendo em vista que “as imagens são
sempre mais fortes”, sendo mais fácil descrever as nossas emoções por meio de uma imagem,
do que escrevendo sobre ela, como aponta Paiva (2016, p.396).
O uso desse recurso foi fundamental, por exemplo, para nos indicar como se sentia a
participante Kate, a qual, de forma similar à Morgana, também havia utilizado emojis de
tristeza e vergonha para ilustrar seus sentimentos ao usar LI em sala de aula, embora tivesse
escrito que se sentia “razoavelmente bem”. Como, apesar dessa resposta, as imagens
escolhidas por elas apontavam em outra direção, procuramos Kate (K)77 para entender o quão
bem ela se sentia, já que havia representado sentimentos de tristeza e vergonha para ilustrar
essa sensação.
P: Você apontou que se sente razoavelmente bem ao usar Inglês em sala de aula,
como é isso? Por que razoavelmente?
K: Porque professora... Por conta desses anos consecutivos que eu tive de todos os
anos as mesmas coisas, eu não me sinto assim confortável em, sei lá, em falar o
Inglês. É um medo que eu já tenho em mim mesmo, não me sinto confortável.

Na fala da participante, percebemos como o medo de falar LI em sala de aula estava
relacionado com uma insegurança, proveniente da repetição descontextualizada dos mesmos
conteúdos nas aulas, os quais fazia com que Kate não se sentisse apta a falar. Essa
insegurança gera medo e desconforto na estudante, dificultando a disposição dela para se
comunicar em LI. Além disso, Kate nos mostra um processo de identificação com esses
sentimentos, quando ela diz “é um medo que eu já tenho em mim mesmo”, pois ao acreditar
que essa emoção é algo que faz parte dela, como se fosse permanente, ela se identifica com
isso e dificulta sua aprendizagem.
Dessa forma, observamos a necessidade de nos comprometermos com o aumento da
proficiência linguística (BARCELOS, 2016; LEFFA, 2011) dos estudantes e procurarmos
ampliar e contextualizar os conteúdos de linguagem (MICCOLI, 2016), de modo a torná-los
mais confiantes no uso da LI (BRASIL, 2006). E, vimos como essas questões estão atreladas
a relação crenças-identidades-emoções (ARAGÃO, 2011; BARCELOS, 2013) dos aprendizes
de língua, sendo inclusive tomadas por eles como condições estáticas e inerentes a si, embora
não sejam fixas a eles (ARAGÃO, 2014).
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Essa relação entre emoções-crenças-identidades tem se mostrado uma questão cara ao
ensino/aprendizagem de LI, pois, como temos notado até aqui, por meio dos apontamentos da
literatura revisada (ARAGÃO, 2007, 2008, 2011, 2014, 2016; BARCELOS, 2013) e dos
dados desta pesquisa, a disposição para a comunicação em LI é influenciada por emoções,
crenças e identidades de modo inter-relacionado. Pois, ao descreverem as suas relações com a
LI e como se sentiam ao usar essa língua em sala de aula, os participantes frequentemente nos
mostravam como suas emoções modulavam suas ações (MATURANA, 1998) e estavam
associadas a suas crenças e identidades.
Desse modo, a partir das falas iniciais dos participantes, ratificamos a demanda por um
ensino/aprendizagem de LI capaz de atentar para essas questões e despertar o interesse dos
estudantes, oportunizando espaços de comunicação em LI e motivando-os a participar em
ações com essa língua, de diferentes modos (PAIVA, 2009). Para tal, como temos visto até
então, argumentamos sobre a pertinência de práticas de ensino sensíveis aos diferentes estilos
de aprendizagem e atentas para o valor educacional de uma língua estrangeira no cenário
contemporâneo, o que pode ser contemplado pelos multiletramentos, como postulado pelas
OCEM (BRASIL, 2006).
Diante disso, acreditamos que uma maneira viável para aumentar a confiança dos
aprendizes, seria envolvê-los em práticas de linguagem coerentes com as práticas
socioculturais familiares desses estudantes. As perspectivas apresentadas por eles
corroboravam como o ensino/aprendizagem de LI centrado em assuntos gramaticais tende a
essencializar a linguagem e fragmentá-la da teia de complexas relações, na qual ela se insere.
Essa complexidade não pode ser desconsiderada, tendo em vista que a linguagem permeia e é,
ao mesmo tempo, permeada pelas nossas experiências humanas. E isso se dá num intenso
processo de adaptações constantes, formado por uma cadeia de fatores biológicos, cognitivos,
sociais, históricos, culturais, políticos, ideológicos (BRASIL, 2006; KUMARAVADIVELU,
2006a; PAIVA, 2014).
No ensino tradicionalista de LI, essa complexidade de relações nas quais a linguagem
está imbricada não é contemplada. Com isso, as experiências dos aprendizes são
marginalizadas por meio de práticas hegemônicas, que supervalorizam um modelo idealizado
de língua. Assim, esse ensino é descontextualizado da realidade do aluno e o aprendiz não se
reconhece nos textos e assuntos trabalhados (ARAGÃO; DIAS, 2016).
Nos apontamentos iniciais dos participantes desta pesquisa, eles reafirmam a
importância de o estudante sentir-se representado nas ações de linguagem. Estas precisam
fazer sentido para suas vidas e envolvê-los, de modo a aumentar a disposição para a
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comunicação e a confiança no uso da LI. Nessa finalidade, o ensino precisa ser prazeroso e
significativo e contemplar a diversidade linguística e cultural por meio de textos múltiplos e
contemporâneos. O que pressupõe, inclusive, a apropriação de TDIC, presentes nas práticas
cotidianas dos aprendizes (BRASIL, 2006).
Como nos indica Dias (2014), nesse processo de apropriação de TDIC familiares aos
estudantes, podemos não só articular essas tecnologias a outras comuns no ambiente escolar,
como o LD, como também fomentar práticas de inclusão digital para aqueles estudantes que
não tenham acesso à internet. Pois, como sabemos, apesar da internet oportunizar o acesso à
informação de forma ubíqua, a distribuição desse acesso não costuma acontecer de modo
isonômico entre as diferentes classes econômicas e regiões do país.
Como vimos, em consonância com Paiva e Braga (2009), as TDIC promovem a
convergência de recursos tecnológicos, os quais possibilitam uma otimização das nossas
práticas pedagógicas no âmbito do ensino/aprendizagem de LI. As TDIC oportunizam uma
aprendizagem móvel78 e a reconfiguração dos ambientes de aprendizagem. Sendo capazes de
fomentar uma aprendizagem contínua e autônoma da língua, por ampliar o contato dos
estudantes com a LI para além do espaço e tempo do ensino tradicional. Com isso,
expandimos o potencial e a viabilidade de uma aprendizagem personalizada/individualizada,
coerente com diferentes estilos de aprendizagem. Tal ação rompe com os modelos de
educação formal e facilita um ensino de LI condizente com as demandas do aprendiz em seu
contexto local/global.
No entanto, as TDIC esbarram em outras limitações, as quais envolvem resistências à
apropriação de novas tecnologias, mas também questões de ordem estrutural, como déficit de
infraestrutura adequada. E isso faz com que nem todos os estudantes consigam explorar suas
práticas de linguagem em ambientes de aprendizagem digital de modo contínuo. Este tem sido
um desafio para a educação nacional, superar a falta de acesso à internet e a exclusão social
digital dos estudantes (UNESCO, 2014).
Essa foi uma das dificuldades enfrentadas nesta pesquisa. Tendo em vista que muitos
participantes não possuíam condições mínimas de acesso à internet fora do espaço escolar.
Esse dado foi verificado no decorrer da pesquisa. Quando da aplicação de um segundo
questionário, cujo objetivo era verificar os lugares utilizados com mais frequência para a
execução das atividades digitais que exigiam acesso à internet. Nesse momento, verificou-se
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A mobilidade digital foi uma restrição dessa pesquisa, pois a maioria dos estudantes realizou as atividades em
casa e/ou na escola.
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que a maioria dos alunos dependia do acesso cedido pela escola, no momento em que eles
estavam lá79.
Por meio das respostas dos participantes, notamos que a maioria deles costumava
realizar as atividades com a internet da escola. Os estudantes que tinham acesso em suas
casas, também faziam as atividades nesses espaços. Alguns participantes, como Jessy,
apontaram que além desses espaços já citados, também realizavam as atividades, utilizando a
internet da “praça” 80.
Os participantes, cujo acesso à internet se limitava ao espaço escolar, utilizavam parte
dos nossos encontros presenciais semanais ou o intervalo de outros momentos em que
estivessem na escola para responderem as atividades. Destacamos que alguns desses
estudantes não tinham qualquer acesso ao mundo digital antes da realização do nosso trabalho
de campo, como no caso da participante Razel, para a qual houve a necessidade de criarmos
uma conta de e-mail, ação realizada pela própria participante, com a parceria dos colegas.
Nesse ponto, entendemos que essa iniciação em práticas digitais pela participante é um
passo importante para sua participação social no mundo contemporâneo, o qual tem sido
marcado pelas relações digitais. Pois, a falta de acesso e conhecimento de uso da internet e
seus recursos resultam na exclusão social de estudantes, como Razel, que têm seu exercício de
cidadania plena dificultado.
Questões como essa de exclusão/inclusão entram em jogo quando se fundamenta o
ensino/aprendizagem de LI numa pedagogia dos multiletramentos. O contexto de ambientes
de aprendizagem é heterogêneo e abarca mundos diferentes em cada aluno, cujas realidades
são distintas. Logo, modelos “universais” de ensino, que não atentem para questões locais e
individuais, inseridos na conjuntura global, não conseguem realizar uma educação
emancipadora desses indivíduos enquanto cidadãos do mundo. Nesse sentido, devemos
atentar para a realização da cidadania plena dos alunos, a qual no contexto contemporâneo
engloba a competência de transitar socialmente pela linguagem em ambientes digitais, cada
vez mais presentes na dinâmica social (BRASIL, 2006; DIAS, 2014).
Com base nessas considerações, conforme fomos desenvolvendo as atividades, a partir
das práticas socioculturais digitais contemporâneas, explorando multiletramentos em LI junto
aos participantes, procuramos verificar como eles estavam se sentindo ao usar LI no EMN.
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Destacamos que na realização desta pesquisa, a escola parceira cedeu o uso da internet para os estudantesparticipantes realizarem as atividades digitais, pois o acesso à internet nas escolas públicas da região não é aberto
aos estudantes, restringindo-se aos fins das práticas administrativas.
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Porque Uruçuca é considerada cidade digital e alguns participantes costumavam acessar a internet em uma
praça da cidade para realizar as atividades digitais, enquanto esperavam o transporte escolar.
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Para descreverem seus sentimentos, os estudantes recorreram a qualificações como “feliz”,
“motivada”, “surpreendida”, “entusiasmada”, “empolgada”, “importante”, “muito à vontade”,
“confortável”, “contente” e “bem melhor (...) aprendendo e superando meus medos”.
A partir dessas descrições, procuramos perceber como se diferenciavam os
sentimentos dos estudantes ao usar LI em sala de aula e no EMN, ao confrontarmos esses
dados obtidos por meio do questionário intermediário, com as respostas obtidas no
questionário inicial e entrevistas. Nessa empreitada, destacamos as mudanças encontradas na
descrição dos sentimentos dos participantes do G2, os quais haviam descrito sentimentos de
medo e desconforto, ao representarem como se sentiam ao usar LI em sala de aula.
Nesse sentido, para ilustrarmos essa transformação na convivência desses participantes
com a LI no EMN, selecionamos o caso de três estudantes. Nossa escolha se justifica, por até
então, termos identificado nesses estudantes que a pouca disposição para a comunicação em
LI era acentuada. Tendo em vista que encontramos elementos recorrentes em suas respostas
iniciais, que apontavam para essa interpretação.
O participante Deadpool, por exemplo, que anteriormente dizia ser “ruim em Inglês” e
por isso se sentir “mais ou menos” ao usar LI na sala de aula, passou a se sentir “importante”
ao realizar as atividades de LI no EMN. Identificamos nesse processo, uma mudança de
domínio emocional no estudante, associado a uma ruptura com uma crença, pois ao deixar de
se perceber como “ruim” em LI, passou a se sentir importante. E, ao confrontarmos esses
dados, com a nossa observação sistemática participante, verificamos que essa mudança
influenciou em sua disposição para comunicação em LI, porque além da realização das tarefas
solicitadas por nós, de forma espontânea, ele passou a elaborar memes em LI e postar no
grupo, bem como saudar os colegas frequentemente.
Já a participante Kate, a qual havia mencionado que em sala de aula se sentia insegura
ao usar LI e utilizado emojis de tristeza e vergonha para ilustrar como se sentia, mencionou
estar se sentindo “muito à vontade” ao realizar as atividades de LI no EMN. A estudante
justificou que passou a se sentir assim, por não haver pressão nesse ambiente para se
comunicar em LI e também por se sentir respeitada pelos membros do grupo. Assim,
corroboramos a importância da aceitação mútua na convivência para a aprendizagem de LI
(ARAGÃO, 2011; MATURANA, 1998).
E ainda a participante Morgana, quem havia dito se sentir constrangida e com medo
ao usar LI em sala de aula, apontou que, com a realização das atividades no EMN, estava se
sentindo “bem melhor, aos poucos estou aprendendo e superando meu medo”. A partir de
nossa observação sistemática, verificamos que essa estudante apresentou notória
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transformação em seu processo de aprendizagem, sendo bastante participativa e aumentando a
disposição para a comunicação em LI.
Dessa maneira, percebemos como uma dinâmica de ensino/aprendizagem de LI, com
foco nos interesses dos estudantes, foi capaz de envolver, inclusive, os participantes
inicialmente pouco dispostos para a comunicação em LI. Nesse processo, observamos a
relevância de atentarmos para as emoções que influenciam as disposições dos aprendizes e
procurarmos oportunizar um ambiente de aprendizagem prazeroso. De modo a motivar a
participação e aumentar a disposição e a confiança deles no uso da língua.
A partir do que verificamos até o momento, fomos constatando como propostas de
ensino/aprendizagem de LI, que explorem os espaços propiciados pelas NTIC e seus recursos,
podem contribuir para despertarmos o interesse e aumentarmos a disposição dos estudantes
para aprender e usar essa língua. Acreditamos que ao respeitarmos os diferentes estilos de
aprendizagem dos estudantes e nos valermos de assuntos contemporâneos correlatos ao
contexto dos aprendizes, podemos atenuar a inibição dos estudantes (Cf. SULLER (2004),
apud ARAGÃO, no prelo).
A desinibição dos aprendizes e o aumento da disposição para a comunicação em LI,
como notamos nos participantes do G2, foram atreladas ao modo como esses estudantes
passaram a se sentir ao realizarem as atividades que exploravam múltiplas maneiras para a
construção de sentidos, por meio de práticas socioculturais cotidianas desses jovens. Essa
modificação na maneira como eles se sentiam tende a favorecer a aprendizagem da língua,
porque ao verem sentido e se sentirem confiantes em seu uso, os estudantes se arriscam mais
nas práticas de linguagem e com isso conseguem aprendê-la de modo prazeroso e
significativo (ARAGÃO, 2016; ARAGÃO; DIAS, 2016; LEFFA, 2005; PAIVA, 2001).
Embora, estejamos, intencionalmente, salientando as contribuições identificadas para
os participantes do G2, informamos que o impacto no G1 também foi positivo, pois os
membros desse grupo também se mostraram participativos e aumentaram ainda mais a
disposição para a comunicação em LI. Esses estudantes aos descreverem como estavam se
sentindo com o uso de LI no EMN, demonstraram-se empolgados, como apontou Tiffany
(T)81, ao dizer estar se sentindo “feliz [...] adorando”, demonstrando sua animação em
conversa com a pesquisadora (P).

81

TIFFANY. Entrevista VIII. [mar. 2016]. Uruçuca: 2016.
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P: No questionário intermediário, você respondeu que está se sentindo feliz ao
realizar as atividades e que está adorando, fala um pouquinho mais para mim sobre
essa sensação.
T: Bom... Eu tô adorando as atividades, porque a gente interage mais, conhece novas
pessoas, aprende mais a usar a internet, a gente usa mais o celular pra coisas que nos
beneficiam. Eu tô gostando, porque a gente aprende mais palavras novas em Inglês.
Cada dia a gente aprende mais um pouquinho de Inglês, a gente aprende mais ou
menos como pronunciar ela, porque se sabe que se escreve de um jeito e fala de
outro e num é todo mundo que tem uma facilidade assim de falar [...] Eh, também eu
adoro as atividades, é muito criativo, eu adoro coisas de criatividade, sei lá...! E
também, eu adoro Inglês, a senhora sabe disso, neh? E eu tô achando muito
importante esse... essas atividades que a gente tá fazendo e também a gente não usa
o Whatsapp pra essas coisas, pra bestagem, brincadeira ... a gente tá usando o
Whatsapp pra uma coisa mais séria, uma coisa importante, que é pra estudo.

Nessa fala de Tyffany, percebemos a sua motivação com as atividades. A participante
destaca as contribuições dessas tarefas para a sua aprendizagem e reconhece o benefício do
uso das TDIC nesse processo. Ela aponta que tem tido a oportunidade de aprender um pouco
mais a cada dia e ter contato com as LI na modalidade escrita e oral, por meio de propostas
criativas. A partir disso, verificamos a relevância de oportunizarmos um convívio contínuo do
aprendiz com a língua, contemplando diferentes modalidades e textos, como tem argumentado
Paiva (2009).
Nesse processo, conforme os estudantes foram se envolvendo nessas atividades e
ampliando a proficiência em LI, procuramos verificar se estavam encontrando dificuldades.
A maioria dos participantes apontou não estar encontrando dificuldades. Alguns salientaram
que estavam conseguindo realizar essas atividades sem dificuldades, devido a todos se
ajudarem mutuamente no grupo.

No entanto, os estudantes que indicaram dificuldades,

mencionaram que seus entraves eram “gravar e traduzir áudio em Inglês”, e a “conexão à
internet”.
A partir dessa constatação das dificuldades, procuramos solucioná-las. No tocante às
questões de ordem técnica, procuramos resolver dentro das possibilidades viáveis, reiniciando
a conexão nos Smartphones dos estudantes e quando não conseguíamos, o prazo da atividade
para eles era flexibilizado. Com relação à dificuldade de gravação/tradução de áudio,
desenvolvemos um roteiro82 para facilitar a realização das atividades que exigissem o uso da
ferramenta de gravação de voz no WhatsApp.
Além das dificuldades encontradas, também procuramos saber com quais atividades os
participantes tinham se identificado mais, até então. A maioria dos participantes apontou a
82

Esse roteiro (cf. figura 22) funcionou como um guia para os participantes, contendo os passos a serem
seguidos para executar a produção oral.
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criação do perfil e a postagem das selfies como as melhores atividades. Eles avaliaram a
atividade da criação do perfil como algo “interessante”, “legal”, “divertido”, “uma
experiência diferente” e “criativa”. A atividade da selfie foi uma atividade que gerou muita
identificação nos estudantes, pois essa prática costuma ser algo habitual entre as ações desses
jovens em suas redes sociais, como foi possível perceber na fala de Tiffany, quando a
participante disse: “gostei da atividade da selfie, porque eu adoro postar fotos”.
A preferência dos participantes por essas atividades nos reforçou a importância do
ensino/aprendizagem de LI se valer de práticas sociais familiares a esses jovens, partindo de
práticas situadas no mundo dos estudantes (NLG, 1996). Ao usarem a LI nesse contexto, por
meio de versões autênticas de linguagem, em suas ações em torno de propósitos direcionados,
notamos o engajamento dos estudantes. Além disso, as atividades de criação do perfil e da
postagem da selfie propiciaram aos estudantes construir sentidos em LI, representando suas
identidades no grupo EMN.
Os estudantes também indicaram as atividades com as quais haviam se identificado
menos. A maioria dos participantes apontou não ter tido uma atividade que tivesse gostado
menos, pois haviam gostado de todas. No entanto, alguns participantes elegeram a construção
do infográfico e a gravação do áudio como as piores atividades. Os estudantes que não se
identificaram com a elaboração do infográfico, justificaram que as várias etapas envolvidas
por essa atividade dificultou o acompanhamento deles. Já os aprendizes que não se
identificaram com atividade de gravação de áudio, disseram: “não costumo mandar áudios,
não gosto”, “fico com medo de falar errado”, “porque tenho mais dificuldade para falar”.
Com isso, percebemos a resistência que alguns estudantes ainda tinham em relação a
se comunicar em LI, o que procuramos atenuar com a introdução de um roteiro para a
produção oral, de modo a dar mais segurança para os participantes. Esse roteiro, associado à
possibilidade de gravar, escutar, avaliar e regravar o áudio, antes de postar foi útil para a
maioria dos estudantes. No entanto, alguns dos nossos participantes, como Deadpool, ainda se
sentiam intimidados e ansiosos, ao ter que usar as ferramentas de gravação de áudio para falar
LI, de forma similar aos participantes Flávio e Renata, em Aragão (2016).
No intuito de ampliarmos a nossa compreensão sobre como os estudantes-participantes
desta pesquisa, solicitamos que eles definissem como percebiam o uso de LI no EMN. Para
isso, os participantes utilizaram termos como “legal”, “universal, importante e necessário”,
“tranquilo”, “bem legal”, “interessante”, “muito bom” e “sensacional” “nos ajuda muito no
Inglês”, “está sendo diferente”, “trocamos ideias e aprendemos coisas novas”, “o Inglês nos
ensina a saber mais das coisas”. A partir dessas definições, notamos que eles percebiam essa
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dinâmica como prazerosa e inusitada, meio pela qual a LI ampliava-lhes a visão de mundo
para outros saberes e não apenas para o conhecimento da língua em si. Esta tem sido uma
proposta para o ensino de LI orientada pelas OCEM-LE (BRASIL, 2006).
Em nossa observação sistemática, verificamos como essa forma de perceber o uso de
LI nesse ambiente de aprendizagem influenciava nas ações dos participantes. Notamos que ao
conviverem naquele grupo e participarem de práticas de linguagem, fundamentadas em
interesses comuns, eles construíram uma aprendizagem colaborativa. Também construíram
novos saberes no encontro com diferentes modos de produzir sentido. Nesse processo,
notamos que os participantes foram influenciados por outras emoções, bem como aderiram a
novas identidades e crenças sobre si e a LI, como nos indica a avaliação de Kate, ao dizer que
foi “sensacional a ideia de nos mostrar como o Inglês em grupo pode nos proporcionar
tamanho aprendizado e diversão”.
Essa percepção da estudante reforça a importância de o ensino/aprendizagem de LI se
valer de propostas pedagógicas, as quais propiciem sensação de bem-estar ao aprendiz, no
intuito de tornar essa aprendizagem significativa para eles. Porque ao aprender de forma
prazerosa, numa convivência fundamentada na aceitação mútua, numa inter-relação de bem
estar com os colegas e o meio, o aprendiz é envolvido numa dinâmica que envolve emoções,
as quais podem aumentar a disposição do estudante para a comunicação na língua e, com isso,
favorecer a sua aprendizagem (ARAGÃO, 2011; LEFFA, 2003; MATURANA, 1998).
A influência dessa convivência com os outros e com o meio foi reiterada quando os
participantes avaliaram a conduta da tutora. Os participantes avaliaram a conduta da tutora
como sendo “ótima” “legal” e “excelente”, destacando como pontos importantes de sua
conduta, o incentivo, a disponibilidade em ajudá-los e a aceitação mútua, como apontou Kate,
ao avaliar a tutora como “uma pessoa que nos respeita”. Dessa forma, argumentamos a
relevância do respeito e da aceitação mútua para a socialização imprescindível para o
ensino/aprendizagem de LI. Pois, é nesse ambiente social que o estudante, ao se sentir
respeitado, aceito e valorizado, consegue fluir em uma dinâmica favorável à sua
aprendizagem, arriscando-se na comunicação, tornando-se mais confiante no uso da língua e
abrindo o seu mundo para trocas experienciais com outros mundos, sem ter que abrir mão de
seus valores (ARAGÃO, 2011; BRASIL, 2006).
Outro aspecto relevante para o ensino/aprendizagem de LI é a reflexão do estudante
sobre a sua própria conduta no processo de aprendizagem, o que pode favorecer um
aprendizado autônomo. Por isso, solicitamos aos participantes que avaliassem suas trajetórias
ao longo das quatro primeiras atividades já realizadas por eles. A maioria deles apontou que
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estava “mais ou menos”, “poderia melhorar” e alguns participantes pontuaram as suas
transformações, como fez Morgana, ao avaliar “estou deixando meus medos para trás”.
Diante de avaliações como essa, em associação com os dados, obtidos por meio de
nossa observação sistemática, os quais nos mostram as mudanças dos estudantes na
aprendizagem de LI, buscamos reforçar a nossa compreensão acerca da percepção dos
participantes sobre todo o desenvolvimento da nossa proposta. Para isso, ao término da
realização de todas as atividades, aplicamos um terceiro questionário de modo a obtermos
uma avaliação dos estudantes sobre todo o processo.
Nesse questionário final, perguntamos aos participantes se eles já haviam
experimentado o uso de LI dessa forma. A partir das respostas dos estudantes, verificamos
que, embora TDIC como o WhatsApp estivessem incorporadas às suas práticas sociais, a
maioria deles nunca havia utilizado ambientes parecidos para se comunicar em LI. Dentre os
quinze participantes, apenas três apontaram já ter usado LI em práticas digitais, como, por
exemplo, “falar com parentes” e “interagir com os fãs gringos no blog”. De forma similar, aos
estudos de Aragão (2007) e Dias (2014), percebemos que essa foi uma experiência inusitada
para os estudantes, que estimulou o impulso para aprendizagem naquele ambiente,
reforçando-nos a importância da curiosidade pelo desconhecido no desejo de aprender, como
apontado por Beato (2016).
Nesse seguimento, pedimos aos participantes que apontassem os melhores e piores
momentos ao longo dessa experiência. Do mesmo modo como nos indicaram os dados
coletados anteriormente, por meio do questionário intermediário, a maioria dos estudantes
indicou as atividades do avatar e da self como os melhores momentos. Eles avaliaram a
criação do avatar como uma atividade divertida, diferente, pois envolveu muita criatividade.
A preferência pelas atividades da self se fundamentou na familiaridade desses jovens
com essas práticas sociais contemporâneas. Já com relação aos piores momentos, a maioria
deles apontou não ter tido momentos ruins e aqueles que registraram tais eventos, elegeram a
gravação de áudio. A partir disso, reiteramos a relevância do ensino/aprendizagem de LI se
valer de práticas situadas, as quais valorizam as práticas socioculturais dos aprendizes, bem
como aumentar a confiança deles com o uso da LI (BRASIL, 2006; NLG, 1996).
Ao considerarem o conjunto das atividades realizadas, os participantes avaliaram o uso
de LI no EMN como uma experiência “legal”, “diferente”, “muito boa”, porque “despertou
mais meu interesse”, “facilitou a minha leitura de Inglês”, “facilitou minha pronúncia”, “ficou
mais fácil”, “as atividades fizeram com que as pessoas pensassem mais analisassem as
imagens” e “facilitou com a ajuda dos colegas”.

118

Alguns estudantes também disseram que não costumavam usar LI e passaram a usar
mais essa língua em suas práticas de linguagens, bem como salientaram a importância da
colaboração para essa aprendizagem, ao indicarem que conseguiam aprender em virtude de
todos se ajudarem no grupo.
A partir dessa experiência, todos os participantes sentiram que haviam mudado a
maneira como percebiam e usavam a LI. Eles disseram que esse momento “foi ótimo, porque
pude conhecer um pouco de inglês” e “diferente [porque] facilitou a minha leitura em Inglês”.
Os estudantes mencionaram ter percebido mudanças no “convívio com o Inglês”, avaliando
que “ficou mais fácil o contato com a língua”.
Dentre todos os quinze participantes, Razel e Deadpool foram os únicos estudantes
que mencionaram ainda sentir algumas dificuldades com relação à LI. Enquanto ela
argumentou continuar sem entender algumas coisas, ele mencionou ainda sentir-se
constrangido para falar a língua. No entanto, ao confrontarmos as respostas finais desses
participantes com as suas considerações iniciais, percebemos que apesar deles não terem
superado todas as suas dificuldades, evoluíram ao longo das atividades e também aumentaram
a disposição para a comunicação.
A participante Razel, por exemplo, inicialmente havia dito não entender nada de LI em
sala de aula e apesar de ter mencionado que continuava não entendendo algumas palavras,
reconheceu que a experiência “teve um grande papel na minha vida de estudante, por ter
aberto portas para o mundo da língua inglesa e me dado um real sentido dela”. Já Deadpool
apontou que conseguiu melhorar seu desempenho com as habilidades escritas, ainda
apresentando certo constrangimento para falar em LI.
Entre os demais participantes, os quais relataram mudanças favoráveis ao longo da
realização das atividades, destacamos dois participantes, sendo eles Jessy do G1 e James
Castell do G2. Por meio da fala desses estudantes, acreditamos ter conseguido depreender a
importância que essa proposta teve para o processo de aprendizagem desses jovens do EM, os
quais apresentaram distintas disposições iniciais para a comunicação em LI.
A participante Jessy avaliou a experiência como sendo algo “muito bom para dar
conhecimento” e mencionou que “para algumas pessoas o Inglês era nada, mas depois desse
projeto passou a ser tudo”. Depreendemos da fala da estudante que a LI passou a fazer mais
sentido para a vida dela. E, argumentamos que esse sentido é fruto de um
ensino/aprendizagem de LI fundamentado na valorização das práticas socioculturais dos
aprendizes, proporcionando identificação e envolvimento com as atividades de linguagem.
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O participante James Castell mencionou que “antes de me envolver nesse projeto,
achava o Inglês um bicho de sete cabeças, mas com o tempo percebi que não era isso, com o
desenvolver das atividades notei a facilidade e como o Inglês é importante”. Para mostrar
como percebia a LI antes de participar do projeto, o estudante recorreu a uma metáfora, a qual
associa a LI a um “bicho de sete cabeças”. Essa metáfora também foi empregada pela
participante Júlia, nos estudos de Aragão (2007) e, segundo esse autor, essa representação tem
sido recorrente entre os aprendizes de LI.
Quando aprendizes de LI avaliam a língua desse modo, mostram como se sentem
amedrontados perante as atividades de comunicação nessa língua. Esse medo tende a retrair o
estudante nas ações de linguagem, o que requer, portanto, um ensino/aprendizagem capaz de
envolver o aprendiz em práticas prazerosas, dinâmicas e significativas, as quais possam
atenuar possíveis emoções que desfavoreçam a aprendizagem de LI e aumentar a disposição e
confiança deles na comunicação na língua (ARAGÃO, 2011; BRASIL, 2006).
De modo a conferirmos as impressões dos estudantes acerca da experiência e nos
valermos de suas sugestões e comentários para o enriquecimento de nossa análise para o
desenvolvimento de outros estudos futuros, registramos as criticas feitas pelos participantes
sobre o desenvolvimento de nossa proposta. Nessa empreitada, os aprendizes mencionaram
ter sido essa “uma experiência incrível”, “excelente”, “perfeita”, “muito divertido” e deixar a
desejar porque “podia ser prolongado por mais tempo”. Nesse ponto, concordamos com eles e
acreditamos que uma extensão dessa ação poderia enriquecer ser mais produtivo.
Por fim os participantes atribuíram notas de 0 a 10 para o desenvolvimento dessa
proposta e representaram essa avaliação com o uso de emojis. Dentre os quinze participantes,
treze atribuíram nota dez ao projeto, utilizando um emoji com olhos de coração e dois
participantes atribuíram notas oito e oito e meio, utilizando emojis que representavam o gesto
manual de mais ou menos com os polegares e uma fisionomia preocupada.
O primeiro emoji, utilizado pela maioria dos participantes, demonstrou a satisfação e
envolvimento deles com o projeto. O segundo emoji foi utilizado por Deadpool ao avaliar a
proposta como sendo algo legal, embora pudesse ter tido mais interação. O terceiro emoji foi
empregado por Razel, em virtude de ainda enfrentar algumas dificuldades, apesar de sentir-se
mais confortável ao usar LI no EMN e reconhecer que o projeto lhe abriu portas ao mundo da
LI.
Dessa forma, percebemos que o ensino/aprendizagem de LI nesta experiência foi
favorecido pelo uso dessa língua em práticas significativas aos estudantes. Ao longo das
atividades no EMN, com o desenvolvimento de multiletramentos, os estudantes aumentaram
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sua autoconfiança e a disposição para a comunicação em LI, pois se sentiram valorizados e
identificados nessas ações de linguagem, sendo envolvidos por emoções favoráveis à
comunicação e aprendizagem.
Além disso, notamos que, concomitante a esse sentimento de valorização, surgiu um
ampliar da consciência ética do uso da linguagem nas relações coletivas com os colegas,
condizentes com as demandas da cidadania contemporânea (BUZATO, 2016), como vimos,
por exemplo, na atividade com o gênero meme para desestabilizarmos as práticas de
cyberbullying. Destacamos que na convivência, os estudantes construíram um ambiente de
aprendizagem social, colaborativo, pautado em cumplicidade, solidariedade e aceitação
mútua, elementos fundamentais à socialização, comunicação e aprendizagem (ARAGÃO,
2011; LEFFA, 2003; PAIVA, 2009). Diante da análise desses dados, encaminho-nos no que
segue às nossas considerações finais.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa, investigamos o impacto das emoções e dos multiletramentos no
ensino/aprendizagem de LI no EM no contexto contemporâneo, a partir do uso da TDIC
WhatsApp, em articulação com o LD, explorando a temática “Uso ético e seguro das redes
sociais digitais”. Para tanto, elaboramos estratégias de ensino/aprendizagem, à luz de nosso
referencial teórico e as desenvolvemos no ambiente digital junto aos participantes deste
estudo, estudantes de segunda série do EM da escola parceira. Além disso, no espaço físico da
escola, promovemos discussões presenciais semanais com os aprendizes para aprofundarmos
questões correlatas à temática explorada e fomentarmos uma reflexão dos jovens acerca de
suas práticas socioculturais digitais. Desse modo, a experiência nos proporcionou dados, que
nos possibilitaram realizar uma análise qualitativa acerca da relevância das emoções e dos
multiletramentos para o ensino/aprendizagem de LI no EM, frente a alguns desafios
contemporâneos nesse contexto.
No primeiro capítulo, argumentamos a importância de um ensino/aprendizagem de LI
no contexto contemporâneo e apontamos alguns desafios e possibilidades nessa seara. Para
isso, aportado em documentos oficiais e estudos em LA, indicamos a necessidade de um
ensino capaz de contemplar valores linguísticos e educacionais, bem como superar desafios,
tais como: o déficit de proficiência linguística, a limitação de carga horária adequada ao
desenvolvimento das habilidades linguísticas, a superação dos conteúdos para além do verbo
to be, a excessiva quantidade de estudantes por turmas, as dificuldades de apropriação e
limitações tecnológicas, a restrição da autonomia dos envolvidos no processo de
aprendizagem e a descontextualização entre teoria e prática, bem como entre global e local,
com a delimitação do ensino à supremacia de um método, muitas vezes incoerente com as
demandas contextuais.
Ainda nesse capítulo, defendemos a importância das emoções e dos multiletramentos
para um ensino/aprendizagem de LI, o qual atente para a influência das emoções nas ações de
aprendizagem e valorize as práticas socioculturais dos estudantes, tornando esse ensino
envolvente e significativo para os aprendizes. Nesse sentido exploramos os recursos de TDIC,
como o WhatsApp, presentes nas ações comunicativas contemporâneas dos jovens, para
criarmos um espaço de aprendizagem capaz de aumentar a disposição para a comunicação em
LI dos estudantes em práticas situadas, como orientam os multiletramentos.
No segundo capítulo, descrevemos a metodologia utilizada nesta pesquisa, indicando a
adequação da pesquisa-ação colaborativa e da abordagem qualitativa para a nossa proposta.
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Aportados nos princípios éticos de pesquisa em LA, argumentamos a necessidade de estudos
voltados à investigação do fenômeno do ensino/aprendizagem de LI no EM, os quais
produzam conhecimento, a partir da parceria entre escolas e instituições formadoras. Nesse
capítulo também apresentamos os participantes e o contexto de realização da pesquisa, bem
como expusemos os instrumentos e procedimentos empregados na coleta de dados.
No terceiro capítulo, discorremos a experiência de forma cronológica, apresentando os
dados obtidos e discutindo-os, qualitativamente, à luz do nosso referencial teórico. Nessa
experiência, com a criação de um espaço de aprendizagem digital, por meio da apropriação da
TDIC WhatsApp, pudemos ampliar os espaços e tempos de aprendizagem para além do
ambiente escolar e da carga horária limitada das aulas, bem como ultrapassar a exploração dos
conteúdos para além do verbo to be.
A partir da observação do desenvolvimento dessa experiência e da análise qualitativa
dos dados obtidos ao longo desse processo, verificamos que as emoções e os multiletramentos
impactaram o uso de LI pelos participantes dessa pesquisa ao tornar a aprendizagem mais
prazerosa e significativa para esses estudantes de EM. Pois, durante a realização das
atividades, notamos que os estudantes aumentaram a disposição para comunicação em LI, ao
serem envolvidos em atividades de linguagem associadas às práticas socioculturais
contemporâneas, que lhes despertaram interesse por aprender, motivando-os a se arriscar mais
no uso de LI e negociar sentidos, explorando os multiletramentos.
Ao passo que os participantes foram realizando as tarefas no grupo, percebemos o
surgimento de um sentimento de valorização e identificação dos estudantes com a maioria
dessas atividades. Envolvendo-os de modo significativo e aumentando-lhes a disposição para
a comunicação em LI. Com isso, entendemos que tais práticas são favoráveis para a maioria
dos estudantes e podem contribuir para os mais inibidos aumentarem a confiança e se
arriscarem mais no uso da LI, como apontado por alguns estudos em LA.
De modo similar aos estudos de Aragão e Dias (2014) percebemos as transformações
nas ações de aprendizagem dos estudantes. Concordamos com esses autores sobre como essas
ações atuam na desestabilização de práticas estruturalistas e pouco significativas no
ensino/aprendizagem

de

LI.

Nesse sentido,

argumentamos

a relevância de um

ensino/aprendizagem de LI que contemple os multiletramentos e valorize o papel das
emoções nesse processo.
Posto que, a aprendizagem de LI requer a construção colaborativa e a contínua
manutenção de um espaço de aprendizagem, no qual os estudantes se sintam envolvidos pelas
atividades e valorizados em suas particularidades humanas. Para isso, entendemos ser
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fundamental atentarmos para a relação imbricada entre linguagem-mundo, o que demanda um
trabalho voltado ao contexto sociocultural de forma “glocal”, articulado à compreensão acerca
de como emoções influenciam na disposição para comunicação e aprendizagem de LI.
Ademais, acreditamos que a articulação das tecnologias pré-existentes, como o LD
com TDIC, como o WhatsApp, favorece o ensino/aprendizagem de LI, tendo em vista as
possibilidades de ampliarmos e reciclarmos os sentidos apresentados pelo LD no ambiente
digital. Diante das dificuldades de explorarmos as habilidades linguísticas e os
multiletramentos em turmas numerosas, encontramos nos recursos dessas TDIC algumas
possibilidades, como, por exemplo, a ampliação do espaço/tempo da aula de LI e seus
conteúdos, para além do muro da escola, da limitada carga horária e da eterna repetição do
verbo to be.
A partir disso, percebemos que podemos fortalecer o ensino/aprendizagem de LI no
EM das escolas, ao fomentarmos uma aprendizagem significativa, autônoma, colaborativa e
contemporânea de LI, ampliando a consciência de mundo dos estudantes sobre suas práticas
de linguagem em ambientes reais e digitais. Dessa forma compreendemos esse fortalecimento
e a conscientização dos aprendizes sobre como a relação linguagem-mundo como sendo uma
contribuição social desta pesquisa.
No

âmbito

da

comunidade

escolar,

destacamos

o

fortalecimento

do

ensino/aprendizagem de LI como uma das contribuições desta pesquisa. Posto que no
desenvolvimento de práticas de linguagem envolventes, contextuais e significativas para a
vida dos estudantes, eles puderam aumentar a disposição para a comunicação em LI e
estabelecer uma relação prazerosa nesse uso, não se restringindo apenas a uma concepção
global sobre a LI. Outra contribuição foi a produção de material didático sobre o uso ético e
seguro das redes sociais digitais, a partir da articulação do LD com o aplicativo de TDIC
WhatsApp, de modo a explorar a linguagem de forma multimodal e ampliar o contato dos
aprendizes com a língua, como também fomentar a consciência deles acerca das
consequências de suas práticas de linguagem.
No domínio acadêmico, argumentamos que esta pesquisa contribui com a LA, ao
apresentar o desenvolvimento e os resultados de um estudo, fundamentado na articulação
entre o eixo teórico das emoções com o eixo dos multiletramentos, tendo em vista ser essa
integração questão em aberto na área, considerando a publicação de dissertações e teses na
esfera nacional. Acreditamos na importância deste estudo se valer da apropriação de uma
TDIC contemporânea, como a plataforma multimodal WhatsApp e apontar como os recursos
dessa ferramenta são uteis para ampliarmos os conteúdos trabalhados em sala de aula com o
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LD e explorarmos as habilidades linguísticas dos estudantes em consonância com as
demandas atuais de uso da linguagem.
Nessa empreitada, por meio de alguns desses recursos promovemos uma dinâmica de
criação de identidades digitais com a atividade de criação do perfil, apensar disso não
contemplamos a proposta do anonimato na íntegra, de modo a aprofundarmos uma
investigação acerca de como esse anonimato poderia influenciar as emoções e disposições
para a comunicação em LI pelos participantes. Pois, o aplicativo WhatsApp permite que os
membros de um grupo, ao acessarem os dados desse grupo, visualizem a identificação dos
demais, o que inviabiliza a possibilidade de estar anônimo nesse ambiente. Nesse sentido,
sugerimos a exploração de outras plataformas digitais, que possam superar essa limitação.
Além disso, apresentamos como uma inovação no campo metodológico, a
representação visual das emoções por meio da dos emojis, os quais são carregados de sentido
e têm estado, cada vez mais, incorporados às nossas práticas socioculturais comunicativas.
Posto que, como nos orientam, respectivamente, Aragão (2007) e Paiva (2016b), a colagem
pode ser um recurso útil para as pessoas que tenham dificuldade de discorrer sobre seus
sentimentos e o uso de emojis pode transmitir mais sentido, tendo em vista a força das
imagens na descrição de nossas emoções.
No entanto, ainda no âmbito metodológico, esta pesquisa apresentou como uma de
suas limitações, a ausência da perspectiva da professora de LI da escola na análise dos dados,
o que compromete a produção de conhecimento colaborativa a partir da pesquisa-ação. Em
virtude de razões de ordem pessoal, a professora precisou deixar as turmas de LI no período
matutino e os estudantes-participantes deste estudo ficaram aguardando a indicação de um
novo professor de LI, durante a primeira unidade, período em que realizamos nossas
atividades. Como a participação em uma pesquisa envolve uma atividade voluntária, não
conseguimos acompanhar a professora no turno vespertino, devido à falta de interesse da
turma vespertina em participar como voluntários nessa investigação. E também não pudemos
suprir a lacuna de professor no turno matutino, tendo em vista que esse seria um
procedimento antiético, porque não contemplaríamos todos os estudantes da turma, mas
apenas os participantes de nossa pesquisa.
No domínio teórico-prático, faltou explorar melhor as questões do letramento crítico e
fomentar um embasamento interdisciplinar, posto que essa articulação envolve a disposição
de outros professores e ao encontrarmos algumas restrições para a promoção de um trabalho
integrado a outras disciplinas, nos valemos da conduta ética e procuramos não interferir na
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dinâmica da instituição. Outra limitação desta pesquisa foi não termos condições de
aprofundar a relação dessas emoções com as crenças e identidades, o que permanece sendo
uma questão em aberto neste estudo.
Dessa

forma,

sugerimos

como

implicações

desta

pesquisa,

estudos

que,

fundamentados no eixo emoções-multiletramentos, investiguem o papel das emoções-crençasidentidades nas inter-relações entre os indivíduos presentes em diferentes contextos de
aprendizagem de LI em distintos níveis de formação.
Apesar de termos criado um roteiro para orientar a produção oral dos estudantes por
meio da exploração dos recursos de WhatsApp, o qual possibilitava gravar, ensaiar e regravar
o áudio quantas vezes fosse necessário, faltou-nos coletar a avaliação dos estudantes sobre
como essa possibilidade influenciou na disposição e confiança deles na comunicação em LI.
Por isso, pretendemos continuar, em estudos futuros, a pesquisar o papel da relação emoçõescrenças-identidades nas inter-relações entre os indivíduos presentes em diferentes contextos
de aprendizagem de LI, ampliando os meios de coleta, para obtermos a perspectiva dos
aprendizes sobre como essas possibilidades das TDICs influenciam a aprendizagem em
correlação com suas emoções, crenças e identidades.
Por último é preciso reconhecer também que encontramos algumas dificuldades
relacionadas às questões técnicas do acesso à internet para a realização das atividades por
alguns participantes. Como também, encontramos restrições para a exploração da mobilidade,
tendo em vista as limitações de acesso em diversos lugares pelos estudantes. Apesar disso,
cconcluímos nossas considerações, argumentando a relevância de superarmos essas
limitações, bem como os desafios contextuais do ensino/aprendizagem de LI no EM e
também em outros níveis de formação.
Em suma, enquanto professores-pesquisadores de LI no ensino médio, destacamos a
relevância de uma educação pautada nas emoções e multiletramentos como uma possibilidade
frente

aos

desafios

desse

contexto.

Pois,

acreditamos

na

importância

de

um

ensino/aprendizagem de LI pautado nos valores humanos e nas práticas sociais
contemporâneas dos estudantes, como uma forma de fortalecer esse ensino. Nessa empreitada,
reconhecemos as contribuições das tecnologias para a aprendizagem de LI, as quais podem
oportunizar espaços colaborativos de convivência para a socialização e participação dos
estudantes em práticas de linguagem. Para isso, salientamos a necessidade de ampliarmos o
acesso à internet nas escolas, bem como estimularmos o desenvolvimento de pesquisa, de
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formação continuada atenta às demandas atuais e de produção de produção de material
contextualizado, que atente aos interesses e necessidades glocais.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO INICIAL

1. Com que frequência você utiliza a internet?
( ) Todo dia ( ) Pelo menos 1x/semana ( ) Raramente ( )Nunca
2. Por meio de qual tecnologia você costuma acessar a internet?
( ) Computador
( ) Tablet
( ) Celular ( )Outra?____________________
3. Em que lugar você costuma acessar a internet?
( ) Casa ( )Escola ( )Lan House ( )Qualquer lugar ( ) Outro? ______________________
4. Qual período do dia você mais usa a internet?
( )Manhã ( )Tarde ( )Noite ( )Madrugada ( )O dia todo
5. Para que você geralmente usa a internet?
( )Estudos ( )Redes Sociais ( )Jogos ( )Outros (descreva) _________________________
6. Para que geralmente você usa as redes sociais?
( )Ver perfil de amigos ( )Conhecer pessoas ( )Conversar ( ) Outros? _________________
7. Você gosta ou não de Inglês? Justifique sua resposta. ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Para que você usa o Inglês no seu dia-a-dia? Queria usar mais ou não? Caso sim, para quê e
como gostaria de usar? ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Como você se sente ao usar o inglês em sala (você pode responder aqui ou se preferir, pode
fazer um desenho ou colar uma imagem que represente como você se sente.) _____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Obrigada! Thanks!
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO INTERMEDIÁRIO

1. Em qual/quais lugar(es) você normalmente tem feito as atividades?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Como
você
está
se
sentindo
ao
realizar
as
atividades?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Você está encontrando alguma dificuldade para realizar as atividades? Qual/ Quais?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Até agora qual a atividade que você mais gostou. Por qual motivo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Qual atividade menos gostou até agora? Por qual motivo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Como você define o uso de inglês no grupo English Mobile Network? Justifique.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Como você avalia a conduta da tutora até o momento? Em que ela pode melhorar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Como você avalia a sua conduta até o momento? Em que você pode melhorar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Thanks!
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO FINAL
1. Já tinha WhatsApp antes do projeto?
( ) Sim ( )Não
2. Quais redes sociais você mais utiliza?
( )Facebook ( )WhatsApp ( )Twitter ( )Instagram ( )Pinterest ( )Nenhuma ( )Outra?
3.Você gosta de usar as redes sociais?
( )Sim ( )Não
4.Você já tinha usado as redes sociais para praticar inglês? Caso sim, como usou?
( ) Sim ( )Não ______________________________________________________________
5.De qual momento do projeto você mais gostou? E qual gostou menos? Por qual motivo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.Como foi a experiência de usar inglês no WhatsApp? Mudou algo na sua forma de ver e
usar o Inglês depois do projeto ou não? Caso tenha mudado, ficou mais fácil ou mais difícil?
O que você acha que pode ter facilitado ou atrapalhado você?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.Como você avalia esse projeto? O que você acha que poderia ser melhorado, acrescentado
ou retirado? Comente. Sua opnião é muito valiosa para o nosso estudo!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Marque com um X embaixo da carinha que melhor represente o que você achou do projeto.
Depois atribua uma nota de 0 a 10 para o projeto.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Nota _____
Thank you for your participation

