
 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, EDUCAÇÃO E 

LINGUAGENS – PPGCEL 

 

 

 

ELAINE CRISTINA BARBOSA PASSOS 

 

 

 

 

 

 

REDES SOCIAIS E A SALA DE AULA INVERTIDA: UMA EXPERIÊNCIA COM 

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista – BA 

2019  



 

 
 

ELAINE CRISTINA BARBOSA PASSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES SOCIAIS E A SALA DE AULA INVERTIDA: UMA EXPERIÊNCIA COM 

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Letras: Cultura, Educação e Linguagem, do 

Departamento de Estudos Linguísticos e Literários – 

DELL, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB, como requisito parcial e obrigatório para a 

obtenção do título de Mestre em Letras. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Cláudia Vivien Carvalho de 

Oliveira Soares 

 

 

 

Vitória da Conquista – BA 

2019  



 

 
 

ELAINE CRISTINA BARBOSA PASSOS 

 

 

 

 

REDES SOCIAIS E A SALA DE AULA INVERTIDA: UMA EXPERIÊNCIA COM 

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Letras: Cultura, Educação e Linguagem, do 

Departamento de Estudos Linguísticos e Literários – 

DELL, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB, como requisito parcial e obrigatório para a 

obtenção do título de Mestre em Letras. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Cláudia Vivien Carvalho de 

Oliveira Soares 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Profa. Dra. Cláudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares – UESB – Orientadora 

 

 

 

Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima – UESB – Examinador interno 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano Rodrigues Lima – UNEB, UFBA – Examinador Externo 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bem sei eu que tudo tu podes e nem nenhum dos teus propósitos serão impedidos.”  

Jó 42:10 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Aba Pai, meu tudo. 

Aos meus pais, pela dedicação desde a infância. 

Ao meu esposo, Matheus Passos, meu abrigo, meu amigo, meu amor. 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A meu Deus, por me dar graça e sabedoria para concluir mais um ciclo importante da 

minha vida. Sem Ele, nada poderia fazer. Obrigada, Pai! A honra e a glória é toda tua! 

Meus pais queridos, pela dedicação e ensinamentos passados durante toda a vida.  

Ao meu esposo por se fazer presente e por ser tão compreensivo. 

Aos meus queridos irmãos, sobrinhos e cunhadas pela torcida. 

À minha orientadora Prof. Dra. Cláudia Vivien, por acreditar em mim, pela sabedoria e 

cuidado durante todas as orientações. Te levarei sempre comigo! 

Aos meus professores do Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagem, em 

especial, aos professores da linha de pesquisa: Linguagem e Educação, meu muito obrigada 

pela partilha e pelos contributos valiosíssimos durante as aulas. 

 Ao Prof. Dr. Diógenes Cândido e Prof. Dr. Luciano Lima pelas valiosas contribuições 

dadas no exame de qualificação.   

Aos meus queridos e amados colegas do Mestrado em Letras que se tornaram grandes 

amigos e incentivadores durante toda a jornada de mestrado. 

Aos meus amigos Léo e Sandra pelas inúmeras interlocuções, apoio e companhia 

durante todo o mestrado. 

A secretaria do PPGCEL pela segurança e atendimento perante as solicitações feita 

durante o estudo de pós-graduação. 

As minhas queridas irmãs da consagração, a missionária Zênia e aos pastores Izaqueu 

Almeida e João Aragão pelas orações e cuidado.  

As minhas irmãs Sintia, Elana, Elenilda e Tia Binha pelas orações e palavras de 

estímulos. A minha amiga Misleide por me receber tão bem na sua casa em Vitória da Conquista 

e pelas palavras de incentivo sempre.  

Aos alunos participantes da pesquisa pelo empenho e aos professores Abraão, Rebeca e 

Diego pela boa vontade e disponibilidade de ceder os horários durante a proposta de 

intervenção. 

A direção do Colégio Estadual Dulce Almeida por disponibilizar o espaço para a 

realização da pesquisa. 

Sou eternamente grata a todos. 

 



 

 
 

PASSOS, Elaine Cristina Barbosa Passos. Redes Sociais e a Sala de Aula Invertida: uma 

experiência com alunos do ensino médio. 2018. 168 f. Dissertação de Mestrado. (Mestrado em 

Letras: Cultura, Educação e Linguagem – Programa de Pós-graduação em Letras: Cultura, 

Linguagem e Educação – PPGCEL), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Vitória da 

Conquista, 2018. 

 

 

 

RESUMO 

 

 

As redes sociais são espaços de comunicação que estão cada vez mais presentes no cotidiano dos jovens 

permitindo a interação, discussão e compartilhamento de ideias entre diferentes grupos, por isso podem 

ser incorporadas no processo de ensino e aprendizagem e configuradas como ambientes de estudo capaz 

de promover uma aprendizagem significativa, dinâmica e colaborativa. Nesta compreensão, a proposta 

deste trabalho é analisar de que maneira o Facebook pode contribuir para a aprendizagem de leitura em 

inglês como língua adicional numa perspectiva de Sala de Aula Invertida. Observa-se, as práticas sociais 

de leitura realizadas pelos alunos no contexto digital com base nos diversos gêneros discursivos 

emergentes nesse espaço, bem como sua competência leitora e a construção de sentidos diante das 

atividades propostas em rede. Os sujeitos da pesquisa são alunos de uma turma de 3º ano do Ensino 

médio de uma escola estadual do Sul da Bahia.  Os estudos teóricos foram construídos à luz de autores 

como Kenski (2005), Paiva (2012), Leffa (2016), Bakhtin (2000), Rojo (2012), Lévy (1999), Araújo 

(2007), Recuero (2010), entre outros. Para o desenvolvimento da pesquisa foram adotados 

procedimentos metodológicos voltados para pesquisa-ação (THIOLLENT, 2008; BARBIER, 1996), por 

buscar compreender de forma sistemática e planejada o cotidiano escolar a partir de uma intervenção 

pedagógica em um contexto híbrido de ensino. Como instrumentos de pesquisa utilizamos questionário 

online, observações participante, diários de campo, além de uma proposta de intervenção através de uma 

atividade didática baseada em uma constelação de gêneros apoiada em Araújo e Zanotto (2011). Os 

resultados indicam que a leitura em Inglês pode ser viabilizada no grupo do Facebook a partir do modelo 

de Sala de Aula Invertida em consonância com a pedagogia dos multiletramentos por meio da discussão 

em grupo e de atividades práticas em sala de aula presencial envolvendo tecnologias digitais. 

 

Palavras Chave: Redes Sociais. Sala de Aula Invertida. Leitura. Língua Inglesa como língua adicional. 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The social networks are spaces of communication that are increasingly present in the daily life of young 

people, allowing the interaction, discussion and sharing of ideas among different groups. Therefore, they 

can be incorporated into the teaching and learning process and configured as learning environments 

capable of promoting meaningful, dynamic, and collaborative learning. In this concept, the proposal of 

this study is to analyze how Facebook can contribute to English learning as an additional language, with 

an emphasis in the reading skill, based on a Flipped Classroom Perspective. It is observed the social 

reading practices carried out by the students in the digital context based on the different discursive genres 

emerging in this space, as well as, their reading competence and the construction of meanings in front 

of the proposed network activities. The investigation subject are students of 3rd year of the High School 

of a state school of the South of Bahia. The theoretical studies were constructed from a point of view   

of authors such as: Kenski (2005), Paiva (2012), Leffa (2016), Bakhtin (2000), Red (2012), Lévy (1999), 

Araújo (2007), Recuero (2014) among others. For the development of the research, were adopted 

methodological approach focused on action research (THIOLLENT, 2008; BARBIER, 1996), for to 

understand systematically and planned the school day based on a pedagogical intervention in a hybrid 

context teaching. As a research tool, we used an online questionnaire, participant observations, field 

diaries, and an interventional proposal through a didactic activity based on a constellation of genre based 

on Araújo and Zanotto (2011). The results indicate that reading in English can be made possible in the 

Facebook group from the Flipped Classroom model in accordance with the pedagogy of multiliteracies 

through group discussion and practical classroom activities involving digital technologies. 

Keywords: Social Networks. Flipped Classroom. Reading. English as an additional language. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mundo tecnológico está diretamente conectado à vida das pessoas na atualidade, 

especialmente, no que tange às diferentes formas de interação e de comunicação expostas em 

sites de redes sociais. Com a passagem da web 1.0 para a 2.0, ocorreu uma grande mudança. O 

modelo de comunicação de um para muitos, com base na hierarquia, é substituído pelo conceito 

de rede, que opera de muitos para muitos, dando voz a todos (LEFFA, 2016). É na rede que o 

aluno de línguas, seja ela materna ou estrangeira, pode ter a possibilidade do uso real da língua, 

além de uma aprendizagem colaborativa e significativa, uma vez que “[...] as redes de 

comunicações trazem novas e diferenciadas possibilidades para que as pessoas possam se 

relacionar com os conhecimentos e aprender” (KENSKI, 2012, p. 47).   

A dinâmica da rede permite que pessoas estejam conectadas em um mesmo espaço, 

ainda que geograficamente distantes, fomentando, assim, a criação não apenas de espaços 

flexíveis e abertos à aprendizagem e produção de conhecimento, mas, sobretudo, à criação de 

comunidades virtuais de aprendizagem.  

As escolas não podem ficar aquém do avanço tecnológico e, muito menos, negar as 

potencialidades pedagógicas e comunicativas desses sites de redes sociais, porque “[...] já não 

se trata apenas de um novo recurso a ser incorporado à sala de aula, mas de uma verdadeira 

transformação, que transcende até mesmo os espaços físicos em que ocorre a educação” 

(KENSKI, 2012, p. 47).  

O estudo com as redes sociais ainda carece de ferramentas metodológicas e focos 

específicos (RECUERO, 2010). Pensando nisso, as vislumbramos como um novo espaço e 

complexo universo de fenômenos comunicativos, sociais e discursivos, partindo da categoria 

verbal de interação proposta por Bakhtin (2003) e, portanto, caracterizando-se como um 

ambiente propício para se fazer uma nova educação que transponha as paredes das salas de 

aulas e rompa com os modelos tradicionais de ensino-aprendizagem. 

Para Kenski (2012, p. 44), “[...] a presença de uma determinada tecnologia pode 

produzir mudanças na maneira de organizar o ensino”.  Dessa maneira, na tentativa de 

ressignificar as aulas de leituras em inglês é que propomos práticas de leitura, a partir de 

diversos gêneros discursivos aliados ao uso de tecnologias digitais, mais especificamente, ao 

uso da rede social Facebook em uma perspectiva de Sala de Aula Invertida.  

Para tanto, buscamos analisar o referido site como um espaço socializador de leitura 

em língua inglesa, a fim de verificá-lo como uma ferramenta pedagogicamente aplicável para 
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desenvolver habilidades de multiletramentos em inglês, numa perspectiva de Sala de Aula 

Invertida. 

A Sala de Aula Invertida consiste em uma Metodologia ativa atrelada ao Ensino Híbrido, 

em que os alunos iniciam os estudos em casa, em um ambiente virtual de aprendizagem, e, na 

sala de aula, os conhecimentos são partilhados com a curadoria do professor em dinâmicas de 

grupos, projetos e discussões (MORAN, 2018).  A proposta de Sala de Aula Invertida é vista 

como uma grande oportunidade no meio educacional, sobretudo, com a disseminação das 

tecnologias digitais. Sua presença, na sala de aula, é tão marcante que várias universidades de 

renome, como Harvard University e o Massachussetts Institute of Technology, utilizam-se 

dessa abordagem (VALENTE, 2018). 

Bergmann e Sams (2018) foram os pioneiros na divulgação do modelo de Sala de Aula 

Invertida em uma escola rural dos Estados Unidos por meio da criação e publicação de vídeos 

online. A princípio, como os alunos trabalhavam e eram faltosos às aulas, a finalidade era de 

ajudar os estudantes a recuperar-se na matéria. Dessa forma, a proposta deu certo e se estendeu 

para Sala de Aula Invertida para o domínio em que o ritmo de aprendizagem do aluno poderiam 

ser melhor respeitados.  

É importante esclarecer que o interesse pela presente pesquisa surgiu enquanto aluna 

especial do Mestrado em Letras: Cultura, Linguagem e Educação. Na oportunidade, a 

pesquisadora pôde fazer parte da disciplina “Linguagem, Cultura e Sociedade”. Em meio a 

muitas discussões, leituras em sala de aula sobre Linguística Aplicada (LA), a questão do 

Letramento Digital e o desejo de se fazer algo significativo, que acarretasse em possíveis 

melhorias para as práticas da interessada, sobretudo, com o uso de tecnologias digitais, surgiu, 

então, a ideia de se trabalhar com o Facebook como aliado no processo de aprendizagem de 

leitura em inglês, em âmbito escolar. 

Em 2017, já como aluna regular do Mestrado de Letras da UESB e, também, como 

professora de ensino médio do estado da Bahia, as discussões e estudos acerca dessa temática 

foram ficando, cada vez mais, acaloradas e inquietantes, permitindo o refinamento e maior 

focalização do tema do estudo, partindo, então, para um contexto educacional híbrido, com foco 

na leitura em inglês pelos alunos do ensino médio, com o uso do Facebook no desenvolvimento 

de atividades. 

Com esse estudo, vislumbramos deslocar velhas práticas de leitura rumo à promoção 

de práticas que contemplem a multiplicidade de textos que circulam na sociedade, valorizados 

ou não, a favor de uma pedagogia dos multiletramentos, permitindo o uso da língua-alvo em 
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contextos autênticos, possibilitando o desenvolvimento da capacidade comunicativa do aluno 

e, sobretudo, o seu engajamento no meio social “de maneira ética, crítica e democrática” 

(ROJO, 2009), a fim de torná-lo um leitor responsivo (na perspectiva bakhtiniana), proficiente 

e (multi)letrado. 

Além disso, trazemos essa questão para o bojo das discussões em Linguística Aplicada, 

visto que a leitura é um problema, socialmente, relevante no âmbito da LA e as possíveis 

colaborações das Tecnologias digitais para o desenvolvimento de habilidades de leitura em 

inglês como língua adicional em um contexto híbrido de aprendizagem. 

Faz-se necessário destacar que as redes sociais são espaços de comunicação que estão, 

cada vez mais, presentes no cotidiano dos jovens e que permitem a interação, discussão e o 

compartilhamento de ideias entre diferentes grupos e, por isso, podem ser incorporadas no 

processo de aprendizagem dos alunos. Nesse contexto, enquanto professores de língua inglesa, 

precisamos propiciar, ao aluno, o crescimento de competências discursivas que perpassam pelo 

uso de redes sociais – neste caso, o Facebook –, haja vista que a internet, como um espaço 

sociodiscursivo, amplia as possibilidades de uso da língua além de suscitar a criação de novos 

gêneros e novas práticas de leitura. 

A importância do tema aqui destacado reside em buscar um caminho para uma prática 

social de leitura a partir dos sites de redes sociais. Nessa perspectiva, o presente estudo visa 

responder ao seguinte questionamento: 

 

• De que maneira o Facebook pode contribuir para a leitura em inglês como língua 

adicional numa perspectiva de Sala de Aula Invertida? 

 

A partir dessa questão, elaboramos o seguinte objetivo principal: 

 

• Analisar de que maneira o Facebook pode contribuir para a leitura em inglês como 

língua adicional numa perspectiva de Sala de Aula Invertida.  

 

Partindo disso, elencamos os objetivos específicos, que giram em torno de: 

 

• Avaliar o potencial do Facebook como ferramenta de comunicação aplicável 

pedagogicamente para desenvolver habilidades de multiletramentos em inglês como 

língua adicional. 
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• Verificar o uso dos gêneros discursivos no Facebook que favoreçam a prática 

socializadora de leitura em inglês como língua adicional. 

• Analisar a competência leitora do aluno e sua construção de sentido com o uso dos mais 

variados gêneros discursivos invertendo a sala de aula com atividades desenvolvidas no 

Facebook. 

 

Nessa direção, a escolha do tema proposto emerge a partir da necessidade de se refletir 

a respeito da importância da leitura no ambiente digital, a começar pela variedade de gêneros 

que surgem a cada momento e favorecem o uso de diferentes linguagens, enriquecendo, cada 

vez mais, as habilidades linguísticas, exigindo, assim, novas competências discursivas, gerando 

novas ideias e conhecimentos tanto ao aluno quanto ao professor. Tal reflexão inicial pode 

contribuir para criar um diálogo entre a língua inglesa e as tecnologias digitais e sobre como 

são trabalhados no Facebook, envolvendo o modelo de Sala de Aula Invertida. Além do mais, 

podem-se direcionar novas práticas de ensino para os professores de educação básica, bem 

como, servir de aporte para estudos complementares. 

Essa dissertação está organizada em quatro capítulos principais, além da introdução e 

das considerações finais. No primeiro capítulo, abordamos as concepções de leitura, colocando 

em evidência a leitura enquanto prática social. Apresentamos a importância da leitura em inglês, 

mostrando, também, a leitura no meio digital e a questão da responsividade de Bakhtin. Além 

disso, expomos os tipos de leitores e o estudo dos gêneros discursivos para a promoção de 

leitura em língua inglesa para alunos do ensino médio.  

No segundo capítulo, fazemos menção às redes sociais da internet, aos sites de redes 

sociais, em especial o Facebook, mostrando alguns recursos e potencialidades que o fazem ser 

um espaço legítimo de aprendizagem, bem como para efetivação de uma pedagogia voltada 

para os multiletramentos, partindo de estudos realizados neste espaço, configurando-o como 

um ambiente virtual de aprendizagem. Para o desfecho desse capítulo, estabelecemos a 

necessidade de ressignificar as práticas de leituras em sala de aula em prol dos multiletramentos, 

relatando sobre como surgiu esse movimento, suas especificidades e princípios norteadores. 

No terceiro capítulo, buscamos traçar os aspectos metodológicos que permeiam esta 

pesquisa, aliando a sua importância para o campo de estudos da Linguística Aplicada, mais 

especificamente, da Linguística Aplicada Crítica. Apresentamos a abordagem de pesquisa e o 

tipo de pesquisa adotado, pesquisa-ação. Em seguida, descrevemos o contexto da pesquisa, o 

perfil dos participantes e os instrumentos utilizados para a realização da pesquisa. Por fim, 

explicitamos a proposta de intervenção e os procedimentos usados para a análise de dados. 
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No quarto capítulo, apresentamos as análises dos dados a partir do questionário online; 

das observações feitas pelo pesquisador, tanto em sala de aula quanto em contexto virtual; das 

anotações no diário de bordo do pesquisador; das gravações das aulas; e da proposta de 

intervenção, feita por meio de uma atividade didática, partindo da constelação de gêneros em 

um contexto híbrido de aprendizagem. Por fim, recorremos ao segundo questionário online para 

discutirmos sobre a proposta de intervenção com o uso do Facebook, numa concepção de Sala 

de Aula Invertida para a aprendizagem de leitura em inglês, pelo viés dos multiletramentos. 

No último capítulo, abarcamos as considerações finais baseados nos dados obtidos 

através da proposta de intervenção, às anotações no diário de bordo, às observações feitas pelo 

professor-pesquisador e às análises dos dois questionários online considerando as respostas para 

a pergunta de pesquisa e os objetivos propostos. Por fim, elencamos todas as referências 

utilizadas no arcabouço teórico desta pesquisa, além dos apêndices e anexos.   
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2. A LEITURA ENQUANTO PRÁTICA SOCIALIZADORA EM CONTEXTOS 

MEDIADOS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

  

Apresentaremos, neste capítulo, as concepções de leitura na visão de pesquisadores, 

como: Solé (1998), Kleiman (2004), Leffa (1996), Moita Lopes (1996), entre outros, que a 

destacam como prática social – o que é salutar para este trabalho. Além disso, abordaremos a 

importância da leitura em inglês, da leitura no meio digital e da questão da responsividade, de 

Bakhtin. Por fim, discutiremos os tipos de leitores e a importância dos gêneros discursivos na 

leitura em língua inglesa para alunos do ensino médio.  

 

2.1. - Concepções de leitura 

 

O ensino de leitura está diretamente relacionado à maneira de agir e pensar do 

professor. Portanto, é importante que haja reconhecimento das concepções que conduzem o 

docente a determinada prática de leitura em sala de aula, para que sejam estabelecidos critérios 

que sejam realmente relevantes para a formação de leitores críticos na sociedade moderna, 

fenômeno esse que vai além da simples decodificação de palavras.  

Para Solé (1998, p. 22), “[...] a leitura é um processo de interação entre o leitor e o 

texto; neste processo tenta-se satisfazer [obter uma informação pertinente para] os objetivos 

que guiam sua leitura”, ou seja, é o momento em que envolve-se o leitor ativo, que processa e 

examina o texto a partir de finalidades pré-definidas, sendo que a interpretação, também, 

depende, em grande parte, do objetivo de leitura. 

Solé (1998) defende uma perspectiva interativa de leitura, como um processo de 

compreensão da escrita, incluindo dois modelos: ascendente (bottom-up) e descendente (top 

down). Visto que, no modelo bottom-up, a compreensão do texto se dá via decodificação das 

palavras, o leitor reconhece, primeiramente, as letras e, depois, as frases, em um processo 

ascendente, sequencial e hierárquico. Já no top-down, ocorre o contrário, uma vez que o leitor 

não se concentra no reconhecimento de letra por letra, mas no conhecimento global das 

palavras, partindo, também, do seu conhecimento prévio e dos seus recursos cognitivos 

utilizados para fazer antecipações sobre o conteúdo do texto, para, posteriormente, verificá-lo. 

As proposições de Solé (1998) nos remetem à teoria de esquema, de Adams e Collins 

(1977), na qual o processo de interpretação baseia-se no princípio de que todas as informações 

precisam ser explicadas. Os autores supracitados já utilizavam os modelos bottom-up e top-

down para explicar o processamento da informação e, ainda, enfatizar um aspecto importante 
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na teoria de esquema para a compreensão da leitura, ao mostrar que ambos acontecem de 

maneira simultânea em todos os níveis de análises. A contribuição da teoria de esquema de 

Adams e Collins (1977), para a compreensão da leitura, é de que o texto não traga significado 

em si mesmo, mas que, apenas, direcione a como construir ou recuperar o significado 

pretendido a partir do conhecimento prévio. 

Para Lajolo (1982, p. 59),  

 

Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, 

a partir do texto ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a 

todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de 

leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria da vontade, entregar-se a 

esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista (LAJOLO, 

1982, p. 59). 

 

Percebe-se que, tanto para Adams e Collins (1977) quanto para Solé (1998) e Lajolo 

(1982), há interlocução entre leitor e autor mediada pelo texto em si. Nessa tarefa, o leitor não 

é passivo, mas aquele que busca dar significado àquilo que foi lido. Assim, para  Geraldi (2012, 

p. 91), “[...] o autor não domina sozinho o processo de leitura de seu leitor, pois este, por sua 

vez, reconstrói o texto na sua leitura, atribuindo-lhe a sua (do leitor) significação”. 

Koch e Elias (2006), por sua vez, ressaltam que uma concepção de leitura decorre da 

concepção de sujeito, de língua, de texto e de sentido. Assim, exemplificam as concepções de 

leitura a partir do foco no autor, foco no texto e foco na interação autor-texto-leitor. Na primeira, 

a língua é vista como representação de pensamento, o sujeito é psicológico e o texto é um 

produto do pensamento. Assim, a leitura é concebida como captação das ideias do autor, sem 

se preocupar com a vivência e com os conhecimentos prévios do leitor; o foco é, portanto, no 

autor e suas intenções. Na segunda, a língua é vista como estrutura, como “código”, o sujeito é 

determinado, e o texto é “[...] um produto da codificação de um emissor a ser decodificado por 

um leitor – ouvinte” (KOCK; ELIAS, 2006, p. 10). Nesse caso, o conhecimento do código é o 

suficiente. Nesse enfoque, na leitura, exige-se foco no texto, na sua estrutura e no sentido das 

palavras. Na terceira concepção, os sujeitos são atores sociais que dialogam, constroem e são 

construídos no texto, e o sentido é construído via interação, já que a língua é como atividade 

interacional, dialógica. 

A terceira concepção de leitura, explicitada por Kock e Elias (2006), além de coadunar 

com os pensamentos de Bakhtin (2003), está vinculada com o nosso objetivo de estudo, que se 

volta às as práticas sociais de leitura. Para o autor, o lugar de interação é o texto, cujo sentido 

não está predeterminado, mas construído, levando-se em consideração as questões textuais e os 
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conhecimentos do leitor durante todo o processo – leitor este que precisa possuir uma atitude 

“responsiva ativa”, isso quer dizer que, em relação ao discurso, o ouvinte “[...] concorda ou 

discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo etc.” 

(BAKHTIN, 2003, p. 271). Uma vez que, segundo ele, toda compreensão é responsiva ativa, 

ainda que não haja a presença de resposta em voz alta, acontece na interação. Destarte, “[...] a 

leitura é, pois, uma atividade interativa altamente complexa de construção de sentidos” (KOCK; 

ELIAS, 2006, p 

 

. 10) - isso porque ela requer não só os conhecimentos linguísticos, mas, também, 

aqueles intrinsecamente relacionados ao evento comunicativo. 

Silva (1999) apresenta algumas concepções de leitura encontradas junto a práticas de 

professores do ensino fundamental, trazendo, para a discussão, concepções redutoras de leitura 

e uma concepção de cunho interacionista. Na visão do autor, as concepções redutoras são 

simplistas, pois elas desprezam elementos fundamentais da leitura. Ele pontua, ainda, que a 

pobreza material do contexto escolar está correlacionada ao empobrecimento do pensamento 

do profissional responsável pelo planejamento das práticas de leitura na escola, ou seja, se o 

professor não muda e nem evolui, tampouco evoluirão a prática ou os recursos utilizados para 

a promoção e incentivo à leitura. 

Silva (1999) ressalta que essas concepções redutoras de leitura podem produzir leitores 

“mancos”, pois não levam em conta que o ato de ler tem múltiplas facetas, ao contrário do que 

alegam certos paradigmas simplistas que não corroboram para a formação educacional 

escolarizada dos leitores, pois os seus adeptos reduzem a leitura a, simplesmente, retextualizar 

a escrita para a fala, assim como, decodificar mensagens, dar respostas a sinais gráficos, extrair 

a ideia central, seguir os passos da lição do livro didático, além de se apreciarem somente os 

textos clássicos. Em contrapartida a esse pensamento, o autor (1999, p. 16) propõe um modelo 

interacionista em que “[...] ler é sempre uma prática social de interação com signos, permitindo 

a produção de sentido(s) através da compreensão-interpretação desses signos”. Nesse sentido, 

é necessário que haja interação entre texto e leitor para que emerja a produção de sentido. 

Diante do exposto, percebe-se que a concepção que o professor tem de leitura 

influencia, de maneira decisiva, na formação do leitor, evidenciando, também, que a 

aprendizagem de leitura pautada na simples decodificação de palavras não contribui para a 

formação de leitores críticos que ajam e transformem a realidade onde vivem, ao contrário de 

acríticos, que são aqueles incapazes de criar e recriar sentido(s) ao texto.  
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Neste estudo, nos preocupamos com a formação de leitores críticos e, por isso, 

buscamos privilegiar as práticas sociais de leitura, principalmente, as que fazem parte da 

realidade do nosso aluno. 

Leffa (1996) traz quatro definições concernentes ao processo de leitura: uma geral; 

duas específicas; e uma conciliatória. Na primeira, a leitura é vista como processo de 

representação. Para o autor, ler é reconhecer o mundo através de espelhos e não se lê apenas a 

palavra escrita, mas o próprio mundo ao redor. Nas duas específicas, ler é extrair significado 

do texto (um processo ascendente) e ler, também, é atribuir significado ao texto (um processo 

descendente). Enquanto naquela o significado está no texto, nessa ele está no leitor. Em ambos 

os casos, haverá problemas, pois, segundo o linguista, o processo de leitura é complexo e não 

se permite fixar apenas em um de seus polos, muito menos, aliar as contribuições do leitor e do 

texto. Por conseguinte, o estudioso aborda um terceiro elemento: o que acontece quando o leitor 

e o texto se encontram, que seria a conciliatória, ou seja, quando se unem os dois polos, 

incluindo aí o processo de interação entre o leitor e o texto. Leffa (1999, p. 14) pondera que as 

abordagens conciliadoras não conciliam, apenas, o texto com o leitor, mas descreve “[...] a 

leitura como um processo interativo/transacional, com ênfase na relação com o outro”.  Em se 

tratando da leitura como processo de interação, o autor pontua ainda que:  

 

[...] a leitura como um processo de interação. Parte-se do princípio de que para 

haver interação é necessário que haja pelo menos dois elementos e que esses 

elementos se relacionem de alguma maneira. No processo da leitura, por 

exemplo, esses elementos podem ser o leitor e o texto, o leitor e o autor, as 

fontes de conhecimento envolvidas na leitura, existentes na mente do leitor, 

como conhecimento de mundo e conhecimento linguístico, ou ainda, o leitor 

e os outros leitores. No momento em que cada um desses elementos se 

relaciona com o outro, no processo de interação, ele se modifica em função 

desse outro. Em resumo, podemos dizer que quando lemos um livro, 

provocamos uma mudança em nós mesmos, e que essa mudança, por sua vez, 

provoca uma mudança no mundo. (LEFFA, 1999, p. 14 -15) 

 

Para efeito desse trabalho, buscamos respaldo no uso da abordagem conciliatória 

(LEFFA, 1996), ou seja, a abordagem interativa da leitura (LEFFA, 1999), que pressupõe não 

só as questões essenciais ao texto, ao leitor e ao meio discursivo, que é “[...] geralmente 

composto de um grupo de pessoas interessadas em um determinado assunto” (SWALES, 1990), 

mas, também, a relação entre eles, que acabam influenciando na construção de significados e 

na transformação da mente do indivíduo ao se deparar com um texto. Destarte, “[...] ler deixa 

de ser uma atividade individual para ser um comportamento social, onde o significado não está 
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nem no texto nem no leitor, mas nas convenções de interação social que ocorre o ato da leitura” 

(LEFFA, 1999, p. 29). 

Nesta direção, abre-se uma proposta de leitura como prática social, que constitui a 

abordagem que norteará o presente estudo, pois, assim como Moita Lopes (1996, p 142), 

acreditamos que “[...] ler é, portanto, saber-se envolvido em uma interação com alguém em um 

momento histórico específico e que o escritor, como qualquer interlocutor, usa a linguagem a 

partir de um lugar social marcado. Ler é envolver-se em uma prática social”. 

Dessa maneira, é na interação com o outro que o sentido é construído e não na simples 

decodificação das palavras, como se o texto tivesse um sentido único, pré-determinado pelo 

autor. Assim, a leitura não se restringe apenas às questões sistêmicas, esquemáticas e 

pragmáticas, mas, também, à maneira com que se é usada a linguagem na sociedade. Para 

Kleiman (2004), essa concepção de leitura enquanto prática social permite que, ao lermos um 

texto, coloquemos em prática valores, atitudes e crenças que refletem o grupo social de que 

fazemos parte. 

Kleiman (2004, p.14) salienta, ainda, que 

 

[...] a concepção hoje predominante nos estudos de leitura é a leitura como 

prática social que, na linguística aplicada, é subsidiada teoricamente pelos 

estudos do letramento. Nessa perspectiva, os usos da leitura estão ligados à 

situação; são determinados pelas histórias dos participantes, pelas 

características da instituição em que se encontram, pelo grau de formalidade 

ou informalidade da situação, pelo objetivo da atividade de leitura, diferindo 

segundo o grupo social. Tudo isso realça a diferença e a multiplicidade que 

envolvem e constituem os sujeitos que determinam esses diferentes modos de 

ler. 

 

É oportuno frisar que essa concepção de leitura, enquanto prática social, iniciou-se 

com os Novos Estudos do Letramento, que surgiram nos anos de 1980 e que, segundo Terra 

(2013), foram fruto de uma reação a dois fatores que eram amplamente questionados: (i) o 

predomínio da visão tradicional e a psicolinguística da linguagem; e (ii) a visão dicotômica 

entre oralidade e escrita, enaltecendo a supremacia da escrita em relação à oralidade. Street 

(1984) foi uma das figuras centrais desse movimento, trazendo, no bojo dos seus estudos, um 

modelo ideológico em que não se centrava apenas em técnicas ou habilidades, mas no contexto 

social, cultural e nas relações de poder a ele associado, contrapondo-se, assim, ao modelo 

autônomo, que desconsidera o caráter social do letramento. 

Pensar em práticas sociais de leitura é inserir o aluno no mundo social da linguagem, 

que “[...] precede a leitura da palavra” (FREIRE, 2011, p. 19), é considerar, também, que não 
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ocorre em um vácuo social (MOITA LOPES, 2006), mas na interação entre leitor, autor e 

contexto. Para Fairclough (1989), a linguagem, enquanto fenômeno social, não trata-se apenas 

de analisar o texto, o processo de produção e interpretação, mas de entender a relação entre 

texto, processo e condições sociais. O autor supracitado expõe, ainda, ao tratar os fenômenos 

linguísticos como sociais, que o modo de ler, falar, ouvir e escrever são determinados 

socialmente e possuem efeitos sociais e que, mesmo que a atividade linguística seja feita por 

pessoas mais conscientes do seu próprio modo de pensar e da sua individualidade, há influência 

social. 

Cabe aqui ressaltar que a proposta de leitura que norteia esse estudo não deixa de 

considerar os aspectos cognitivos, mas agrega as condições de produção dos textos e os sujeitos 

envolvidos com uma atividade social e contextualizada em que: 

 

[...] ler não é só caminhar nas palavras, mas é voar sobre as palavras. Ler é 

reescrever o que estamos lendo. Descobrir a conexão entre o texto e o contexto 

do texto, e também como vincular texto/contexto com o meu contexto, o 

contexto do leitor (FREIRE; SHOR, 1986, p. 15). 

 

 Dessa forma, importa ser um leitor crítico, fazer perguntas ao que se lê, sem se 

submeter ao texto, é brigar com o texto, muito embora o ame (FREIRE; SHOR, 1986). Após 

discorrermos sobre as diferentes concepções de leitura, além de pontuarmos que a leitura 

concebida como prática social é a mais plausível para nosso estudo, na seção seguinte, 

discutiremos a importância da leitura em inglês para alunos do ensino médio. 

 

2.2. A leitura em Língua Inglesa: Uma prática indispensável 

 

Não se pode negar a expansão do inglês no mundo, sobretudo, com a globalização e 

com o avanço das tecnologias de informação e comunicação.  Em vista disso, pode-se dizer que 

a internet fomentou não apenas a interação entre as pessoas em qualquer espaço, como, também, 

as práticas sociais de leitura em inglês.  

 

Conhecer uma língua estrangeira (LE), especialmente o inglês e ter acesso às 

novas tecnologias da informação e comunicação (NTIC) são dois critérios 

fundamentais para que possamos interagir e realmente fazer parte dessa aldeia 

global em que estamos inseridos atualmente. Na visão de Leffa e Irala (2012, 

p. 105), “o mesmo mundo que cria, de um lado, a necessidade de aprender a 
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língua estrangeira, oferece, de outro, recursos que facilitam sua 

aprendizagem”. (LEFFA; PEIXOTO, 2017, p. 167)  

 

 Dessa forma, é importante considerar que a aprendizagem de leitura em língua inglesa, 

aliada ao uso das tecnologias digitais, permite o acesso aos bens culturais na atualidade, amplia 

novos horizontes ao ser humano, além de promover o contato com outras culturas, o 

pensamento crítico, respeito a diferença, tolerância e o desenvolvimento de uma consciência 

intercultural, bem como, possibilita uma aprendizagem colaborativa e autônoma, 

transformando os aprendizes em “cidadãos do mundo” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 70).  

Faz-se necessário pontuar, ainda, que a leitura é um problema socialmente relevante no 

âmbito da Linguística Aplicada. Ensinar a ler em uma língua estrangeira é muito mais que 

traduzir um amontado de palavras; é, contudo, construir significados socialmente culturais na 

interação entre autor, texto e leitor. Ler é conhecer o mundo por meio da linguagem, a partir 

dos mais variados textos autênticos existentes na sociedade. Lima (2009) destaca a leitura e a 

compreensão dos mais variados textos como uma meta ambiciosa para o ensino de línguas 

estrangeiras. 

Dessa forma, preconizamos, neste estudo, que a leitura em inglês é uma prática que pode 

ser contemplada e ressignificada nas escolas a partir do uso de tecnologias digitais, em uma 

abordagem híbrida de ensino. A aula de leitura em inglês, para Tomich (2009), é um momento 

de busca de novos conhecimentos, perspectivas culturais e serve como uma ferramenta para 

que os alunos possam exercer a cidadania com propriedade. 

No que tange à importância da leitura em inglês, Oliveira (2013, p. 03) pontua que “[...] 

a leitura é uma prática indispensável, complexa e que ainda gera resistência por parte dos 

alunos, mas é através dela que eles podem interagir com outros indivíduos e superar suas 

dificuldades linguísticas”. 

Com efeito, a prática de leitura em inglês é um processo interativo que pode viabilizar 

a superação de deficiências, bem como, ser uma possibilidade de construção de conhecimento, 

organização de ideias e de ampliação de vocabulário de forma mais comunicativa, além de 

contribuir para o desenvolvimento de habilidades em língua materna, como ressalta Oliveira 

(2009, p. 29-30): 

 

[...] o aprendizado da leitura em línguas pode contribuir para o 

desenvolvimento da competência em língua materna. Isso porque os alunos 

entram em contato com estratégias de leitura e gêneros textuais diversos, 

elementos essenciais para o desenvolvimento do conhecimento textual de um 

leitor. Além disso, o professor pode contribuir para o desenvolvimento 
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enciclopédico e cultural do estudante a partir da escolha dos textos a serem 

trabalhados em sala. 

 

Alderson (1984), por outro lado, confere a importância da leitura em língua estrangeira 

(LE) por ser primordial para os estudos acadêmicos e o desenvolvimento pessoal e profissional 

em alguns lugares do mundo. Assim, não se pode negar a necessidade de se ler em inglês na 

atualidade, não apenas nos meios acadêmicos ou para a aprovação em vestibular, mas, também, 

para ter acesso aos bens culturais da sociedade, enfim, exercer sua cidadania. 

Como retratado por Oliveira (2009, p. 30), a leitura pode contribuir para que o ensino 

de línguas estrangeiras cumpra com a sua função social de colaborar, de alguma maneira, “[...] 

para a construção da cidadania do estudante”, bem como, a sua inserção no mundo cultural 

tornando-o um cidadão mais consciente de si e do outro. 

Oliveira (2009, p. 30) defende uma abordagem interacionista para o ensino de leitura, 

mostrando que: 

 

No momento cultural em que vivemos, não há uma forma mais adequada de 

ensino de leitura do que aquela que vê o texto com um fenômeno discursivo 

criado por autor e leitor num processo de interação e construção de sentidos. 

Afinal, como as contribuições trazidas pela linguística textual revelaram, ler 

um texto não é um ato exclusivamente linguístico: se o leitor não tiver 

conhecimentos textuais, enciclopédicos e culturais, a leitura torna-se uma 

atividade difícil de ser realizada. 

 

Como já foi explicitado neste estudo, buscamos uma visão de leitura em inglês 

enquanto prática social, em que a compreensão leitora e construção de sentidos se deem na 

interação dos sujeitos envolvidos autor-leitor-texto, mediados pelo uso das tecnologias digitais, 

assim, a visão da autora é bastante pertinente para o nosso estudo. 

Em se tratando do ensino de leitura em língua inglesa no Brasil, Moita Lopes (1996) 

ressalta que a leitura é a única habilidade em LE que parece não ter respaldo social, pois, no 

país, quanto ao inglês, enquanto comunicação oral, parece se negar qualquer relevância para a 

sua aprendizagem. O autor alega que poucos têm a oportunidade de usar a língua em sua 

modalidade oral dentro e/ou fora do país, e isso implica, também, no professor de inglês, que, 

raramente, usa a língua em sala de aula, por isso, atribui a leitura como a única habilidade 

linguística que pode ser mantida no Brasil. 

Ainda que Moita Lopes (1996) defenda a leitura como a “única” habilidade a ser 

enfatizada e, mesmo com todas as dificuldades que perpassam as escolas públicas brasileiras 

(falta de material, salas superlotadas, carga horárias ineficiente, má-formação dos professores 
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etc.), acreditamos que outras habilidades podem ser exploradas em sala de aula, a favor de uma 

pedagogia voltada para os multiletramentos. 

Oliveira (2015) ressalta que a aprendizagem de leitura em língua estrangeira, ao longo 

da história, foi um processo menos complicado, por conta de alguns fatores, sendo um deles o 

fácil acesso a textos escritos. Relata, também, que a leitura se torna mais fácil em relação à 

escrita e a fala, isso por conta da falta de preocupação com a pronúncia e por não se exigir o 

uso de enunciados em tempo real, enquanto que, devido à própria dificuldade do brasileiro em 

escrever na sua língua materna, trabalhar a escrita, e fala, seja uma tarefa mais difícil. Porém, 

o próprio autor diz que isso não significa que é a habilidade mais fácil de ser desenvolvida, pois 

a leitura é uma habilidade complexa que depende dos conhecimentos prévios do leitor, sem os 

quais a construção do sentido seria inviável. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante PCN), de 1998, quando trata de 

Língua Estrangeira, expõe que a leitura é vista como prioridade, um “lente padrão”, ou seja, um 

engajamento discursivo em língua estrangeira por meio da leitura.  Sendo assim,  

 

[...] A leitura atende, por um lado, às necessidades da educação formal, e, por 

outro, é a habilidade que o aluno pode usar em seu contexto social imediato. 

Além disso, a aprendizagem de leitura em Língua Estrangeira pode ajudar o 

desenvolvimento integral do letramento do aluno. A leitura tem função 

primordial na escola [...] (BRASIL, 1998, p. 20). 

 

É mister ressaltar que, apesar do foco dado à leitura nos PCN, não se descarta o uso de 

músicas, poemas, trava-línguas e diálogos, em sala de aula, porém deixa-se claro que o 

engajamento discursivo não é oral, mas, sobretudo, voltado para uma educação linguística e 

uma aprendizagem prazerosa do aluno. 

Essa visão do ensino de leitura, como prioritário, também, se estende ao longo das 

orientações educacionais complementares aos PCN, quanto ao ensino médio, quando se diz 

que: 

 

[...] Para isso, o foco do aprendizado deve centrar-se na função comunicativa 

por excelência, visando prioritariamente a leitura e a compreensão de textos 

verbais orais e escritos – portanto, a comunicação em diferentes situações da 

vida cotidiana (BRASIL, 2002, p. 94). 

 

Nota-se, ainda, que a leitura interpretativa é uma competência prioritária no ensino 

médio, a partir do domínio de técnicas de leitura e no conhecimento de notas que auxiliem na 

compreensão do texto. 
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A competência primordial do ensino de línguas estrangeiras modernas no 

ensino médio deve ser a leitura e, por decorrência da interpretação. O substrato 

sobre o qual se apoia a aquisição dessas competências constitui-se no domínio 

de técnicas de leitura – tais como skimming, scanning, prediction – bem como 

na percepção e identificação de índices de intepretação textual (gráfico, 

tabelas, datas, números, itemização, títulos e subtítulos, além de elementos de 

estilo e gênero (BRASIL, 2002, p. 97). 

 

Para Tomitch (2009, p. 200), “[...] a leitura deve ser um ato comunicativo e, portanto, 

os textos utilizados nas aulas de leitura devem de alguma maneira informar, entreter, trazer algo 

novo para o aluno”, ou seja, usar textos como pretextos para ensinar gramática ou tradução não 

cumpre com os propósitos do texto em si, que é de comunicar algo a quem lê. Portanto, 

enfatizamos a importância do estudo do texto e da questão cultural em detrimento dos aspectos 

gramaticais, assim como preconiza Lima (2009): 

 

O estudo do texto em sala de aula ou no laboratório de informática (quando 

digo texto em inglês já penso mais no texto em tela na internet do que impresso 

na folha de papel), os aspectos culturais (políticos, econômicos, ideológicos, 

religiosos, históricos, estéticos etc.) são mais importantes do que os aspectos 

gramaticais. 

 

Nesta direção, nosso estudo coaduna com a ideia de Lima (2009) tanto no que diz 

respeito ao uso da tela do computador para leitura – aqui ampliamos para outros dispositivos 

digitais –, quanto à valorização dos aspectos culturais, em detrimento dos gramaticais, em que 

a aprendizagem da leitura em inglês dá margem. Daí presume-se, portanto, que a leitura em 

inglês permite a ampliação do conhecimento de mundo do aluno e a formação de leitores mais 

críticos e autônomos capazes de participar das mais variedades práticas letradas da atualidade. 

Quanto à questão da leitura, Motta Roth (1998) discute que o objetivo básico desta, 

em LE, é a comunicação, não apenas como interação, mas enquanto processo de construção de 

sentidos que ocorre na interação entre interlocutores específicos em um dado momento com 

histórias de vidas diferentes. Acrescenta, também, que: 

 

[...] ensinar leitura para a comunicação significa trabalhar essa habilidade, 

tendo em mente a necessidade e a possibilidade de todo ser humano de 

construir, avaliar e negociar concepções de mundo através do contato com o 

texto (MOTTA-ROTH, 1998, p. 08). 

 

Dessa maneira, o professor de língua inglesa deve estabelecer critérios ao selecionar 

os textos e um tempo dedicado à leitura em sala de aula, além disso, necessita “[...] fornecer 

para os alunos uma razão para a leitura” (OLIVEIRA, 2015, p. 98), além de levar em conta os 
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conhecimentos linguísticos prévios, sobretudo, os seus interesses. Portanto, é preciso trabalhar 

com textos autênticos, a fim de se privilegiar o uso real da língua. 

Paiva (2012, p. 82) salienta que, com as tecnologias digitais e a publicação das 

Orientações Curriculares do Ensino médio - OCEM (BRASIL, 2006), “[...] a leitura continua 

prestigiada, mas se integra a outras habilidades, não menos importantes, em prol de um projeto 

de multiletramentos”. Tal teoria pode ampliar a visão de mundo do aluno, seu senso crítico, sua 

percepção sobre a cidadania, bem como, possibilitar um conhecimento menos fragmentado e 

mais integrador. 

É importante destacar que, na Base Nacional Curricular Comum (BNCC), a 

aprendizagem de língua inglesa continua respaldada na perspectiva dos multiletramentos: 

 

[...] a ampliação da visão de letramento, ou melhor, dos multiletramentos, 

concebida também nas práticas sociais do mundo digital – no qual saber a 

língua inglesa potencializa as possibilidades de participação e circulação – que 

aproximam e entrelaçam diferentes semioses e linguagens (verbal, visual, 

corporal, audiovisual), em um contínuo processo de significação 

contextualizado, dialógico e ideológico (BRASIL, 2015, p. 240). 

 

Nota-se, então, que a leitura em inglês, partindo do uso das tecnologias digitas (mais 

especificamente, dos sites de redes sociais) em prol de uma pedagogia dos multiletramentos – 

questão que será discutida mais detalhadamente no segundo capítulo dessa pesquisa – pode ser 

um caminho para o engajamento discursivo do aluno, bem como, para que ele possa se apropriar 

de outras habilidades e competências que o uso das tecnologias em si oferece. 

Nessa perspectiva, na próxima seção, abordaremos a questão das tecnologias digitais 

e das práticas de leitura nos sites de redes sociais, por pensarmos que esse pode ser um espaço 

para socialização de leitura em inglês, além de se promover o uso autêntico da língua. 

 

2.3. A leitura e a internet 

 

Um jovem, uma mochila, um smartphone conectado à internet 24 horas por dia nas mais 

diversas redes sociais. Essa é a cena mais vista dentro e fora dos corredores da escola, com a 

proliferação da rede mundial dos computadores. Dito isso, não se pode negar a expansão da 

leitura e dos textos escritos depois da web 2.0.1 

                                                           
1 É um termo criado em 2004 pela empresa americana O’Reilly Media usado para designar uma segunda geração 

de comunidades e serviços oferecidos na internet. 
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Na atualidade, os jovens estão lendo mais, claro que em novos suportes e diferentes 

textos com linguagens múltiplas e multimodais que requerem, também, outras habilidades ao 

leitor contemporâneo, habilidades estas que não excluem as já existentes, mas as ampliam, 

como diz Coscarelli:  

 
Essa mudança, no entanto, não deve ser vista como uma substituição das 

habilidades que o leitor precisa ter para lidar com o texto impresso, por outras 

que serão exclusividade do meio digital, mas uma ampliação daquelas. Se 

antes o aluno precisava encontrar uma informação no texto que o professor 

escolheu para ele ler, agora ele precisa entrar na Internet e encontrar textos 

(COSCARELLI, 2009, p. 552). 

 

Nota-se, portanto, que as práticas de leitura mudaram consideravelmente com o uso 

das tecnologias digitais, especialmente, a internet, ultrapassando, assim, as fronteiras do 

impresso.  Antes, o acesso do aluno à informação era restrito ao livro didático ou a apostilas. 

Na atualidade, o principal suporte é a tela, que traz consigo uma gama infindável de 

informações. 

Quanto a essas mudanças que têm sido geradas com a inserção das tecnologias digitais 

e as consequências que estão presentes nas práticas de leitura, Zacharias (2016) ressalta: 

 

A inserção das tecnologias digitais na vida cotidiana tem gerado grandes e 

rápidas mudanças nas formas de interação e comunicação das pessoas. Uma 

consequência dessas mudanças se faz notar nas práticas de leitura, com a 

emergência de textos híbridos, que associam sons, ícones, imagens estáticas e 

em movimento, leiautes multisemióticos, alterando os gestos dos leitores, o 

processamento da informação e a construção dos significados (ZACHARIAS, 

2016, p. 16). 

 

Em relação à leitura na internet, Coiro e Dobler (2007) ressaltam que a leitura é uma 

atividade complexa, pois envolve diferentes tipos de conhecimentos prévios, que vão desde a 

noção das estruturas dos sites até os mecanismos usados para a busca na web. 

Os autores trazem, também, para a discussão, a leitura online, permeada de estratégias 

cognitivas que estão ligadas a questões físicas, como se os processos de leitura, tais como, 

planejar, predizer, monitorar e avaliar, estivessem ligados a digitar, clicar, rolar e arrastar. Tudo 

isto pressupõe novas habilidades de leitura para a navegação na internet. 

Os textos digitais exigem habilidades que não foram ensinadas aos alunos, como, 

buscar e navegar. Coscarelli (2009) ressalta a importância de os alunos buscarem as 

informações na internet e ainda destaca o quanto eles: 
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[...] precisam saber navegar, encontrar e selecionar informações relevantes 

para os seus propósitos, além de ser capazes de localizar informações, fazer 

vários tipos de inferência, reconhecer efeitos de sentido, estabelecer relações 

lógico-discursivas, entre outras (COSCARELLI, 2009, p. 553).  

 

Sendo assim, ler na internet é mais que passar os olhos nos textos; é navegar através 

de links e construir sentidos para tais, é fazer curadoria de conteúdos e escolher sites confiáveis 

que permitirão, ao sujeito, “[...] ler navegando e navegar lendo” (RIBEIRO, 2008 apud 

COSCARELLI, 2016, p. 79) através dos mais variados gêneros discursivos presentes nesse 

espaço virtual, propiciando, assim, o desenvolvimento de diversas habilidades de leitura. 

A proposta de se trabalhar a leitura na internet, ou leitura digital, não tem por finalidade 

provocar uma ruptura com o texto impresso, mas uma certa continuidade, como frisa Coscarelli 

quando diz que: 

 

O que proponho é repensarmos a ideia de hipertexto e dos ambientes digitais. 

Que eles não sejam vistos como uma ruptura (COSCARELLI, 2006) em 

relação ao impresso, mas como uma continuidade dele. Talvez não seja o caso 

de pensarmos como a textualidade do hipertexto digital seja diferente da 

textualidade do texto impresso, mas em como outras linguagens se incorporam 

a ele (o vídeo, a animação e o som, por exemplo). É possível que leituras e 

escritas estejam diferentes, não porque os textos sejam diferentes, mas porque 

as situações de produção sejam distintas, podendo duas ou mais pessoas fazer 

intervenções ao mesmo tempo nos textos a exemplo do que acontece nos 

Google docs. Talvez a leitura silenciosa sem comentários esteja cedendo 

espaço para leituras coletivas e comentadas (de volta ao passado) quando, por 

exemplo, os alunos compartilhavam a mesma máquina. A informática pode 

estar transformando algumas práticas em relação ao texto, possibilitando 

diferentes gestos e comportamentos de leitura que parecem evidenciar mais 

uma mudança na história da cultura escrita, ampliando assim nossas práticas 

letradas (COSCARELLI, 2009, p. 560). 

 

Desse modo, percebe-se que as práticas de leitura em ambiente digital diferenciam-se 

do impresso, mais por conta do uso e das interfaces do que, propriamente, do ato da leitura. Isso 

é constatado por Ribeiro e Coscarelli (2010 apud AZEVEDO, 2016, p. 102) quando afirmam 

que “[...] as práticas do leitor sofrem alguma mudança, indo do folhear ao clique, da ‘olhadinha’ 

ao scroll, da procura do manual ao link”. Isso nos faz perceber, muitas vezes, semelhanças e 

diferenças entre leitura e navegação, porém, ainda que possamos distingui-las, elas “[...] são 

atividades que se retroalimentam” (RIBEIRO, 2012 apud COSCARELLI, 2016, p. 77). 

Dito isto, nota-se que, para ser um bom leitor na internet, é preciso, também, ser um 

navegador competente, conhecer a interface digital, utilizar os links, os ícones, localizar 

informações, por exemplo, é preciso curtir e comentar no Facebook, usar os emoticons, saber 

compartilhar fotos, imagens e vídeos, buscar e criar páginas e grupos, enfim,  além das 
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habilidades que são necessárias ao leitor do texto impresso, a internet exige um 

desenvolvimento de habilidades de navegação, ou seja, de habilidades mais específicas que o 

próprio meio digital demanda.  Por isso, assim como Novais (2016), pontuamos a navegação 

como parte imprescindível da leitura. 

Paiva (2016) afirma que, para um leitor ser competente, independentemente da mídia 

utilizada – digital ou impressa –, precisa-se possuir três habilidades por serem mais amplas e 

específicas, tornam-se complexas: navegar-localizar, relacionar-avaliar e compreender-usar. 

Na primeira habilidade proposta por Paiva (2016), o autor discorre sobre o que é 

necessário saber navegar para localizar as informações relevantes para o objetivo da leitura. 

 

O leitor precisa saber navegar pelas tecnologias do impresso e do digital para 

localizar e selecionar informações, de acordo com os seus objetivos de leitura 

para aquele determinado texto. Navegar pela página impressa ou digital e 

localizar informações estão imbricados e compõem uma única habilidade 

complexa (PAIVA, 2016, p. 48). 

 

Na segunda habilidade, o estudioso alega que, normalmente, os textos possuem 

diferentes linguagens e modos de se representar (verbal e não verbal), por isso, é preciso 

relacioná-las para, depois, avaliar se são pertinentes ou não. Já na terceira e última, para a tarefa 

de ler, exige-se, do leitor, a compreensão e, também, a utilização daquilo que foi apreendido a 

partir da leitura. Depreende-se, portanto, que, além de saber navegar e localizar as informações, 

os leitores-usuários precisam relacionar e avaliar as diferentes modalidades dispostas nos 

textos, para, por fim, as compreender e usar. 

O que se pode dizer é que a World Wide Web2 (WWW) trouxe, no seu bojo, novas 

maneiras de se ler, escrever e comunicar na atualidade, sobretudo, com as redes sociais da 

internet, que podem ser consideradas espaços de interação, de partilha, de colaboração e de 

recepção de novos textos. Assim, em consonância com os pensamentos de Zacharias (2016), 

acreditamos que uma pedagogia voltada apenas para o letramento das mídias impressas não 

parece ser suficiente, pois os novos espaços exigem habilidades de leituras mais amplas e 

específicas, ou seja, novos letramentos. 

Diante do exposto, cabe à escola, como um espaço de interação e de interlocução de 

saberes, fornecer novos meios para que haja o uso consciente desses artefatos digitais que estão 

disponibilizados na rede e a inserção desses novos textos, oriundos das tecnologias digitais, 

                                                           
2 Rede mundial de computadores em inglês, também conhecido como web e www. Web é todo conteúdo que o 

usuário pode acessar na rede. Ela passou por várias evoluções web 1.0, web 2.0, web 3.0. A web 2.0 é a que usamos 

atualmente e a 3.0 é uma evolução da 2.0. 
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para a promoção de práticas de leitura mais condizente com a realidade do aluno, bem como, 

para a garantia de uma aprendizagem mais efetiva e de qualidade. Para isso, é necessário um 

engajamento discursivo de toda a comunidade escolar, para que se possa utilizar esses 

ambientes virtuais – aqui, enfatizamos os sites de redes sociais – como um lugar legítimo de 

aprendizagem e de formação de leitores responsivos na perspectiva bakhtiniana e competente 

em diferentes mídias. 

Na seção disposta a seguir, tentaremos, em linhas gerais, discutir sobre a questão da 

responsividade, trazida por Bakhtin, e as práticas de leitura em inglês nos sites de redes sociais 

da internet. 

 

2.4. A noção de responsividade nas redes 

 

As práticas de leitura em inglês nas redes sociais da internet podem configurar uma 

ruptura com os moldes tradicionais de aprendizagem do idioma, visto que é capaz de trazer uma 

flexibilização no currículo e, também, uma mudança no paradigma educacional, 

principalmente, em torno da aprendizagem de línguas, estrangeira ou materna, corroborando, 

dessa forma, com novas formas de aprender mediadas pelas tecnologias digitais. 

Na atualidade, os jovens têm passado a maioria do seu tempo em frente a uma tela de 

computador, criando laços, expandindo seu conhecimento, se informando e abrindo novas 

possibilidades de criações de inteligência coletivas em comunidades virtuais de aprendizagem 

em redes sociais da internet, tais como, o Facebook, que é o site de rede social em destaque 

nesse estudo. 

Em função desse novo contexto, as redes sociais da internet têm se mostrado não 

apenas um lugar de interação e comunicação, mas, sobretudo, de aprendizagem. Por isso, nesse 

âmbito, queremos destacar a leitura em inglês enquanto prática socialmente construída na 

interação entre os sujeitos (autor-leitor-usuário) e o texto propriamente dito nos sites de redes 

sociais, como um lugar em que se pode facilitar a compreensão do conteúdo e a participação 

dos alunos para a execução das atividades, partindo de uma atitude responsiva ativa. 

Nos sites de redes sociais, mais especificamente no Facebook, os leitores-usuários 

costumam reagir de maneira diversa às postagens (enunciados) na rede, seja com um 

comentário, um like, um “amei”, um emoticon ou, simplesmente, não dando resposta alguma 

como sinal de discordância ao texto que foi postado, corroborando, assim, com o que Bakhtin 

(2003) chama de responsividade ativa, ou seja, o leitor, na rede, “[...] concorda ou discorda, 
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completa, questiona, argumenta, contra-argumenta, duvida e/ou pergunta” (SOARES, 2011, p. 

44). Além disso, Bakhtin ressalta que: 

 

[...] toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 

ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); 

toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante” (BAKHTIN, 2003, p. 271). 

 

 Isso quer dizer que sempre haverá uma compreensão ativa, não apenas via enunciados 

verbalmente construídos, mas, também, por meio de ações ou comportamentos.  O autor 

supracitado deixa claro que a compreensão passiva é um momento abstrato e que, uma hora, a 

resposta virá em voz alta e, ainda que não haja a resposta, cedo ou tarde, será respondido por 

meio do comportamento, como já foi dito anteriormente. Em relação à manifestação da 

compreensão ativa, Araújo et al. (2012), respaldado em Menegassi (2009), aborda que ela se 

dá de diferentes maneiras e de acordo com a situação comunicativa. 

Nesta perspectiva, concebemos o Facebook com base na categoria verbal de interação 

proposta por Bakhtin, como um espaço de produção de linguagem, portanto, propiciador de 

interações/interlocuções/enunciações, em que a responsividade ativa pode assumir diferentes 

proposições. 

Em se tratando da leitura em inglês nos sites de redes sociais, para que a compreensão 

ativa, realmente, aconteça, é necessário que o aluno não só reconheça o sinal, mas o signo, 

porque, segundo o próprio Bakhtin (2012), compreensão e reconhecimento são processos 

distintos, assim, “[...] a assimilação ideal da língua dá-se quando o sinal é completamente 

absorvido pelo signo e o reconhecimento pela compreensão” (BAKHTIN, 2012, p. 98). 

Nesses moldes, pode-se dizer que trabalhar a leitura em inglês nos sites de redes sociais 

proporcionar-nos-á a abertura para sala de aula de um leque de atividades que envolvam 

diferentes gêneros discursivos, em situações reais de produção, buscando ir além do ensino da 

palavra “[...] como item do dicionário, mas como partes das mais diversas enunciações dos 

locutores” (BAKHTIN, 2012, p. 98), em uma comunicação discursiva real que favoreça uma 

atitude responsiva do aluno. 

A aprendizagem de leitura, materna ou estrangeira, pautada numa atitude responsiva 

em redes, além de abrir um espaço para experienciar a língua como um organismo vivo e 

prático, contribuirá para a formação de sujeitos mais atuantes e críticos na sociedade atual. 

Na seção seguinte, limitar-nos-emos a discutir sobre os tipos de leitores existentes, 

dando ênfase ao leitor ubíquo, que é mais característico da realidade atual. 
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2.5. O leitor da era digital 

 

A evolução tecnológica, o crescimento do ciberespaço, as novas interfaces digitais e 

os dispositivos móveis provocaram o aparecimento de uma nova linguagem, em que imagens, 

sons, vídeos e links se mesclam, e, por conseguinte, surgem novas habilidades de leitura e um 

novo público leitor, o leitor ubíquo (SANTAELLA, 2014). 

Antes de nos determos a falar sobre o leitor ubíquo, que corresponde ao leitor 

contemporâneo, faz-se necessário recorrermos aos tipos de leitores elencados por Santaella, que 

não exclui um ou outro, mas, simplesmente, os coaduna. No primeiro momento, Santaella 

(2018) trata apenas de três tipos de leitores: o leitor contemplativo, o movente e o imersivo. 

O leitor contemplativo é aquele que se caracteriza por ser solitário, individual, que se 

abstém, portanto, do contato humano e se deleita de uma experiência silenciosa e contemplativa 

via livro impresso, em uma biblioteca, livre daquilo que lhe rompa a concentração e foco. É o 

leitor meditativo do século XVI. 

 

Em resumo, esse primeiro tipo de leitor é aquele que tem diante de si objetos 

e signos duráveis, imóveis, localizáveis, manuseáveis: livros, pinturas, 

gravuras, mapas, partituras. É o mundo do papel e do tecido da tela. O livro 

na estante, a imagem exposta, à altura das mãos e do olhar. Esse leitor não 

sofre, não é acossado pelas urgências do tempo. Um leitor que contempla e 

medita. Uma vez que estão localizados no espaço e duram no tempo, esses 

signos podem ser continua e repetidamente revisitados. Um mesmo livro pode 

ser consultado repetidas vezes, um mesmo quadro pode ser visto tanto quanto 

possível. Sendo objetos imóveis, é o leitor que os procura, escolhe-os e 

delibera sobre o tempo que deve dispensar a eles (SANTAELLA, 2018, p. 24). 

 

Movente, por outro lado, é o leitor que surge com a modernidade, não mais contempla 

por conta da fugacidade do tempo, mas se move “[...] com a velocidade e o burburinho frenético 

das grandes metrópoles” (SANTAELLA, 2014, p. 17); é, portanto, o leitor apressado, que se 

perde nos sinais, nas luzes e nas cores do mundo moderno, fugaz e industrial. 

 

[...] é o leitor treinado nas distrações fugazes e sensações evanescentes cuja a 

percepção se tornou uma atividade instável, de intensidades desiguais. É 

enfim, o leitor apressado de linguagens efêmeras, híbridas e misturadas 

(SANTAELLA, 2018, p. 29). 

 

O leitor imersivo, por fim, é o que surge com o ciberespaço, ou seja, é aquele que 

navega e busca informação nas redes numa velocidade espantosa, bastando-lhe só um clique. É 
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uma nova maneira de se ler, que exige habilidades distintas da tradicional leitura do livro 

impresso, que segue uma sequência das páginas e o folhear dos livros. 

 

[...] um leitor imersivo porque navega em telas e programas de leituras, num 

universo de signos evanescentes e eternamente disponíveis. [...] 

Cognitivamente em estado de prontidão, esse leitor conecta-se entre nós e 

nexos, seguindo roteiros multilineares, multissequenciais e labirínticos que ele 

próprio ajuda a construir ao interagir com os nós que transitam entre textos, 

imagens, documentação, músicas, vídeo etc. (SANTAELLA, 2018, p. 33). 

 

Com o passar do tempo, a autora supracitada batiza um outro tipo de leitor, que deriva 

do imersivo, o ubíquo. Desse modo diz Santaella (2014) que: 

 

O ubíquo deriva do imersivo e brotou tão logo se tornou usuário dos 

dispositivos móveis os quais lhe proporcionaram a possibilidade de acessar as 

redes e se comunicar com seus pares e mesmo ímpares de qualquer lugar e em 

quaisquer momentos” (SANTAELLA, 2014, p. 18). 

 

Além das características do leitor imersivo, podem-se pontuar, no leitor ubíquo, traços 

do movente, que são bem representados com a mobilidade física e social, que se dão com os 

dispositivos móveis. A autora ressalta que esse leitor movente, ao mesmo tempo em que está 

em meio às luzes, formas, sinais – e perambula nas avenidas, na rua etc. –, pode estar no mesmo 

lugar, sem necessidade de se deslocar, sendo um leitor imersivo que, com um só click na tela 

do smarthphone, adentra no universo computacional, o que o torna um leitor ubíquo. Percebe-

se, portanto, que um não substitui o outro; pelo contrário, eles “[...] coexistem, complementam-

se e se completam” (SANTEALLA, 2013, p. 20).  

Observa-se, portanto, que as redes sociais e, sobretudo, os dispositivos móveis fizeram 

emergir esse novo leitor, o leitor ubíquo. Antes para acessar a rede precisava-se de um 

computador fixo em um lugar, na atualidade, com os dispositivos móveis, passou-se a ter uma 

mobilidade tanto física quanto informacional e os usuários têm acesso a tudo em qualquer 

momento e em qualquer lugar (SANTAELLA, 2013), ou seja, de maneira ubíqua. 

Não há dúvida de que vivemos em plena era da mobilidade, na qual as pessoas estão 

conectadas o tempo todo à internet, criando comunidades virtuais e redes de telecomunicações 

entre si, possibilitando, cada vez mais, o surgimento de práticas de leitura mais ubíquas. 

Destarte, acreditamos que a proposta de leitura em inglês no Facebook, com a qual se configura 

esse estudo, possa auxiliar na formação de habilidades cognitivas que contemplem o leitor 

ubíquo, prática essa, muitas vezes, negligenciada na escola e pelo próprio professor. 
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Na próxima seção, discutiremos, brevemente, a respeito dos conceitos, 

funcionalidades dos gêneros discursivos e da necessidade de integração dos novos gêneros 

discursivos que surgiram com as tecnologias digitais em sala de aula. 

 

2.6. Os gêneros discursivos na era digital 

 

As tecnologias digitais e as novas práticas sociais de leitura e escrita possibilitaram o 

surgimento de novos gêneros discursivos, que circulam na sociedade, nos mais variados 

suportes e permeiam, diariamente, as relações entre os sujeitos, que vão desde as mensagens 

via celular, postagens no Facebook, a imagens com áudio (também conhecidas como slides), 

“foto-poemas” e vídeos no WhatsApp, Wikis (um sistema em que as pessoas postam coisas 

coletivamente, como o site de pesquisas Wikipedia), blogues. 

Ciente de que toda manifestação linguística se dá a partir de um gênero, Lemke (2010, 

p. 457) é enfático em dizer que “[...] todo letramento é sempre letramento em algum gênero”, 

logo, não se pode trabalhar leitura em língua inglesa se não for por meio de um gênero, 

principalmente, daqueles condizentes com a realidade do nosso aluno.  

Melo et al. (2012, p. 151) salienta que “[...] as práticas discursivas, sócio-

historicamente constituídas, sinalizam as mudanças em curso” e assinala essas mudanças 

mostrando que cartas e mensagens de autoajuda que transitavam em outros suportes hoje estão 

reorganizadas no ambiente virtual com imagens, sons, imagens em movimento (gif) e com 

outras linguagens e escrita. 

Vale ressaltar que os novos gêneros discursivos, decorrentes do uso das tecnologias 

digitais, estão cada vez mais presentes na nossa comunicação, principalmente, no cotidiano dos 

jovens. Assim, não podemos mais ignorá-los em sala de aula, por isso, é imprescindível que 

haja uma nova postura do professor frente a essas novas práticas discursivas requeridas 

socialmente. 

Diante disso, concebemos os gêneros discursivos como "[...] tipos relativamente 

estáveis de enunciados" (BAKHTIN, 2003, p. 262) que representam e codificam as diversas 

atividades humanas socialmente aprovadas, bem como, as posições e relações sociais 

concernentes aos participantes dessas atividades. Portanto, não podemos negar que as relações 

humanas são permeadas por esses gêneros, que refletem e refratam uma realidade e que cada 

esfera de atividade humana possui seus gêneros característicos. Quanto a isso Bakhtin (2003, 

p. 262-263) afirma que: 
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Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso 

sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, 

não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua efetua-

se em forma de enunciado (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos 

pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses 

enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 

campo não pelo conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 

seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, 

acima de tudo, por sua estrutura composicional. Todos esses três elementos – 

o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional – estão 

indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente 

determinadas pelas especificidades de um determinado campo de utilização 

da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros discursivos. 

 

Bazerman (2004 apud MARCHUSCHI, 2011), corroborando com essa visão, pontua 

que os gêneros são o que as pessoas reconhecem como gêneros, a cada momento do tempo, seja 

pela denominação, institucionalização ou regularização, pois esses constituem rotinas sociais. 

Assim, escrever um bilhete para a professora do filho, mandar uma mensagem ao esposo, 

responder a uma mensagem no grupo do WhatsApp, enviar um e-mail para o chefe, fazer um 

bolo pela receita da vovó, podem ser considerados como rotinas sociais, enfim, gêneros. 

Marchuschi (2011, p. 18) ressalta que, se concebermos “[...] os gêneros como formas 

culturais e cognitivas de ação social corporificadas de modo particular na linguagem, veremos 

os gêneros como entidades dinâmicas”, portanto, não se caracterizam como estruturas rígidas, 

pois eles mudam e se moldam ao contexto situacional, histórico e à necessidade comunicativa 

do falante. Conforme cita o autor, se a língua se modifica, os gêneros, também, variam. Por 

isso, os gêneros não podem ser vistos como formas puras e rígidas, mas como entidades 

flexíveis e dinâmicas que se dão nas relações sociais do sujeito.  

Desse modo, percebe-se que uma variedade de gêneros surgiu devido à rede mundial 

de computadores, mas alguns, não tão novos, podem ser gêneros clássicos com uma nova 

roupagem e com um suporte diferente. Isso evidencia-se com o e-mail e a carta, por exemplo, 

ou o bilhete e o torpedo, que, muitas vezes, possuem características semelhantes e a mesma 

funcionalidade, se reajustando e se reelaborando de acordo sua necessidade sociocomunicativa; 

é o que Araújo (2016, p. 54) chama da “[...] coreografia dançada pelos gêneros discursivos” 

que acontece na relação entre linguagem e tecnologia.  

Marchuschi (2011) acrescenta, ainda, que, quando ensinamos um gênero, não 

ensinamos apenas a se produzirem textos, mas, também, um modo de agir discursivamente em 

determinada cultura.  Para o autor (2011, p. 28), “[...] os gêneros são formas de ação tática, 

como afirma Bhatia (1993), ou seja, a ação com gêneros é sempre uma seleção tática de 
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ferramentas adequadas a algum objetivo”. Sendo assim, subentende-se que, para determinada 

ação, seja ela a defesa de uma banca de mestrado ou a postagem de algo no Facebook, 

selecionamos uma forma de linguagem adequada, ou melhor, um gênero adequado. 

Dionísio (2011) defende os gêneros não como formas, mas como frames de ações 

sociais, partindo do pensamento de Bazerman (1997), e, ainda, destaca que, se as ações sociais 

são multimodais, os gêneros, também, o são, pois, quando falamos e escrevemos, usamos várias 

representações sígnicas. Salienta, também, que há vários tipos de manifestação da organização 

multimodal, que podem ser mais padronizados, de acordo com o público que se destina, como, 

por exemplo, uma palestra em relação a outros gêneros orais face a face. 

É-nos oportuno destacar que as redes sociais da internet (com destaque ao Facebook) 

dispõem de uma variedade de gêneros discursivos multimodais, nos quais os nossos alunos 

estão imersos. Cabe, então, a nós, professores, expor a funcionalidade de cada gênero discursivo 

e integrá-lo em um processo de intervenção nas aulas de leitura em língua inglesa, tornando-as 

mais dinâmicas e atraentes, em contextos reais de produção. Para isso, os gêneros discursivos 

precisam ser vistos não apenas como um instrumento de comunicação e interação, mas como 

um objeto para ensino e aprendizagem de línguas (DIAS, 2012). 

Pensando nisso, o professor de língua inglesa, enquanto agente transformador e 

político, precisa redimensionar sua prática, no sentido de distanciar de velhos métodos baseados 

na gramática e tradução, e se voltar a ações mais transformadoras e libertadoras que primem 

pela leitura dos mais variados gêneros discursivos que circulam na sociedade, em favor da 

pedagogia de multiletramentos. 

A leitura dos mais variados gêneros discursivos em prol da pedagogia supracitada é 

uma forma de a escola reconhecer a diversidade cultural do aluno e as diferentes práticas 

letradas locais, bem como, estar aberta para um ensino mais consciente e intercultural, 

principalmente, em se tratando do ensino de língua inglesa, já que ensinar a língua pressupõe 

ensinar a cultura da língua alvo “[...] para que se tenha consciência de que, além de um 

instrumento para comunicação, a língua é um sistema de representação do nosso pensamento e 

da nossa maneira de ver o mundo. Afinal, ensinar a língua é ensinar uma realidade” (LIMA, 

2009, p. 184). 

Sendo assim, trabalhar com os gêneros discursivos na perspectiva dos 

multiletramentos, em sala de aula, não significa apenas focar no uso das tecnologias – esses 

novos textos ou hipertextos que apareceram com uma linguagem multimodal –, mas, também, 

na possibilidade de se trabalhar com a questão cultural, a diversidades de culturas, a tolerância 
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e o respeito pelo outro, a alteridade que os próprios textos comunicam. Assim, tudo precisa ser 

ensinado, como assinala Lemke: 

 

Os multiletramentos e gêneros multimodais podem ser ensinados, mas é 

necessário que os professores e alunos estejam plenamente conscientes da 

existência de tais aspectos: o que eles são, para que eles são usados, que 

recursos empregam, como eles podem ser integrados um ao outro, como eles 

são tipicamente formatados, quais seus valores e limitações. (LEMKE, 2000 

apud DIONÍSIO, 2011, p. 149) 

 

Nesse ínterim, pode-se dizer que a aprendizagem de língua inglesa, por meio da leitura 

de diversos textos, possibilita a formação de leitores críticos e interculturais, capazes de atuar 

na sociedade. Portanto, não podemos mais ficar alheios às mudanças que têm ocorrido; isso 

implica, também, nos novos modos de se ler e escrever na contemporaneidade. Enfim, é preciso 

criar um espaço na sala de aula que privilegie uma ampla variedade de textos. É preciso pôr um 

fim à cultura de nos moldarmos aos livros didáticos, uma vez que as redes nos permitem uma 

forma mais dinâmica de interagir e de nos comunicarmos a partir de enunciados mais plásticos, 

de acordo com a nossa necessidade comunicativa, garantindo, assim, uma aprendizagem mais 

eficiente e significativa. 

Dessa forma, as aulas de leitura poderão ser vistas de maneira mais prazerosa e não 

enfadonha por parte dos alunos. Para que isso aconteça, a língua inglesa precisa ser trabalhada 

não como algo pronto e acabado, mas como um organismo vivo e mutável, e o texto, por sua 

vez, não só como pretexto para se ensinar gramática ou tradução, mas para a construção de 

sentidos na interação entre sujeitos (texto-autor-leitor). Porém, tudo depende das concepções 

de leitura, língua/linguagem e do modo como o professor encara as mudanças advindas, 

sobretudo, das tecnologias digitais, visto que não adianta tanta sofisticação se a metodologia e 

a maneira de se pensar não mudam. Além de o professor necessitar estar aberto às mudanças 

no sentido de garantir o uso da tecnologia com consciência, os alunos precisam reconhecer seu 

papel ativo na sua própria aprendizagem, tornando-se não consumidores passivos, mas 

produtores e usuários críticos e reflexivos. 

Acreditamos que a prática de leitura em inglês, atrelada ao uso das tecnologias digitais, 

permitirá, ao aluno, maior autonomia e desenvolvimento da sua criticidade. Para que isso 

ocorra, cabe à escola ser um espaço de democratização de multiletramentos (ROJO, 2012), 

porque tanto a aprendizagem de inglês quanto o uso das tecnologias digitais, além de ser um 

compromisso social, são, sobretudo, políticos. 
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No capítulo a seguir, abordaremos o Facebook como um ambiente virtual de 

aprendizagem propício a práticas multiletradas. 
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3. O FACEBOOK E OS MULTILETRAMENTOS 

 

Neste capítulo, discutiremos a respeito das redes sociais da internet, destacando, assim, 

o Facebook, como um ambiente virtual de aprendizagem, tentando especificar alguns recursos 

e atributos que faz dele um espaço legítimo de aprendizagem para a promoção de uma 

pedagogia voltada para os multiletramentos. Além disso, apresentaremos algumas pesquisas 

que corroborem com nossa visão a respeito de redes como o Facebook. Por fim, conceituamos 

o que são multiletramentos, como surgiu esse movimento, princípios que o norteiam, suas 

características e a necessidade de ressignificarem as práticas de leituras em sala de aula em prol 

dos multiletramentos. 

 

3.1. Redes Sociais da internet 

 

A chegada da internet e das tecnologias digitais influenciaram, decisivamente, na 

maneira de se interagir e se comunicar entre as pessoas. Daí, surge uma nova sociabilidade, 

com a comunicação mediada pelo computador, em que a distância e o espaço são encurtados, e 

as comunicações se dão em redes sociais na internet.  

Conforme expõe Recuero (2014), o estudo das redes sociais não é algo novo e que a 

metáfora da rede foi utilizada pela primeira vez com uma abordagem científica pelo matemático 

Euler e, depois, adotado por diversos ramos das ciências sociais. A autora acrescenta que os 

estudos de rede, tanto em relação ao social quanto às ciências, tiveram uma atenção maior com 

a publicação dos trabalhos de Barabási (2003), Barabási e Albert (1999), Watts (2003), Watts 

e Strogats (1998), dentre outros autores, no final da década de 1990 e no início dos anos 2000, 

encontrando, também, eco em estudos de agrupamentos sociais no ciberespaço, com Wellmam 

(2001, 2002, 2002b), dentre outros.  

Gomes (2016) ressalta que, na educação, o primeiro a referenciar os modelos de rede 

foi o austríaco Ivan Illich (1970), em seu livro “Sociedade sem escolas”, em que trazia a rede 

mundial de computadores como meio para os alunos buscarem informação sem precisarem do 

professor. O mesmo autor mostra novas teorias que abordam a aprendizagem e a construção do 

conhecimento em rede, citando Solomon (1993), de acordo com Siemens (2008), com a 

cognição e conhecimento distribuído. Sobre isso, ele preconiza que a “[...] cognição é fruto das 

interações diárias entre pessoas e é, portanto, socialmente distribuída” (GOMES, 2016, p. 84). 

Apoiado em Araújo  (1998), Siemens (2008) ressalta que, para que as pessoas tenham acesso 
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ao conhecimento, precisam estar ligadas a algum artefato de mediação, como a tecnologia e/ou 

arte. 

Castells (2007) designa essa nova era informacional como “Sociedade em rede”, onde 

tudo se organiza em torno de uma teia. Logo, não podemos negar que esse sistema 

interconectado se estenda ao sistema de ensino. Isso implica em um novo paradigma, com 

propostas de currículos mais abertos e flexíveis que estimulem, no aluno, o aprender a se 

aprender, sobretudo, com e nas redes sociais da internet. 

Castells (1999, p. 565), a respeito das redes, ressalta que constituem: 

 

[...] uma nova morfologia social das nossas sociedades e a difusão da lógica 

de redes modifica de forma substancial a operação e os resultados dos 

processos produtivos e de experiência, poder e cultura. Embora a forma de 

organização em redes tenha existido em outros tempos e espaços, o novo 

paradigma da tecnologia fornece a base material para sua expansão penetrante 

em toda a estrutura social. 

 

Para Recuero (2014), o estudo das redes sociais se dão pelo padrão das conexões no 

ciberespaço e pela exploração da metáfora estrutural: 

 

Na realidade, a força da abordagem de redes sociais está em sua necessidade 

de construção empírica tanto quantitativa que busca, a partir da observação 

sistemática de fenômenos, verificar padrões e teorizar sobre os mesmos. 
Estudar redes sociais, portanto, é estudar os padrões de conexão. É explorar 

uma metáfora estrutural para compreender elementos dinâmicos e de 

composição dos grupos sociais (RECUERO, 2014, p. 21-22). 

 

Em linhas gerais, o estudo das redes sociais da internet permite a compreensão da 

estrutura dos grupos sociais, que surge com a comunicação mediada pelo computador. Com o 

avanço tecnológico, o computador está evoluindo em uma velocidade espantosa, trazendo uma 

mobilidade que permite, em apenas um click, um agrupamento de pessoas e a formação de 

redes sociais da internet por meio de um aparelho de celular, ou, smartphone, que é um 

“computador de bolso”. Antes da presença dos aparelhos de celular mais sofisticados, para se 

configurar uma rede social da internet, era preciso uma máquina fixa (computador), disposta 

em um lugar com acesso à internet, e um grupo de pessoas conectado; na atualidade, contudo, 

os dispositivos são móveis, e as redes sociais da internet são, cada vez mais, ubíquas. 

Diversos conceitos emergiram sobre redes sociais, tais como, o de Wasserman & Faust 

(1994) e de Degenne & Forse (1999), que definem a rede como um conjunto de dois elementos: 

atores e suas conexões. Para Pinto e Junqueira (2009), uma rede social é um conjunto de 
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indivíduos e organizações conectados que constroem uma estrutura social, enquanto que, para 

Recuero (2014, p. 24), “[...] uma rede é a metáfora para observar os padrões de conexão de um 

grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores”. 

Franco (2012, p. 117) define redes sociais como “[...] um processo de socialização, 

algum tipo de interação coletiva e social, presencial ou virtual, que pressupõe a partilha de 

informação, conhecimentos, desejos, interesses”. 

Assim, as redes sociais da internet podem ser vistas com um conjunto de pessoas ou 

atores que estão ligados à internet e constroem, entre si, uma estrutura social, um tipo de 

interação que pode possibilitar o estreitamento e fortalecimento de laços sociais, além disso, 

pode ser um espaço coletivo de colaboração e troca de informações (AMANTE, 2014).  Para 

se entender uma rede, faz-se necessário conhecer os atores envolvidos, as suas conexões e sua 

dinamicidade. 

Para Recuero (2014, p. 25), “[...] os atores são o primeiro elemento da rede social, 

representado pelos nós (ou nodos)”, ou seja, em linhas gerais, são as pessoas envolvidas na 

rede. Nas redes sociais da internet, a constituição dos atores acontece de maneira diferente, por 

isso, não são muito discerníveis, até mesmo, por conta da distância que existe entre os 

envolvidos na interação social, mediada pelo computador, portanto, trabalha-se com 

representação de atores sociais, ou seja, um ator pode ser representado por um weblog 

(atualmente, chamado apenas de “blog”) ou um perfil no antigo Orkut (RECUERO, 2014). 

De acordo com Recuero (2014), essas ferramentas (blogue ou Orkut) não são atores 

sociais: 

 

Mas por que poderíamos considerar tais ferramentas como atores sociais? 

Incialmente, não são atores sociais, mas representações dos atores sociais. São 

espaços de interação, lugares de fala construídos pelos atores de forma a se 

expressar elementos de sua personalidade e individualidade (RECUERO, 

2014, p. 25-26). 

 

Diante do exposto, pode-se dizer que, na internet, os atores sociais envolvidos 

constroem/expressam a sua identidade por meio de um perfil no Facebook ou, até mesmo, por 

um simples compartilhamento de mensagens no mesmo ambiente, ou seja, expressão desse “[...] 

alguém ‘que fala’ através desse espaço é que permite que as redes sociais sejam expressas na 

internet” (RECUERO, 2014, p. 27). Além disso, a autora deixa claro que os links, a percepção 

do que eles são, o uso de palavras, cores e nomes, podem representar um nó (um ator) em uma 

rede social. 
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Nesse sentido, pontuamos que os tipos de interação existentes em uma comunidade 

virtual, como, por exemplo, em um grupo no Facebook, também, podem representar o “self” 

(termo em inglês para se referir à pessoa ou objeto em si) desse ator na rede ou, até mesmo, 

escamotear quem ele realmente é, ao, simplesmente, postar uma poesia de Clarice Lispector, 

por externar aquilo que se está sentindo no momento ou porque achou-a bonita; curtir as páginas 

dela sem, ao menos ter, lido um livro dela para mostrar a alguém na sua rede aquilo que o 

usuário não é. Destarte, a rede pode ser um lugar tanto de verdades quanto inverdades, além de 

ser um espaço para fortalecimento ou (re)criação de identidades. 

Para a Teoria Ator-Rede de Latour (PRIMO, 2012, p.631), por sua vez, o ator pode ser 

humano ou não, isto é, “[...] é aquele ou aquilo que age em função de muitos autores”. Sendo 

assim, o autor aponta que os seres humanos não são os únicos agentes, mas “[...] tudo que 

contribui para o produto do ‘conhecimento’” (ARAÚJO, 2009, p. 36). Para Primo (2012), em 

se tratando de mídias sociais, o Facebook, também, é um ator. Destacamos, ainda, que essa rede 

pode ser um espaço que aglomera sujeitos humanos e não humanos que agem tanto no material 

quanto no social, formando, assim, uma rede sociotécnica na perspectiva de Latour (1994), que 

seria, justamente, a interação via rede entre seres humanos e ou não. 

Schlemmer (2014) e Lautor (2012) utilizam o binômio ator-rede, ressaltando-se que o 

ator nunca age sozinho, mas é influenciado na rede, que possui conexões e, também, as 

representa. Ao mesmo tempo que ele é construtor, é receptor, por isso que o social nas redes 

não se deve apenas às pessoas, mas ao que acontece através do princípio de associação. Com 

isso, entende-se que as práticas sociais se dão além do homem, incluindo-se, assim, os não 

humanos – objetos/coisas (LATOUR, 2005 apud FRANÇA; SILVA, 2017). A exemplo disso, 

para a produção da atividade didática, numa concepção de Sala de Aula Invertida no grupo do 

Facebook, que é proposta neste estudo, há um envolvimento de vários atores humanos e não-

humanos: professor, aluno, sala de aula, Facebook, cadernos, cadeiras, mesas, livros e materiais 

impressos e digitais, para produção da atividade didática, internet etc. Os não-humanos, aqui 

categorizados, podem exercer papel de mediadores atuantes ou não, tudo dependerá das 

associações com as quais estejam envolvidos.  

Vale destacar que nossa discussão não gira em torno de defender a posição de Recuero 

ou de Latour se o Facebook representa ou é um ator, mas vislumbramos, neste estudo, que essa 

rede social não seja vista como uma mera ferramenta ou instrumento; pelo contrário, o 

entendemos como um mediador atuante, capaz de corroborar para as práticas de leitura em 

inglês, permitindo-se, assim, associações entre professor-aluno, aluno-aluno, professor-

Facebook, aluno-Facebook.  
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Para Recuero (2014), enquanto os atores representam os nós, a interação, as relações 

e os laços sociais podem representar as conexões de uma rede social. A interação, na internet, 

pode gerar relações sociais e, por fim, laços sociais, que podem ser fracos ou fortes. Para 

Wellman (1997) e Granovetter (1973), os laços fortes são aqueles que apresentam uma certa 

proximidade, intimidade e uma intenção de se estabelecer e criar uma conexão entre os pares; 

por outro lado, nos laços fracos, as relações, por ser mais esparsas, não são íntimas e próximas. 

As trocas que existem nessas interações nas redes sociais na internet vão determinar o capital 

social, que seria o conjunto de recursos que podem ser utilizados por um grupo de maneira 

individual e recíproca (RECUERO, 2014). 

Nota-se, portanto, que uma gama de fatores influencia na formação de redes sociais na 

internet, que se dá tanto na performance do indivíduo, ao tipo de relação, interação, laços sociais 

e do capital social que são construídos e sedimentados na rede. Dito isto, pode-se inferir, 

também, que laços off-line podem se tornar online, relações podem ser fortalecidas por meio 

dos recursos disponíveis na rede, e pessoas que estavam distantes umas das outras podem ficar 

mais próximas, porque as distâncias são encurtadas, fora que pessoas que não se falavam face 

a face podem manter uma relação amistosa, configurando, assim, uma rede social. 

Recuero (2014) distingue dois tipos de redes sociais na internet: a rede social 

emergente e a rede social de filiação. A emergente é aquela construída nas trocas sociais que 

emergem da interação dos atores via comunicação mediada pelo computador, enquanto que a 

de filiação é mantida pelo sistema e não exige muito esforço dos atores envolvidos. As redes 

de filiação são mais perceptíveis em sites de redes sociais e as emergentes nas interações no 

ciberespaço.  

Importa dizer, muito embora os sites de redes sociais são mais propícios para redes de 

filiação (RECUERO, 2014), um sistema que permite adicionar pessoas, criar um perfil e manter 

uma de lista de amigos, uma conexão entre eles, ter 1.000 amigos no Facebook não garante, 

por assim dizer, que haja uma interação mútua entre todos os usuários. Em contrapartida, o 

Facebook pode permitir a construção de um espaço de interação, sendo assim, um mesmo 

sistema pode apresentar os dois tipos de redes, tanto de filiação quanto emergente. 

Um dos aspectos mais centrais do nosso estudo é o site de redes sociais que, muito 

embora entendemos que funcione como suporte para redes sociais, não o percebemos como 

redes sociais em si, mas como sistemas que potencializam a organização de tal rede.  

Dessa maneira, na próxima seção, nos limitaremos à explanação sobre os sites de redes 

sociais, seus conceitos, sua história e evolução através dos tempos, trazendo, para o bojo da 

discussão, o Facebook. 
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3.2. Os Sites de Redes Sociais 

 

O crescimento da participação das pessoas nos sites redes sociais (SRS) tem suscitado 

uma nova forma de socialização e de integração de pessoas conectadas à internet. As 

ferramentas dos SRS possibilitam uma interação mais dinâmica e fluida, o que potencializa a 

formação de redes sociais na internet. 

Os sites de redes sociais seriam espaços fecundos para legitimação das redes sociais 

da internet, mas não são redes sociais em si, pois, para se constituir como tal, precisam dos 

atores sociais. Quanto a isso, Recuero (2014, p. 103-104) pontua que: 

 

Embora os sites de redes sociais atuem como suportes para as interações que 

constituirão as redes sociais, eles não são, por si, redes sociais. Eles podem 

apresentá-las, auxiliar a percebê-las, mas é importante salientar que são, em 

si, apenas sistemas. São os atores sociais que utilizam essas redes, que 

constituem essas redes. 

 

Para conceituarmos os SRS, nos respaldamos em Boyd e Elison (2007, p.221), quando 

afirmam que: 

 

Definimos site de rede social como serviços baseados na web que permitem 

aos indivíduos: 1) construir um perfil público ou semipúblico dentro de um 

sistema limitado; 2) articular uma lista de outros usuários com quem esses 

usuários dividem uma conexão; e 3) ver suas listas de conexões e aquelas 

feitas por outros no sistema. A natureza e a nomenclatura dessas conexões 

podem variar de site para site. 

 

Os autores supracitados salientam, ainda, que os SRS vão além de se conhecerem 

pessoas estranhas ou de se firmarem novas relações, mas trata-se da possibilidade do usuário 

de se articular no sentido de tornar públicas as suas relações e conexões sociais, destacando que 

as redes sociais se dão em torno das pessoas, não de tópicos, logo, estão centradas no usuário. 

Os SRS, como sistema, permitem que as pessoas criem as redes sociais da internet por meio de 

lista de amigos, como no Facebook, ou, até mesmo, via listas de discussões, como acontecem 

nos fóruns. Atualmente, a sociabilidade ocorre, também, a partir da conexão dos seguidores, 

como no caso do Twitter, Instagram e da rede em questão. 

Ribeiro e Ayres (2014) discorrem sobre a variedade de SRS na web e suas 

especificidades, mostrando que é possível identificar um ou mais recursos interativos que já 

existiam na web, como blogs, compartilhamento de vídeos, fotos, e-mails etc. Pontuam, 

também, que esses sites não apenas dialogam com computadores, mas com outros dispositivos 



47 

 

tecnológicos voltados para comunicação. Por fim, os autores retratam mudanças na 

comunicação mediada pelo computador, (CMC) que estão relacionadas a questões técnicas e 

ao uso dos indivíduos, como: (1) conversação; (2) menor concentração de poder no processo 

de comunicação; (3) maior circulação de informações; (4) novas formas de construção de 

sentidos; e (5) maior potencial de mobilização. 

Diante do exposto, percebe-se que os SRS potencializam uma nova forma de 

conversação, mais participativa e colaborativa, em que o poder é distribuído, as informações 

circulam de maneira mais abrangente, o sentido é construído a partir da interação dos usuários 

com os recursos disponibilizados nos sites e, além disso, há uma mobilização maior dos grupos 

sociais, até mesmo, fora da web. 

Santos e Rossini (2014) trazem os SRS como software de redes sociais, respaldados 

em Santos (2011) os autores supracitados conceituam os softwares sociais como interfaces da 

web 2.0 mais conhecidas como redes sociais que possuem comunicação síncrona e assíncrona 

dos praticantes culturais. As interfaces das redes sociais podem possibilitar uma convivência 

online, bem como, a criação de grupos e o compartilhamento de artefatos culturais (SANTOS; 

ROSSINI, 2014, p. 87), além de possibilitarem maior interação entre as pessoas em contextos 

off-line, pois aqueles não se falavam têm a chance de voltar a se comunicar com as/nas redes. 

Segundo Recuero (2014), existem dois tipos de site de redes sociais: os apropriados e 

os estruturados. Os apropriados são aqueles que não foram criados para mostrar redes sociais, 

mas acabaram sendo usados como tal pelos atores, como, por exemplo: os blogs. Por outro lado, 

tem-se os estruturados, como propriamente ditos, cujo foco está na publicização das redes de 

conexões entre os atores.  

É importante ressaltar que a rede social à qual pretendemos enfatizar é Facebook, que 

é considerado um site estruturado, porém nosso interesse maior não é apenas a interação, mas, 

acima de tudo, a aprendizagem que emerge via interação entre os atores envolvidos nele. Dito 

isso, buscamos explorar o uso dessa plataforma como meio de aprendizagem de leitura em 

inglês, pois acreditamos que ela pode ser um espaço propício para a formação de comunidades 

virtuais de aprendizagem, além de ser um “[...] habitat das gerações que recebemos, hoje, em 

nossa escolas e universidades” (MATTAR, 2013, p. 15) e, sobretudo, por ser um novo mediador 

para as práticas de leitura, compreensão leitora, engajamento discursivo do aluno/usuário, bem 

como, para construção de sentidos, o desenvolvimento da autonomia, assim como, confiança 

no aluno. 

Faz-se necessário, para este estudo, fazermos um percurso ao longo da história do 

surgimento dos primeiros SRS até o advento do Facebook, que ainda é considerado uma das 
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redes sociais mais utilizadas no Brasil, mesmo com o surgimento de outras interfaces que, 

também, agregam as redes sociais da internet. 

O SixDegress3 é considerado o primeiro site de redes sociais, criado em 1997, onde 

era possível se conectar a amigos e estabelecer uma lista de contatos. Em 2000, por não se 

tornar um negócio rentável, foi encerrado. Porém, ele foi responsável pelo pontapé inicial na 

formação de sites com essa finalidade, que se mantiveram até a atualidade. Outros SRS foram 

surgindo, tais como: Friendster (2002), Fotolog (2002), Myspace (2003), Orkut (2004), 

Facebook (2004). Observamos que a explosão de novos SRS causam o desaparecimento de 

outros. Assim foi o caso do Orkut que, com a abertura do Facebook, em 2006, para todas as 

pessoas, já que o seu uso antes se restringia, apenas, a estudantes de Harvard, declinou e deu-

se o pico do Facebook enquanto novo SRS livre. 

Convém salientarmos que outros SRS foram criados com um conteúdo voltado para 

áreas mais restritas, o LinkedIn (2003), voltado ao âmbito profissional; o Pinterest (2010), 

focado em publicações de imagens e inspirações artísticas; o YouTube (2005), cujo foco é o 

compartilhamento de vídeos de qualquer natureza; o Snapchat (2011), cuja finalidade são 

publicações de vídeos curtos que ficam disponíveis por 24 horas; o Instagram (2010), voltado 

para postagem de imagens e vídeos não muitos longos; o WhatsApp (2009), que, a priori, 

voltava-se, somente, ao envio de mensagens instantâneas de texto escrito, além de poucos 

recursos, mas que, atualmente, dispõe de várias ferramentas bastante úteis, tais como: chamadas 

de áudio e de vídeo, até mesmo, em conversas em grupo, além de se poder enviar documentos 

em PDF e outros formatos, podendo, até, se enviar a localização do usuário em tempo real. 

Além dessas redes sociais, que se apresentam como sites ou aplicativos, há vários outros com 

outros objetivos e, também, com diversas utilidades. 

Com isso, podemos perceber que muitas dessas redes sociais acabaram evoluindo, 

acoplando, ao seu sistema, outras ferramentas, mais inovadoras e dinâmicas, repercutindo, 

assim, de maneira vertiginosa, na sociedade, de modo geral. Outros sites de redes sociais, por 

sua vez, assim como o Orkut, não tiveram o mesmo desempenho e foram, simplesmente, sendo 

desativados com o tempo ou foram perdendo os seus adeptos que acabaram migrando para 

outros SRS, como por exemplo, o fim do MSN, que foi perdendo adeptos para outros que 

atendiam às novas demandas e dispunham de gráficos inovadores. 

                                                           
3 Todas as informações sobre os SRS foram extraídas dos sites abaixo: 

• https://noticias.bol.uol.com.br/bol-listas/oi-quer-tc-15-sites-que-contam-um-pouco-da-historia-das-redes-

sociais.htm 

• http://fantasticamentesocial.blogspot.com.br/2013/03/a-historia-dos-sites-de-redes-sociais-o.html 

• http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/07/historia-das-redes-sociais.html 
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O Facebook, por exemplo, constitui um sistema voltado para a interação, difusão de 

conhecimento e o compartilhamento de ideias. Criado em 2004 por estudantes de Harvard 

(Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris Hughes), alcançou a faixa de 2 

bilhões de usuários por mês, em junho, do ano de 2017, como apontou a FOLHA4 e, apesar de 

quatorze anos de existência, ainda continua em plena expansão e com muitos usuários. 

A primeira versão do Facebook, o Thefacebook, visava, apenas, a interação dos 

estudantes já mencionados, mas, aos poucos, tomou uma proporção gigantesca, expandindo-se 

para todo o mundo, postulando-se como a rede social online mais popular do mundo (KREUTZ, 

2009).  

Para se cadastrar no sistema do Facebook, o usuário, até então, precisa de um e-mail 

reconhecido e de uma senha, depois disso, é só inserir algumas informações pessoas, como: 

nome, sobrenome etc. e tem-se um perfil. Quanto a isso, Amante (2014) descreve que: 

 

Ao criar um perfil no facebook são disponibilizados campos para diferentes 

informações. O quadro informação básica inclui informação sobre gênero, 

data de nascimento, idiomas, ideologias política e crença religiosa. O campo 

trabalho/formação permite inserir a pertença institucional a nível profissional 

e a(s) instituição (es) de formação acadêmica. É ainda possível referir o status 

de relacionamento, naturalidade e a residência atual. O campo “Sobre ti” 

deixado em aberto, permite ao utilizador realizar uma autodescrição. A este 

junta-se o campo de citações preferidas e o campo relativo a contatos onde 

pode ser indicado apenas o endereço de e-mail, ou muitos outros dados. Há, 

pois, um conjunto de referências pessoais que podem ser inscritas nestes 

campos, permitindo traçar um perfil do utilizador mais ou menos detalhado, 

consoante a opção tomada por este já que estes campos não são obrigatórios 

(AMANTE, 2014, p. 30). 

 

Além disso, o usuário pode criar uma lista de amigos, enviando convites a pessoas que 

podem aceitá-los ou não. Além disso, o usuário tem acesso ao “feed de notícias”5, onde 

mostram-se informações acerca dos amigos que fazem parte da rede, que baseia-se nas 

atividades e nas conexões dos usuários (as informações são dispostas via algoritmos internos). 

Em relação à comunicação, existe o chat (Messenger), além do mural do Facebook, com a 

pergunta chave “No que você está pensando?”, onde as pessoas podem postar imagens, vídeos, 

e, ainda, podem dizer como estão se sentindo, que atividade estão fazendo; podem curtir, 

compartilhar, marcar pessoas nas postagens, fazer comentários, perguntas, uma gama de 

recursos que permitem a comunicação e a interação, tanto síncrona quanto assincronamente, 

por meio de uma linguagem multimodal. Outros recursos, como a criação de grupos, páginas e 

                                                           
4 Dados fornecidos pelo Presidente Mark Zucherberg, um dos idealizadores do FB.   
5 https://www.facebook.com/help/166738576721085 
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eventos, fomentam bastante a participação e a organização de comunidades, o que faz como 

que, cada vez mais, possamos compreender este site como uma ferramenta que potencializa e 

legitima a formação de conexões sociais da internet. 

Recentemente, foi criado o Facebook Stories6, similar ao do Instagram e Snapchat, 

onde o usuário pode adicionar fotos e vídeos, e todos os seguidores podem ver, mas, depois de 

24 horas, as publicações expiram. No Facebook Stories, o usuário pode escolher os filtros para 

a fotos, fazer edições de imagens e dar retornos via mensagens. Outra ferramenta que tem 

ganhado bastante adesão no site é o Live, com o qual os usuários podem fazer conferências em 

vídeos ao vivo, e outras pessoas têm a oportunidade de acessar e interagir entre si.   

É possível notar, portanto, que uma variedade de ferramentas interativas faz parte do 

Facebook, propiciando, assim, uma nova sociabilidade e a construção do saber coletivo. 

Educause (2007 apud MOREIRA; JANUÁRIO, 2014, p. 75) aponta que: 

 

O Facebook agrega uma significativa quantidade de recursos, funcionalidades 

e aplicativos que permitem ações interativas na web, tendo-se tornado, hoje 

em dia, um espaço inovador no qual se criam e desenvolvem interações, 

sociabilidades e aprendizagens, estas colaborativas em rede por meio do 

diálogo e da construção coletiva de saberes. 

 

Diante do exposto, podemos perceber que o Facebook pode servir como espaço para 

a aprendizagem. Sabemos que a escola sempre foi um ambiente de aprendizagem por 

excelência, mas, com o advento das tecnologias digitais, descortinam-se novas formas de 

ensinar e de aprender, no ciberespaço, privilegiando-se uma atitude mais responsiva, no sentido 

de Bakhtin (2003), autônoma, interativa e ubíqua, por meio de ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA) que extrapolam as paredes da sala de aula. 

Soares (2014) pontua que os ambientes virtuais de aprendizagem, como plataformas 

educacionais, estão sendo muito utilizadas no ensino superior, em cursos de extensão, 

graduação e pós-graduação, tanto na perspectiva do ensino a distância quanto presencial.  

Santos e Okada (2005, p. 02), antes mesmo de conceituar o que é AVA, tentam definir 

o que é ambiente e o que é virtual. Elas salientam que “[...] ambiente é tudo aquilo que envolve 

pessoas, natureza ou coisas, objetos técnicos”, e “virtual” não se opõe ao real, mas ao atual, 

logo “[...] é o que existe em potência e não em ato”, parafraseando Lévy (1996).  Convém, 

ressaltar que este autor apoia-se na distinção entre o possível e o real de Deleuze (1968), em 

“diferença” e “repetição” para esclarecer melhor a oposição entre o que seja virtual e atual. 

                                                           
6 Informação extraída do site: https://resultadosdigitais.com.br/blog/facebook-stories/ 
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 Retomando a questão do AVA, em Santos e Okada (2005, p. 02), podemos dizer que 

“[...] um ambiente virtual é um espaço fecundo de significação onde seres humanos e objetos 

técnicos interagem potencializando assim, a construção de conhecimentos, logo a 

aprendizagem”. Entendemos, portanto, que novos processos de aprendizagem podem ser 

construídos na interação em AVA. 

 O AVA é um espaço em que as pessoas interagem por meio dos recursos digitais, que 

estão no ciberespaço, com a finalidade de aprender. Para que o espaço seja configurado como 

AVA, precisa-se, sobretudo, que haja interesses educacionais; um grupo de pessoas, em um 

determinado ambiente, sem o intuito de aprender e compartilhar conhecimento, não se 

caracteriza como um AVA. Contudo, podemos transformar um ambiente, como, no caso dos 

sites de redes sociais, em AVA, se houver, realmente, uma intenção pedagógica e um saber 

partilhado entre os pares – tudo depende do como fazer e do objetivo que se quer alcançar.  

Para Santos e Okada (2005, p. 05), portanto: 

 

[...] Os ambientes virtuais de aprendizagem são mais do que um simples 

conjunto de páginas na web. Os ambientes virtuais correspondem a um 

conjunto de elementos técnicos e principalmente humanos e seu feixe de 

relações contido no ciberespaço (internet ou intranet) com uma identidade e 

um contexto específico criados com uma intenção de aprendizagem. 

 

Nesse sentido, para se configurar como AVA, precisa-se haver uma interface, 

participantes (alunos-professores) e ferramentas de socialização que possam, além de 

potencializar as interações, contribuir com o fazer pedagógico e, consequentemente, com a 

aprendizagem. O uso dos AVA é ainda algo novo na educação, por isso, é preciso um pensar 

crítico e reflexivo no uso deles (SOARES, 2014), para não incorremos no erro de usá-lo como 

um depósito inóspito de conteúdo, sem sentido algum para o participante. 

Para Moran (2013), os ambientes virtuais podem ser um complemento do que fazemos 

da sala de aula e que há três campos de atividades importantes que podem ocorrer no ambiente: 

a pesquisa, comunicação e a produção-divulgação. Em relação a essa assertiva, Moran (2013, 

p. 03) retrata que: 

 

Creio que há três campos importantes para as atividades virtuais: o da 

pesquisa, o da comunicação e o da produção-divulgação. A pesquisa 

individual de temas, experiências, projetos, textos. A comunicação pode 

realizar debates off e on-line sobre esses temas e experiências pesquisados. Já 

a produção deve divulgar os resultados no formato multimídia, hipertextual, 

“linkada” e publicar as conclusões para os colegas e, eventualmente, para a 

comunidade externa ao curso. 
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 Nesta perspectiva,  podemos observar que o AVA  pode ser utilizado como um 

complemento para as atividades de sala de aula, como pontua Moran (2013), por meio da 

pesquisa, comunicação e da produção e divulgação dos trabalhos, ampliando, assim, o fazer 

pedagógico, pois, nem sempre, o professor consegue compartilhar o que foi planejado em 50 

minutos de aula. Com o AVA, o professor pode partilhar slides, vídeos e outros materiais, para 

o aprofundamento da matéria e discussões em sala de aula. Assim, o AVA se figura como um 

novo lugar de aprendizagem e de construção de sentidos, que ora complementa, ora amplia o 

trabalho do professor ultrapassando os muros da escola. 

Com efeito, os AVA podem ser um espaço fecundo de construção de sentidos. Sobre 

isso, Soares e Barreto (2016, p. 4) chamam a atenção para: 

 

[...] o fato de que os ambientes virtuais de aprendizagem integram o 

ciberespaço e podem representar espaços fecundos de novas significações e 

constituição de sentidos na medida em que tornam possível um intercâmbio 

constante entre conhecimento e informação. Há um movimento para uma 

abertura em relação ao saber na medida em que a participação acontece em 

base horizontal, e, por isso, não há dimensão da transmissão de saberes, mas 

de construção coletiva e cooperativa. 

 

Compreendemos, portanto, que, por meio do AVA, a aprendizagem acontece de 

maneira coletiva e colaborativa, ou seja, “[...] emissores podem também ser receptores e estes 

poderão ser também emissores” (SANTOS, OKADA, 2005, p. 04-05), pois o saber não é 

unidirecional, não é centrado na figura do professor, mas é um saber compartilhado que se dá 

na interação entre professor-aluno, aluno-professor, aluno-aluno. 

Além disso, Soares e Barreto (2016, p. 05) pontuam que esses ambientes podem ser 

vistos como um espaço de interação e interatividade, onde as pessoas fazem uso “[...] da leitura 

e escrita e se comunicam em busca de significados que propiciem processos construtivos de 

aprendizagem independente do espaço e do tempo que ocupam”. 

Nessa perspectiva, pensamos os AVA como ambientes mais dinâmicos, atrativos, que 

se baseiam num trabalho colaborativo e que podem ampliar e ressignificar o espaço da sala de 

aula, além de, sobretudo, contribuir com as práticas de leitura, a partir de textos multimodais. 

Partindo disso, postulamos o Facebook, apesar de ser uma ferramenta que não foi criada com 

cunho educacional, como um ambiente virtual de aprendizagem, pois acreditamos, assim como 

Francisco e Oliveira (2016, p. 52), que a partir do “[...] uso de redes virtuais há a possibilidade 

de encurtar distâncias e promover maior interação entre os participantes, nelas inseridos, 

podendo segundo Oliveira”, transformarem-se em Ambientes Virtuais de Aprendizagem  
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Além disso, devemos considerar que: 

 

[...] as tecnologias digitais influenciaram sobremaneira na interação humana 

culminando em criação de comunidades virtuais de aprendizagem em redes 

sociais constituídas de linguagem e de vários autores sociais envolvidos de 

maneira dinâmica e interativa. O acesso às redes sociais pode possibilitar 

novas formas de ensinar e aprender na sociedade atual (PASSOS; SOARES, 

2018, p. 132). 

 

Segundo Dias e Aragão (2014), respaldados em Araújo (2007), para ser considerado 

um ambiente virtual de aprendizagem, precisa-se ser um espaço aberto, e o aluno ter liberdade 

para acessar, navegar, explorar e conversar, e ressaltam que, apesar de o Facebook não ter sido 

criado com fins educativos, possui características dos AVA e, ainda, vantagens em relação 

alguns como, p. ex.: podem-se baixar vídeos, além poder ser usado em vários navegadores etc. 

Para Moreira e Januário (2014), as redes sociais, por apresentarem espaços coletivos e 

colaborativos, podem facilitar o desenvolvimento de comunidades de aprendizagem, desde que 

se tenha explicitada a questão educativa. Para esses autores, essas comunidades virtuais têm 

sido uma ótima alternativa para a aprendizagem nos contextos mais tradicionais, por isso, 

advogam que, se aceitarmos que esses ambientes virtuais permitem a criação de comunidades 

de aprendizagem, logo, uma nova perspectiva na criação de contextos de aprendizagem 

precisará ser reconhecida. 

Moreira e Januário (2014, p. 75), por sua vez, ressaltam que é um desafio complexo, 

para o professor, o uso do Facebook, uma vez que precisa conhecer as ferramentas, dominá-las 

e utilizá-las de maneira a não fazer dessa rede um “[...] repositório de informação digital 

estático”, portanto, é preciso apropriar-se dos recursos advindos dessa rede, para que se possam 

construir ambientes de aprendizagem mais motivadores.  

Dessa forma, isso implica em reconhecer os potenciais que o Facebook oferece para a 

educação, que vão além de dominar ou utilizar a tecnologia presente na plataforma, mas, acima 

de tudo, de a ressignificar, a partir de propósitos educativos bem delimitados, com vistas à 

promoção de contextos mais colaborativos de aprendizagem, o que depende tanto do professor 

quanto do aluno. 

Quanto à potencialidade do Facebook como um espaço de aprendizagem estimulante 

para educação, Moreira e Januário (2014) defendem que: 

 

É inegável que o Facebook, na atualidade, se apresenta como um recurso de 

desenvolvimento profissional docente importante e como um cenário 

privilegiado para aprender a conviver vitualmente num processo interativo e 
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comunicacional no ciberespaço. Com efeito, com um perfil e com os recursos 

básicos disponíveis, é possível construir um espaço de aprendizagem 

estimulante (MOREIRA; JANUÁRIO, 2014, p. 75). 

 

Diante disso, preconizamos os sites de redes sociais, mais especificamente, o 

Facebook, como um ambiente virtual de aprendizagem, devido a sua estrutura e à diversidade 

de ferramentas que possuem. Sabemos que a aprendizagem em rede é um desafio muito grande, 

não só pela resistência de muitos professores, aversão ao novo, mas, também, muitas vezes, 

pela falta de habilidade dos docentes em manusear esses recursos ou, até mesmos, de traçar 

objetivos pondo essa plataforma como local de aprendizagem, já que a rede, em si mesma, não 

fará nada sozinha; há, portanto, a necessidade de um mediador da aprendizagem em rede, e o 

professor é uma figura importante, pois “[...] a mediação pedagógica adequa-se à rede social 

justamente por ser esta múltipla em suas formas de apossar-se/investigar os conteúdos, de 

aprender a aprender” (PORTO; NETO, 2014, p. 146). Para que isso ocorra, é necessário que o 

docente se aproprie dessas novas ferramentas e as incorpore em sala de aula, pois esse meio de 

comunicação já faz parte da vida do aluno na atualidade.  

Apresentaremos, na seção seguinte, algumas pesquisas que tratam o Facebook como 

um ambiente virtual de aprendizagem. 

 

3.3. Facebook como ambiente virtual de aprendizagem: Estado da Arte 

 

Trilhar por caminhos já percorridos é uma boa estratégia quando se quer fazer uma 

pesquisa, principalmente, quando se trata do uso de tecnologias digitais que avançam de 

maneira espantosa. Assim, apontaremos algumas produções acadêmicas que contemplam o 

Facebook como ambiente virtual de aprendizagem. 

Santinello e Versuti (2014) enxergam, nas potencialidades do Facebook, uma 

possibilidade na construção do conhecimento, em espaços de aprendizagem, quando voltados 

à colaboração. Acrescentam, ainda, como estratégia, a criação de grupos fechados com alunos 

de determinada disciplina.  Dito isso, percebemos que a criação desses grupos no Facebook, 

com a finalidade supracitada, é possível promover uma prática de aprendizagem, ainda mais, 

colaborativa. 

Tsukamoto et al. (2014) também utilizam o Facebook como um ambiente virtual de 

aprendizagem, voltado para professores de um curso de pós-graduação em Gestão Educacional, 

para levantar possibilidades educacionais da rede. Na sua investigação, constataram-se algumas 

resistências por parte dos professores a exemplo da falta de conhecimento e da dificuldade de 
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manusear as ferramentas e os recursos disponibilizados na rede. Para os autores, tudo isso 

evidencia a necessidade de uma formação continuada para os professores. A fim de refletir 

sobre o significado de ser educador no século XXI, eles acrescentam: 

 
[...] a educação requer a adoção de atitudes de cooperação, de interatividade e 

de compartilhamento, recorrendo à utilização de múltiplos recursos, que 

valoriza o contato pessoal e o uso das Redes Sociais como ferramenta de 

comunicação que culmine em aprendizado (TSUKAMOTO; FIALHO; 

TORRES, 2014, p. 361). 

 

Dito isso, observamos que o Facebook pode ser considerado um ambiente profícuo de 

aprendizagem, visto que essa rede possui recursos que podem favorecer a integração, a 

colaboração e a partilha entre os participantes, propiciando-se, assim, um novo modo de se 

ensinar e aprender em rede. Porém, é preciso reorganizar os currículos, no sentido de que se 

privilegiem novas formas e cenários de aprendizagem. Em relação a isso, Ferreira et al. (2012, 

p. 23) pontuam que: 

 

O Facebook surge como um novo cenário para aprender e aprender e aprender 

com o outro, ou seja, aprender a conviver virtualmente, num processo 

interativo pedagógico comunicacional que emerge no ciberespaço. Essa rede 

social possibilita que o professor utilize diferentes metodologias para 

incentivar e motivar o estudante no seu processo de aprendizagem. 

 

Cabral et al. (2016), por sua vez, propõem uma análise dos recursos disponíveis nas 

redes sociais, como o Facebook, Google+ e Twitter, observando se tais redes ofereciam 

recursos pedagógicos para a construção de aprendizagem, baseando-se em sete recursos 

considerados importantes para que o conhecimento ocorra, tais como: a disponibilização de 

conteúdo, de atividades, de monitoramento, de privacidade e de moderação. A partir do estudo, 

os autores mostraram que o Facebook e o Google+ tinham mais possibilidades de uso como 

ferramenta pedagógica para a construção de web currículos. Em relação à criação de grupos no 

Facebook para o ensino-aprendizagem, eles ressaltaram que: 

 

A configuração de grupos foi a melhor forma identificada por este estudo para 

que a rede social pudesse se adequar à prática de atividades educacionais. O uso 

de grupos ajuda a preservar a privacidade de seus membros e de temas 

discutidos, o que, para propósitos pedagógicos, pode facilitar a conexão com 

grupos, como professores e alunos, de forma mais privada. Para participar de 

um grupo não há necessidade de conexões de amizade entre usuários, o que 

facilita a inserção dos estudantes pelos agentes pedagógicos (CABRAL, DOS 

SANTOS, NAKASHIMA, 2016, p. 985). 
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O Facebook é um SRS de fácil manuseio que pode direcionar para uma aprendizagem 

em rede, permitindo, assim, a partilha de conteúdos e informações, de maneira colaborativa e 

interativa. Tanto os grupos quantos as páginas do Facebook possibilitam um acesso instantâneo 

a informações e à construção de conhecimento, fora que outros aplicativos podem ser utilizados 

nessa rede, como, por exemplo, o slideshare, em que você pode criar e visualizar slides. 

Notamos, portanto, que o Facebook possui uma ampla gama de recursos que precisa ser testada 

e aplicada em sala de aula, mas, de maneira organizada e planejada, para se evitarem problemas 

e transtornos naquilo que poderia ser um progresso para o ensino voltado para a prática 

colaborativa. 

Em relação às potencialidades educativas do Facebook, Matos e Ferreira (2014, p. 400) 

elencam que: 

 

• A utilização do Facebook pode ser cativante quando o professor utiliza esta 

rede como AVA ou grupo de discussão; 

• A rede social apresenta um design atrativo e seus recursos comunicacionais 

são fáceis de serem utilizados; 

• Promove o desenvolvimento de capacidades, como a de comunicação. 

Criação e de utilização das TICs a favor do processo de aprendizagem; 

• A plataforma da rede social facilita a troca de comunicação, informação e 

aprendizagem; 

• O professor pode acompanhar o desenvolvimento do aluno perante a 

realização das atividades e do grau de participação; 

• Esta rede social tem grande potencial para a aprendizagem colaborativa, os 

alunos apresentam participação ativa no processo, a mediação da 

aprendizagem é realizada pelo professor, o ambiente permite trocas, 

discussões e reflexões; 

• A interatividade está presente quando o professor motiva os alunos; 

• Existe flexibilização entre professor e aluno; 

• Autonomia do aluno no processo de aprendizagem; 

• Permite a construção coletiva do conhecimento e aceitação das diversidades 

e as diferenças entre alunos. 

 

Como elucidado acima, o Facebook pode ser um espaço de aprendizagem interativo que 

permita a participação, comunicação e a flexibilidade entre os sujeitos envolvidos, promovendo 
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a construção do saber, de maneira coletiva e colaborativa, além de colaborar para o 

desenvolvimento autônomo do aprendiz.  

Em se tratando de estudos sobre os SRS e seu potencial para a aprendizagem de línguas, 

em junho de 2017, foi feita uma pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira e no Google, 

buscando-se encontrar estudos que versassem sobre o Facebook como aliado para 

aprendizagem de leitura em inglês. A princípio o interesse era apenas em dissertações e teses 

que abordassem o referido tema. Foram encontradas 09 dissertações sobre o Facebook, mas 

nem todas versavam sobre o ensino de leitura e apenas uma delas tratava esse assunto. 

O estudo de Ferreira (2014) foi o único estudo encontrado que contemplava o ensino 

de língua inglesa, partindo do uso desse site, apesar de não se tratar, especificamente, da leitura 

em inglês. A pesquisa, em si, buscou relatar a atuação da professora-pesquisadora no Facebook 

com alunos de um curso presencial.  Para isso, criou-se um grupo secreto no site com o nome 

English Learners, em que alguns recursos foram utilizados tanto pelo professor quanto pelos 

alunos. Os participantes da pesquisa foram 06 alunos da ONG onde a pesquisadora trabalhava 

e uma aluna particular, além de outras 22 pessoas foram convidadas na participação do grupo. 

Tratou-se de uma pesquisa de cunho narrativo, e, na composição do texto, foram utilizados os 

relatos feitos pelos alunos sobre sua experiência com o uso da língua no grupo do Facebook, 

além das interações e comentários nos chats e postagens dentro de fora do grupo. Verificou-se, 

com o estudo, que, por meio do site em questão, se possibilitou a prática da língua inglesa, além 

de se proporcionar, à professora-pesquisadora, refletir sobre a sua prática tanto em contexto 

online quanto no site. 

Em um estudo sobre o livro “Redes Sociais e ensino de línguas: O que temos de 

aprender?”, organizado por Júlio Araújo e Vilson Leffa, foram encontradas algumas pesquisas 

que mostravam o Facebook como ambiente virtual de aprendizagem, porém apenas delas duas 

focavam no ensino de língua inglesa. A seguir, descreveremos tais pesquisas. 

Aragão e Dias (2016) usaram o Facebook como mais uma estratégia de ensino de 

inglês para alunos do ensino fundamental. Para os autores, o uso da ferramenta contribuiu para 

que os alunos se tornassem mais interessados e confiantes para usar a língua, principalmente, 

aqueles que tinham dificuldades de se relacionar presencialmente. Criou-se, também, entre eles, 

um sentimento de pertencimento a um grupo, além do engajamento, de maior envolvimento nas 

atividades de produção de sentido e de maior aprendizagem. Os autores do trabalho destacaram, 

ainda, que “[...] os estudantes podem vivenciar emoções positivas com o uso de SRS no 

ensino/aprendizagem de línguas e, consequentemente, desenvolver comportamentos mais 
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confiantes no uso da língua e no estreitamento de relações sociais em sala de aula” (ARAGÃO; 

DIAS, 2016, p. 116). 

O Facebook também foi utilizado por Weishsheimer e Leandro (2016), em um estudo 

baseado em métodos mistos, com aprendizes universitários de inglês, com o foco na interação 

dos alunos na rede. Segundo os autores, houve uma receptividade muito grande ao se utilizar o 

Facebook em uma proposta de atividade híbrida, além disso, perceberam que o uso das 

ferramentas do site pode influenciar no comportamento autônomo dos aprendizes.  Assim, 

pontuaram: 

 

Por meio dos sites como o FB podemos permitir que a aprendizagem ocorra 

em outros espaços além da sala de aula. Não é possível ensinar tudo que os 

aprendizes necessitam saber apenas em sala de aula, daí o benefício trazido 

por aplicativos da Web 2.0 para o ensino-aprendizagem inclusive de L2 

(WEISHSEIMER; LEANDRO, 2016, p. 136). 

 

Diante dos relatos da pesquisa supracitada, percebemos que, apesar de essa plataforma 

não sido desenvolvida com enfoque educacional, demonstra potencialidades educativas que 

podem servir de apoio para ação docente e configurar-se como um facilitador/motivador para 

aprendizagem do aluno. É-nos oportuno destacar, também, que o trabalho de leitura em inglês 

no Facebook ainda é muito escasso e, sobretudo, na concepção de Sala de Aula Invertida, o que 

faz desta pesquisa um estudo seminal e importante para área de Linguística Aplicada e para o 

ensino-aprendizagem de Línguas Estrangeiras. 

Destarte, acreditamos que inverter a sala de aula usando o Facebook pode possibilitar 

mudanças de práticas e de atitudes por parte de todos os sujeitos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem, mais especificamente, do professor e do aluno. Assim, diante desse novo espaço 

de aprendizagem que surge com o advento das tecnologias digitais, esperamos que o professor 

seja “[...] aquilo que a máquina não é, ou seja, crítico, criativo e comprometido com a educação” 

(LEFFA, 1999, p. 21) e, por conseguinte, que o aluno seja ativo e comprometido em aprender, 

passando a usar as tecnologias não apenas como uma distração, mas como um meio de levá-lo 

à aprendizagem de novas coisas. É preciso boa vontade de ambos os lados e, sobretudo, 

mudanças de atitudes que visem a formação de leitores, que vão além da revolução de 

Gutemberg. 

Importa, aqui, frisar que o Facebook pode ser visto como um lugar de enunciações, de 

discussões, de vozes que se entrecruzam e de práticas de leitura e linguagens múltiplas, a partir 

de diversos gêneros discursivos emergentes nele próprio ou fora, podendo, assim, ser um grande 

aliada na promoção de multiletramentos nas aulas de Língua Inglesa como língua adicional. 
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Com isso, passaremos à seção seguinte, com o intuito de delinear sobre o que são 

multiletramentos e como se dá essa nova prática de leitura e escrita nos sites de redes sociais, 

mais especificamente no Facebook. 

 

3.4. Os multiletramentos na rede 

 

Para abrangermos “[...] multiplicidade e variedades de práticas letradas, valorizadas 

ou não” (ROJO, 2012, p. 13), traremos, para o bojo dessa pesquisa, o conceito de 

multiletramentos, que está relacionado não só à questão cultural, mas, também, à, muito 

presente, multimodalidade dos textos nos sites de redes socais. 

O termo “multiletramentos” foi cunhado pelo Grupo de Nova Londres, em 1996, em 

Connecticut (EUA), em um colóquio, que resultou em um manifesto “A Pegagogy of 

Multiliteracies – Designing Social Futures” (tradução: Uma pedagogia dos multiletramentos – 

desenhando futuros sociais). Na perspectiva de Rojo (2012), o manifesto dos multiletramentos 

partiu da necessidade de a escola tomar, a seu cargo, os novos letramentos emergentes na 

sociedade atual, que estão ligados, na sua maioria, às TIC, mas não somente, e inserir, nos 

currículos, a variedade de culturas, que já são nítidas na sala de aula. Os multiletramentos 

abarcam dois pontos específicos presentes na sociedade, que são “[...] a multiplicidade cultural 

e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se 

comunica” (ROJO, 2012, p. 13). 

Conforme salientam Aragão e Lemos (2017, p. 82), a pedagogia dos multiletramentos 

“[...] chamam atenção para a característica multimodal dos textos atuais”. É necessário 

frisarmos, ainda, que as orientações curriculares do ensino médio (OCNEM) (BRASIL, 2015) 

advogam o trabalho com os gêneros discursivos, principalmente, os multimodais. Os autores 

(2017, p. 82), citando Cope e Kalantzis (2000), abordam que os textos multimodais “[...] 

combinam e inter-relacionam diversos recursos imagéticos, escritos e orais na produção de 

sentido” e enfatizam, também, a produção de sentido, a partir dos conceitos de designs: os 

designs disponíveis, o designing e o redesigned. 

Gomes Júnior (2016) aborda que o conceito de design é o eixo estruturador da teoria 

dos multiletramentos. Quanto a isso, ressalta que: 

 
O conceito de design é estruturador de toda teoria dos multiletramentos, pois 

é por meio desse conceito que a teoria instanciará concepções de construção 

de sentidos, interesse, agenciamento e multimoldalidade, primordiais para o 

ensino requerido na contemporaneidade. Design, então se refere ao modo com 

as pessoas fazem uso de recursos significações disponíveis em um dado 
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momento, em um ambiente específico de comunicação para realizar seus 

interesses (COPE; KALANTIZ, 2000 apud GOMES JÚNIOR, 2014, p. 59). 

 

O grupo de Nova Londres (GNL) prevê alguns princípios que norteiam a pedagogia 

dos multiletramentos. A partir do trabalho de Rojo (2012, p. 29), a seguir, são descritos tais 

princípios:  

 

• Usuário funcional: competência técnica e conhecimento prático;  

• Criador de sentidos: entende como diferentes tipos de textos operam; 

• Analista crítico: entende que tudo é dito estudo é fruto de seleção prévia; 

• Transformador: Usa o que foi aprendido de novos modos. 

 

Além disso, o GNL apresentou alguns movimentos pedagógicos, tais como: a prática 

situada; instrução aberta; enquadramento crítico; prática transformada para que as metas citadas  

fossem alcançada; e, por fim, o ensino-aprendizagem tivesse efeito. Ainda, conforme Rojo 

(2012, p. 30), “[...] essa proposta didática é de grande interesse de pluralidade cultural e de 

diversidade de linguagens envolvidos no conceito de multiletramentos”. 

Com a democratização do ensino, pessoas de classes distintas chegaram às escolas 

públicas de todo o país, o que desencadeou que práticas de letramento não fossem valorizadas 

na sala de aula, além disso, essas práticas mudaram, significativamente, na sociedade 

contemporânea, exigindo, assim, novas habilidades (ROJO, 2009 apud LIMA; GRANDE, 

2013). Em relação a isso, Lima e Grande (2013 apud ROJO, 2011, p. 39) abordam que: 

  

[...] as multiplicidades apontadas pelo Grupo de Nova Londres se configuram 

de maneira particular para a realidade escolar brasileira: além de novas 

práticas de letramento relacionadas à diversidade de semioses e mídias em que 

os textos contemporâneos circulam e além das relações com um mundo 

globalizado, as escolas brasileiras também precisam considerar os letramentos 

locais de um aluno diversificado. Ou seja, é preciso ampliar as práticas 

letradas que dão base aos eventos de letramento escolar. 

 

Na contemporaneidade, nos deparamos com uma infinidade de textos híbridos e 

participamos de práticas culturais letradas bastante variadas e em contextos mais diversos, logo, 

não podemos mais dicotomizar, em erudita (popular, central)  e marginal (canônica, de massa), 

assim como, assinala Rojo (2012), respaldada em García Canclini (2008 [1989]), uma vez que 

esses pares não se sustentam mais, já que os híbridos estão reinando, cada vez mais, permitindo 

que cada um faça sua coleção, principalmente, com as tecnologias digitais. Trata-se, portanto, 

de “[...] descolecionar os monumentos patrimoniais escolares, pela introdução de novos e outros 
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gêneros de discurso” (ROJO, 2012, p. 16). Dessa maneira, a escola, como um espaço de 

socialização de letramentos, deve estar aberta para essa multiplicidade de textos que circulam 

na sociedade. Negligenciar essas novas práticas de letramentos é continuar respaldando-se em 

práticas letradas antigas, em que o livro impresso tem papel preponderante na hora da leitura, 

além de não preparar o aluno para a gama de práticas de leitura existentes nos dias atuais. 

A linguista (2009), então, ressalta que as práticas de letramento escolar, não são mais 

suficientes para preparar os alunos para as práticas de leitura e escrita que são demandadas na 

atualidade, por isso a escola precisa de uma pedagogia que possibilite a inserção dessas novas 

maneiras de ler, que seriam os multiletramentos. Para isso, faz-se necessário que a escola seja 

um espaço socializador dos multiletramentos, afim de se engajar toda a comunidade escolar, 

em relação não apenas ao uso das ferramentas digitais que compõem o ciberespaço, mas, 

sobretudo, para se desenvolverem habilidades de leitura, compreensão e produção de textos, 

por meio dos mais diversos textos híbridos que circulam na contemporaneidade. 

A autora (2012, p. 23), dessa forma, elenca algumas características importantes dos 

multiletramentos: 

 

a) eles são interativos; mais que isso, colaborativos; 

b) eles fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas, em especial 

as relações de propriedade (das máquinas, das ferramentas, das ideias, dos 

textos [verbais ou não]); 

c) eles são híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, mídias e 

culturas). 

 

Percebemos, portanto, que uma das principais características dos novos textos é a sua 

interatividade, diferentemente das mídias mais remotas. O leitor contemporâneo não é mais 

passivo; é ativo, interage com outros usuários, outros textos, seja por uma interface, ferramenta 

digital ou mesmo numa rede social, dando-se espaço, assim, não só à interação, mas, sobretudo, 

à colaboração e construção de uma inteligência coletiva, nos termos de Lévy (1999). Dito isso, 

observamos que as tecnologias digitais e os textos híbridos que circulam na sociedade trazem 

consigo um novo “ethos” (LANKSHEAR; KNOBEL, 2007), que permite uma prática letrada 

mais colaborativa e participativa, tipicamente, diferente dos letramentos convencionais e 

escolares. 

Pensar na aprendizagem de leitura em inglês sob o viés dos multiletramentos é 

repensar as práticas letradas existentes, a fim de se promover não só ampliação destas, mas, 
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sobretudo, uma ressignificação no sentido de contemplar as mudanças culturais e tecnológicas 

existentes na sociedade contemporânea, além de se trabalhar com a realidade do aluno 

considerando o “[...] constante diálogo entre o global e o local; sem abrir mão da sua própria 

cultura” (ARAGÃO; LEMOS, 2017, p. 83). 

Em relação ao ensino de inglês, baseado nos multiletramentos, os autores supracitados 

destacam que: 

 

A perspectiva do ensino/aprendizagem de inglês baseado nos 

multiletramentos afasta do ensino de itens gramaticais isolados e da concepção 

de que tudo a ser ensinado/aprendido deve passar por uma sequência gradual, 

que vai do item mais simples ao mais complexo. [...] Além de do 

desenvolvimento de uma postura consciente das diferenças, acrescenta-se 

agora aos letramentos a capacidade de lidar de modo adequado com as 

tecnologias, “tornando-as úteis e favoráveis a si e ao empoderamento de seus 

agentes” (BORBA; ARAGÃO, 2012, p. 231).  

 

Levando em conta os pensamentos dos autores supracitados, advogamos a favor da 

aprendizagem de leitura em inglês, voltada para uma pedagogia dos multiletramentos, 

pensando, também, nos “available design” (GNL, 2000; ARAGÃO; LEMOS, 2017) que o 

Facebook apresenta e que propiciam novas formas de se comunicar, interagir, ler e produzir 

sentido, por meio de uma ampla variedade de textos que mesclam imagens, sons, vídeos e links.  

Ademais, o Facebook é um espaço onde os jovens estão imersos em uma interface de 

fácil manuseio em que eles podem, além de ampliar as suas práticas letradas, ressignificá-las, a 

partir de diversos gêneros discursivos de caráter multimodal. Nesse espaço, o professor pode 

se apresentar como um “designer” de ambientes de aprendizagem (GNL, 2000), 

proporcionando, dessa forma, ao aluno, um novo olhar sobre esse lócus, levando em 

consideração a multiplicidade cultural e de textos que se manifestam tanto na escola quanto 

fora dela, levando-se em conta, assim, as múltiplas práticas letradas relacionadas com o uso das 

tecnologias, a fim de não as relegar ao segundo plano. 

Trata-se, portanto, de um desafio promover a leitura de textos que não são valorizados 

na esfera escolar, principalmente, no que tange ao uso de ferramentas digitais, como os sites de 

redes sociais, mas é preciso que nos desvencilhemos de velhas posturas que privilegiam apenas 

os cânones literários, em detrimento dos textos que surgem com as novas tecnologias digitais, 

pois esses novos textos requerem, do aluno-leitor-usuário, uma nova postura e habilidades 

letradas, cada vez, mais variadas que, muitas vezes, não são contempladas em sala de aula. 

Pensando nisso, esse estudo pretende construir um projeto de intervenção para o trabalho com 

leitura, partindo de textos recentes e condizentes com as mudanças sociais, culturais e 
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tecnológicas no sentido de contribuir para uma educação crítica e conectada com as exigências 

atuais, o que implicaria na mobilização de práticas de multiletramentos em contextos híbridos 

de aprendizagem. 

Desse modo, traremos, no capítulo três, como se dará essa intervenção, quais são os 

métodos e abordagem utilizados nessa pesquisa, os sujeitos participantes e a importância desse 

estudo para o campo da Linguística Aplicada. 
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4. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, vincularemos a pesquisa no amplo domínio da Linguística Aplicada, 

área que traz contributos importantes para a prática pedagógica do professor de inglês. Serão, 

também, abordados os aspectos metodológicos, nos quais se baseia esta pesquisa, a saber: (i) a 

abordagem; (ii) a caracterização nos moldes da pesquisa-ação; (iii) o contexto, tanto o escolar 

quanto o virtual; (iv) os participantes e os instrumentos adotados para a geração de dados; (v) 

a proposta de intervenção utilizando o Facebook no modelo de Sala de Aula Invertida; e, por 

fim, (vi) os procedimentos para a análise dos dados. 

 

4.1 A pesquisa em Linguística Aplicada  

 

A pesquisa em Linguística Aplicada (doravante LA) tem avançado e se consolidado 

no Brasil como uma área de investigação autônoma nos estudos da linguagem, tendo grande 

força, especialmente, nos meados dos anos de 1990. Houve, também, uma ampla expansão de 

programas de pós-graduação que lidam, exclusivamente, com LA, com diversas linhas e, a 

partir das mais variadas temáticas, por conta da sua natureza transdisciplinar (SCHEYERL; 

SIQUEIRA, 2016).  

Moita Lopes (1996) utiliza alguns pontos que caracterizam a pesquisa em LA, a saber:  

(a) natureza aplicada em Ciências Sociais; (b) foco na linguagem do ponto de vista processual; 

(c) natureza interdisciplinar e mediadora; (d) envolve formulação teórica; e (e) utiliza métodos 

de investigação de base positivista e interpretativista. Dessa maneira, tentaremos configurar a 

nossa pesquisa no âmbito da LA, a partir desses pontos. 

A pesquisa em LA está centrada na resolução de problemas de uso da linguagem, tanto 

em ambiente escolar quanto fora dele, por isso que ela é uma ciência social (MOITA LOPES, 

1996). Põe-se, em discussão, também, a língua, não enquanto organismo abstrato imbuído de 

regras e mais regras, mas em uma perspectiva dialógica, em algo concreto, que acontece na 

interação entre as pessoas do mundo real (LEFFA, 2001), a exemplo da escola, comunidade,  

família etc., pois a LA privilegia a língua em uso e em contextos específicos. Nessa assertiva, 

por considerarmos práticas de leitura em inglês um problema de uso de linguagem e a 

ressignificação das práticas de letramentos na escola – visto que muitas não condizem com a 

realidade do aluno como uma necessidade premente e de relevância social – é que configuramos 
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este trabalho no rol dos estudos da LA. Vale lembrar que muitos trabalhos desenvolvidos nessa 

perspectiva contemplam a leitura em inglês, evidenciando assim a importância deste estudo. 

Outro aspecto abordado por Moita Lopes (1996) é o caráter interdisciplinar da LA, que 

é a integração entre as disciplinas, porém, neste estudo, ressaltamos, também, a natureza 

transdisciplinar da LA porque, assim como Celani (1998), acreditamos que, na postura 

interdisciplinar, há integração e não há interação, mas, na transdisciplinaridade, envolve-se, 

além da justaposição dos saberes, uma interação dinâmica. Quanto à atitude transdisciplinar da 

LA, Celani (1998) pontua que: 

 

A Linguística Aplicada parece ter vocação para uma atitude transdisciplinar. 

Essa preocupação com o social, com o humano, há tempos tem sido objetos 

de pesquisas em Linguística Aplicada e, de fato, é componente fundamental 

na definição da disciplina (CELANI, 1998, p. 118). 

 

Por se permitir transitar por diferentes teorias das mais variadas áreas do 

conhecimento, podemos considerar este trabalho no amplo domínio da LA, pois, para construir 

esta pesquisa, buscamos uma gama de outros domínios, que perpassaram vários estudos, dentre 

eles: de gêneros do discurso; sobre letramentos e multiletramentos; das redes sociais da internet; 

das tecnologias digitais; do Facebook como um ambiente virtual de aprendizagem. Além disso, 

observamos o uso da língua em contextos reais e as diferentes práticas de letramentos, por isso 

sua natureza transdisciplinar. Há, sobretudo, uma preocupação social e política, em relação à 

aprendizagem de leitura em inglês, não apenas em preparar os alunos para participar de exames 

de vestibulares e do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), mas de aprenderem inglês 

para a vida. 

Além disso, as mudanças que surgiram na língua/linguagem e o modo de interagir das 

pessoas advindas do mundo digital fazem-nos, como linguistas aplicados, interessados pelo 

estudo da linguagem, produzir conhecimentos responsivos no tempo em que vivemos (MOITA 

LOPES, 2013). Por isso, consideramos que o estudo a respeito do Facebook, como ambiente 

virtual de aprendizagem, é um campo bastante promissor para os estudos em LA e não deixa 

de ser um grande desafio por se tratar de tecnologias digitais, que estão em constantes 

mudanças. Sobre isso, Leffa (2001, p. 04) relata que: 

 

[...] as novas tecnologias introduzem mudanças que afetam a comunicação e 

nos obrigam a reconsiderar o que já parecia estar estabelecido. Pesquisar um 

fenômeno que ocorre sempre da mesma maneira, dentro dos mesmos padrões 

de regularidade, já é um desafio para o pesquisador. Estudar um fenômeno 

que muda entre o início e o fim da própria pesquisa é um desafio bem maior; 
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quando termina o objeto inicial já se transformou em algo diferente. A 

mobilidade desse objeto exige, portanto, um paradigma de pesquisa altamente 

adaptável, que sejam capazes de incorporar essas mudanças no momento em 

que elas ocorrem, uma espécie de “just in time” metodológico Daí, o grande 

desafio em Linguística Aplicada. 

 

A atitude transdisciplinar situa a pesquisa em LA como nossa pesquisa de base, uma 

vez que é teórica e aplicada ao mesmo tempo, e o seu objeto de investigação é a própria 

interação como meio de se chegar à aprendizagem (CELANI, 1998). Muito embora a LA esteja 

voltada para resolução de problemas específicos, pode, a nosso ver, contribuir para a produção 

de conhecimento e criação de teorias, apesar de estar envolvida com a pesquisa aplicada 

(MOITA LOPES, 1996), porém a teoria deve levar em consideração os fins práticos 

(RAJAGOPALAN, 2006). 

Nesse prisma, buscamos, aqui, não apenas teorizações, mas observar a prática, o 

contexto social em que o sujeito está inserido, as condições reais em que a leitura em inglês 

pode ser adquirida, para que, enfim, a teoria tenha utilidade prática para os fins pretendidos 

nessa pesquisa, pois uma “[...] teoria que considera o social como questão secundária jamais 

terá êxito num campo de prática que seja, antes de qualquer outra coisa social” 

(RAJAGOPALAN, 2006, p. 159). Dito de outra forma, não se pode estudar a língua fora do 

seu contexto real na sociedade, pois a língua é um “[...] construto linguístico-político-retórico” 

(JOSEPH, 2006; RAJAGOPALAN, 2007), fora que a produção de conhecimento nunca é 

neutra, mas é, sobretudo, política e deve servir a interesses sociais (AGUIAR, 2007). É preciso 

pontuar, ainda, que é caro à LA, como aponta Leffa (2001) que se dê sempre um feedback ao 

que a sociedade precisa, por meio da prestação de serviços e da pesquisa. A autora discute isso 

quando diz que: 

 

A importância que a Linguística Aplicada assumiu entre as demais áreas de 

conhecimento deve-se, certamente, a vários fatores, mas eu destacaria aqui, 

como um dos principais, a capacidade da disciplina em responder ao que a 

sociedade precisa. Na medida em que muitas dessas necessidades se 

relacionam a questões de linguagem, num mundo em que as distâncias 

geográficas diminuem e as pessoas precisam se comunicar em contextos cada 

vez mais diversificados, a Linguística Aplicada é a ciência que parece talhada 

para atender as necessidades. Qualquer ciência tem a obrigação de dar um 

retorno à sociedade. A linguística Aplicada dá esse retorno de duas maneiras: 

através da prestação de serviços e da pesquisa  (LEFFA, 2001, p. 05). 

 

Esta pesquisa insere-se no paradigma qualitativo-interpretativista, firmada na ideia de 

que “[...] a construção dos significados é feita pelo pesquisador e pelos participantes, em 
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negociações” (CELANI, 2005, p. 109). Leffa (2006) enfatiza essa problemática quando ressalta 

que:  

 

Há uma preocupação em contextualizar o que é pesquisado, estabelecendo 

todas as relações possíveis entre os diferentes elementos que podem estar 

envolvidos na pesquisa. Nada varia de modo isolado; a transformação se dá 

no contato com o outro (LEFFA, 2006, p. 03). 

 

Destarte, a intersubjetividade é fortemente enfatizada neste tipo de pesquisa. Moita 

Lopes (1994) pontua acerca disso, ao afirmar que: 

 

[...] na visão interpretativista, o único preço a pagar é a subjetividade, ou 

melhor, a intersubjetividade, os significados que os homens, ao interagirem 

uns com os outros, constroem, destroem e reconstroem. E é justamente a 

intersubjetividade que possibilita chegarmos mais próximo da realidade que é 

constituída pelos atores sociais – ao contrapormos os significados construídos 

pelos participantes do mundo social. (MOITA LOPES, 1994, p. 332) 

 

Segundo o autor supracitado (1994, p. 332), “[...] na visão interpretativista, os 

múltiplos significados que constituem as realidades são passíveis de interpretação”, o que não 

permite padronizações do mundo social e nem reduções da realidade a uma causa. Como a visão 

racionalista outorga, para o paradigma interpretavista, a padronização traz uma visão totalmente 

distorcida da realidade e não capta os reais significados que o homem confere ao mundo social, 

como enfatiza o linguista aplicado. Além disso, segundo ele, devido ao homem se valer da 

linguagem, é inadequado o uso dos mesmos métodos de investigação das Ciências Naturais nas 

Ciências Sociais. 

Entendemos a necessidade de mencionar que, como o presente estudo trata da 

aprendizagem de leitura crítica em inglês em um contexto híbrido de ensino, buscamos 

respaldo, também, na Linguística Aplicada Crítica (LAC), pois não vislumbramos a leitura 

enquanto apenas decodificação, mas, acima de tudo, como uma forma de ler o mundo, apoiados 

nos ideais de uma educação politizadora, assumindo, assim, as proposições de Pennycook 

(2001), que preconiza a responsabilidade política para a Linguística Aplicada e ressalta a LAC 

como “[...] uma forma de antidisciplina, ou como conhecimento transgressivo, como um modo 

de pensar e fazer sempre problematizador” (PENNYCOOK, 2006, p. 67).  

Para autor acima citado, a LAC é mais do que adicionar o paradigma crítico à LA; pelo 

contrário, é a possibilidade de se trabalhar com novas questões, como: identidade, sexualidade, 

acesso à ética, desigualdade, desejo ou a reprodução de alteridade, assuntos que não eram, até 

então, trabalhados na LA. Em relação ao termo crítico, ele acentua que: 
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[...] a palavra crítica é usada com intenção de incluir uma concepção de crítica 

transformadora. Isto significa dizer que nós, na qualidade de intelectuais e 

professores, precisamos assumir posturas morais e críticas a fim de tentar 

melhorar e mudar o mundo estruturado na desigualdade. Ao propor tal tipo de 

crítica, não estou fazendo a apologia da “sintonia fina” dos modelos, a qual, 

frequentemente, é considerado como um trabalho acadêmico; a minha 

proposta tenha a ver com um trabalho que busque compreender as implicações 

políticas da sua prática (PENNYCOOK, 1998, p. 39). 

 

Vale considerar, ainda, que esta pesquisa, por se tratar de uma pesquisa-ação e por 

estar ancorada nos moldes da LAC, propicia uma reflexão sobre a própria prática do professor, 

já que permite ao professor-pesquisador um olhar mais reflexivo e crítico, além de uma 

autoanálise em torno da sua prática pedagógica, e, sobretudo, um desejo incessante de contribuir 

na busca de transformação, construção e produção de conhecimentos capazes de resolver 

questões inerentes ao meio em que atua, visto que acreditamos que o papel do linguista aplicado 

crítico é de, também, olhar para o seu próprio entorno, observar as necessidades de sua 

comunidade, sua escola e de sua cidade como um todo, a fim de intervir de maneira crítica em 

cima dos problemas percebidos por ele. 

Levando isso em consideração, podemos dizer, com base em Pennycook (1998), que o 

papel do educador e do linguista aplicado é, ao mesmo tempo, pedagógico e político. Para o 

autor, somos responsáveis pelo conhecimento que produzimos, seja para a manutenção das 

desigualdades ou para criarmos condições que acarretem em mudanças efetivas. Dessa maneira, 

a aprendizagem de leitura em língua inglesa e o uso de tecnologias digitais, a nosso ver, nada 

mais são que uma questão de inclusão social e, por isso, não trata-se, apenas, de um projeto 

educativo, mas, sobretudo, político e social. Corroborando, portanto, com essa assertiva, ao 

remetemo-nos ao pensamento de Leffa e Botellho (2009), quando postula que:  

 

Usar os recursos digitais para ensinar uma língua estrangeira é uma maneira 

de diminuir a exclusão tanto de um lado quanto do outro. O acesso à língua 

estrangeira pode aumentar o acesso à rede, que, por sua vez, pode facilitar a 

aprendizagem da língua. Se for verdade que cada vez que se introduz uma 

nova tecnologia cria-se uma nova legião de excluídos, também é verdade que 

com as novas tecnologias criam-se novas possibilidades de inclusão 

(BOTELHO; LEFFA, 2009, p. 122). 

 

A tentativa de um trabalho com as tecnologias digitais atreladas a aprendizagem de 

leitura como uma possibilidade de inclusão social denota que nosso interesse com esta pesquisa 
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está concatenado com o real objetivo de se aprender a língua, “[...] que é empoderar e 

transformar aquele que dela se apropria” (SIQUEIRA; ANJOS, 2011, p. 143) e, assim, nos 

embasamos em um paradigma crítico de aprendizagem.   

Após discutirmos sobre a nossa pesquisa estar atrelada a LA e apoiada por um 

paradigma crítico sobre o amplo domínio da LAC, passaremos, na próxima seção, ao método 

de abordagem utilizado neste trabalho. 

 

4.2 Métodos de abordagem 

 

O método empregado neste estudo é o qualitativo-interpretativo por percebermos que 

a pesquisa científica, voltado à educação, não pode ser mais vista somente a partir de um 

paradigma positivista, portanto “neutra” e objetiva, mas por pensarmo-la como um lugar de 

descobertas e redescobertas (DENZIN; LINCOLN, 2006), “[...] que envolve questões relativas 

a poder, ideologia, história e subjetividade” (MOITA LOPES, 1994, p.331). Para Denzin e 

Lincoln (2006, p. 23), a pesquisa qualitativa traz, no seu escopo, “[...] a natureza socialmente 

construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é estudado, e as limitações 

que influenciam a investigação”. 

Para Moita Lopes (1994), na posição interpretativista, sujeito é demasiadamente 

importante. Sobre isso, ressalta que: 

 
Na posição interpretativista, não é possível ignorar a visão dos participantes 

do mundo social caso se pretenda investigá-lo, já que é esta que o determina: 

o mundo social é tomado como existindo na dependência do homem (MOITA 

LOPES, 1994, 331). 

 

Flick (2009) aborda que a pesquisa qualitativa é muito importante para o estudo das 

relações sociais por conta da ampliação das esferas de vida. Com isso, o autor afirma que “[...] 

em vez de partir de teorias e testá-las, são necessários ‘conceitos sensibilizantes’ para a 

abordagem dos contextos sociais a serem estudados” (FLICK, 2009, p. 21), pois tratam-se de 

situações novas, para as quais os métodos dedutivos tradicionais não mais seriam eficazes, por 

isso a pesquisa tende a usar estratégias indutivas, contudo é preciso afirmar que há sempre a 

tendência de os conceitos serem influenciados por uma teoria anterior (FLICK, 2009). 

De acordo com De Grande (2011, p. 14), “[...] o fato de assumir a pesquisa como 

prática interpretativa não retira do paradigma qualitativo a busca pela confiabilidade e rigor 

cientifico”. Nessa concepção, portanto, há uma negociação de sentidos e uma flexibilidade em 
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torno dos dados que são gerados em um contexto social específico. Quanto a isso, Melo et al. 

(2016) salientam que: 

 

Os dados principais são apreendidos em sua contextualidade em função da 

relação entre pesquisador e sujeito pesquisado, sendo considerado de menos 

relevância as causas exteriores a essa relação. Para Alves (1991), a abordagem 

qualitativa parte do pressuposto de que o conjunto de expressões dos sujeitos, 

vinculado a seus valores e crenças, é dotado de sentidos. Seus efeitos não se 

dão a conhecer por meio do imediato, sendo necessária a interpretação do que 

se apresenta (MELO et al, 2016, p. 153). 

 

 De Grande (2011, p. 14), por sua vez, traz, no seu estudo, algumas características da 

pesquisa qualitativa: 

 

• O privilégio por uma abordagem naturalista, ou seja, estuda os cenários 

naturais, e não criados para fins de pesquisa; 

• A interpretação dos fenômenos em termos dos significados que as pessoas a 

elas conferem (DENZIN; LINCOLN, 2006) 

• A geração e o uso de uma variedade de materiais empíricos; 

• A utilização de uma ampla variedade de práticas interpretativas interligadas. 

 

Moreira (2002), em referência ao trabalho de Erikson (1986, p 121), que prefere o 

termo “pesquisa interpretativa” para respaldar a pesquisa qualitativa na educação, pois acredita 

ser mais abrangente. Ele descreve que este tipo de pesquisa envolve: (a) intensa e ampla 

participação do contexto pesquisado, (b) cuidadosos registros do que ocorre neste contexto, 

juntamente com outras fontes de evidências (e.g., anotações, documentos, exemplos das ações 

dos sujeitos, gravações em áudios/vídeos) e (c) análise reflexiva de todos esses registros e 

evidências, assim como, descrição detalhada (i.e., utilizando narrativas e descrições literais das 

verbalizações do sujeito). 

Dessa maneira, depreendemos que a tarefa da pesquisa interpretativa, no contexto de 

ensino-aprendizagem de línguas, em prol de uma pedagogia dos multiletramentos, implica na 

interpretação das práticas sociais de leituras, nas quais o sujeito está inserido, e de como se dão 

as ações deste em situações sociais específicas, o professor-pesquisador, a respeito da sua 

própria prática, se move numa “ação-reflexão-ação” (BORTONI-RICARDO, 2008).  
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4.3 Método de Procedimento 

 

O método procedimental desta pesquisa está descrito dentro dos limites de uma 

pesquisa-ação por acreditarmos que o pesquisador precisa entrar em cena, conhecer a realidade 

e, a partir daí, tomar partido no sentido de desenvolver ações que promovam a transformação 

da realidade e a produção de conhecimento, sem perder de vista o caráter científico da pesquisa, 

haja vista que “[...] a compreensão da situação, a seleção de problemas, a busca de solução 

internas, todas as características qualitativas da pesquisa-ação, não fogem o espírito cientifico” 

(THIOLLENT, 1986, p. 23). 

A pesquisa-ação surgiu nos Estados Unidos, durante o período da Segunda Guerra 

Mundial, sendo que o pesquisador pioneiro foi Kurt Lewis. Posteriormente, foi amplamente 

difundida no mundo, pelas Ciências Sociais (TANAJURA; BEZERRA, 2015) e vem ganhando, 

cada vez, mais espaço na área da Educação (LANZARINI; GUSTASACK, 2015). 

Thiollent (1986) define a pesquisa-ação como: 

 

[...] um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita relação 

com uma ação ou com uma resolução de problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986, 

p. 14). 

 

Barbier (2002, p. 07), com base em Hugel e Seibel (1988, p. 13), por outro lado, 

ressalta que a pesquisa-ação “[...] trata-se de pesquisas nas quais há uma ação deliberada de 

transformação da realidade; pesquisas que têm duplo objetivo: transformar a realidade e 

produzir conhecimentos relativos a essas transformações”. Logo, podemos considerá-la como 

uma pesquisa-ação se houver, de fato, uma ação social, coletiva e participativa envolvendo os 

integrando da realidade que está sendo investigada, a fim de se desenvolver uma possível 

solução à problemáticas da comunidade ou mesmo encaminhamentos, contribuindo para o bem 

da coletividade e consequentemente, para a produção de conhecimento e tomada de consciência 

dos sujeitos nela implicados. 

Apesar de Barbier (2002) defender a pesquisa-ação sob a ótica do existencialismo e 

Thiollent (1986) advogar a favor da questão político-social, ambos os conceitos nos 

encaminham para um modo de fazer-pesquisa preocupado com os problemas reais dos sujeitos 

participantes do estudo (BEZERRA, 2015), além disso, acreditamos que implica-se na 

participação ativa e autônoma tanto do pesquisador quanto do sujeito participante. Em relação 
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a isso, Barbier (2002, p.14) ressalta que este tipo de pesquisa “[...] obriga o pesquisador de 

implicar-se. Ele percebe como está implicado pela estrutura social na qual, ele está inserido e 

pelo jogo de desejos e de interesses de outros. Ele também indica os outros por meio do seu 

olhar e de sua ação singular no mundo”. 

Thiollent (1986, p. 16), também, é enfático no que se refere ao papel ativo dos 

pesquisadores e afirma que “[...] não se trata de simples levantamentos de dados ou de relatórios 

a serem arquivados”, ou seja, há necessidade de que os sujeitos implicados no processo 

investigativo tenham poder de voz e atitude para transformar a realidade em que vivem, enfim, 

que sejam sujeitos proativos e participantes. A pesquisa, por ter caráter de ação, implica na 

atuação das próprias pessoas envolvidas, o que perpassa pelo modo de fazer da pesquisa até a 

conscientização e, por outro lado, por ser participativa, prescinde da colaboração de todos 

(BALDISERRA, 2001). Moreira (2002) defina como: 

 

[...] uma forma de pesquisa coletiva auto-reflexiva empreendida por 

participantes de situações sociais para melhorar a produtividade, racionalidade 

e justiça de suas próprias práticas sociais ou educativas, assim como sua 

compreensão em relação a tais práticas e às situações em que ocorrem. Os 

participantes podem ser professores, alunos, diretores, pais e outros membros 

da comunidade [...] qualquer grupo que partilha uma preocupação, um 

objetivo. É [...] colaborativa; porém, é importante enfatizar que [...] depende 

de que cada indivíduo examine criticamente suas próprias ações (KEMMIS; 

MCTAGGART, 1988 apud MOREIRA, 2002, p. 35). 

 

Ressaltamos que a pesquisa-ação é uma abordagem participativa e colaborativa, que 

pode provocar melhorias na educação, a partir de transformações nas práticas pedagógicas 

através de ações educativas. De fato, o professor-pesquisador deve estar imerso no processo de 

reflexão sobre a sua própria prática pedagógica por meio de ciclos de planejamento, ação, 

observação, reflexão, replanejamento, ação nova, observação e reflexão (KEMMIS; 

MCTAGGART, 1988 apud KEMMIS, 1988), a fim de que possa garantir mudanças na 

qualidade de ensino, tendo, assim, um papel ativo durante todo o processo investigativo. 

Com efeito, lançamos mão deste tipo de investigação por percebermos que, no 

contexto educacional, a autorreflexão do professor-pesquisador é imprescindível na busca de 

caminhos para a melhoria da prática pedagógica, visto que o objetivo não é, simplesmente, de 

resolver um problema prático, mas, no processo de sua análise, procurar compreendê-lo, 

visando o desenvolvimento e aprimoramento na prática educativa, como afirma Pereira (1998), 

que percebe a “melhoria da prática” como a implantação de valores que constituem seus fins e 

não condizendo, apenas, com os resultados obtidos, mas com os atributos inerentes a ela. 
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A noção de pesquisa-ação defendida nos sugere, no presente estudo, ter um cuidado 

especial no que tange à dificuldade da leitura em inglês na sala de aula; à necessidade de 

mudança no ensino de leitura em inglês; ao planejamento flexível e aberto; a uma interlocução 

entre professor-pesquisador e aluno durante o processo de intervenção; à produção de 

conhecimentos práticos por meio do uso de tecnologias digitais; à integração e reflexão dessas 

tecnologias nos conteúdos em sala de aula; à transformação na prática pedagógica; por fim, à 

melhoria no ensino de leitura em inglês a partir de um saber partilhado na experiência 

vivenciada dentro e fora da sala de aula. 

 

4.4 O contexto da pesquisa  

 

A presente pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual Dulce Almeida, no 

município de Itagibá-BA, situada à rua Abílio Lopes de Miranda, S/N (ato de criação: 6946 

Diário Oficial de 22/08/1982), funcionando por meio do Ato de Autorização 4713 – Diário 

Oficial de 02/07/1999, amparado pela Resolução CEB Lei: 9394/96. A escola analisada oferece 

o ensino médio regular e a educação de jovens e adultos (EJA) – Tempo Formativo III –, 

funcionando pela manhã, tarde e noite. 

Em relação a sua estrutura física, há: 07 salas de aulas; 01 sala da diretoria; 10 sala da 

secretaria; 01 biblioteca; 01 sala de projeção de vídeo; 01 sala de professores; e 01 laboratório 

de informática. No que tange à conectividade, a escola dispõe de internet banda larga, porém 

somente está disponível para os professores, pois são os próprios funcionários que a custeiam. 

Na sala de laboratório de informática, também, há conexão com a internet, porém pudemos 

perceber que os computadores são antigos e muitos não funcionam, portanto não sabemos se 

são usados com frequência para atividades educativas. 

Antes da execução deste trabalho, como parte das exigências acadêmicas, a 

pesquisadora informou à equipe gestora sobre o projeto, além de entregar-lhe um termo de 

autorização (ANEXO 1), que foi assinado por um dos responsáveis ali presente. 

É importante que frisemos que a referida pesquisadora faz parte do corpo docente da 

escola em questão há 10 anos, porém, no momento da execução deste estudo, estava de licença 

para o cumprimento da pós-graduação. Em consequência do seu contato com a instituição, 

optou-se por fazer a intervenção com seus ex-alunos, tendo eles assinado o termo de 

consentimento para a efetivação da pesquisa no ano de 2017 (ANEXO 2). 

Por se tratar de um estudo sob uma perspectiva híbrida, aliando o ambiente presencial 

e online, voltado para uma metodologia de Sala de Aula Invertida, vimos a necessidade de um 
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lócus digital. Sendo assim, escolhemos o Facebook, por se tratar de um site de rede social onde 

os jovens estão imersos na contemporaneidade e por acreditarmos que possa ser configurado 

como um espaço de aprendizagem dinâmico e colaborativo.  

Por meio da criação de uma conta nesta plataforma, o usuário pode criar seu perfil, 

preenchendo alguns dados, como: nome, idade, onde estuda/ou, status de relacionamento etc. 

Dessa forma, o usuário é quem decide o que coloca e para quem vão estar aberto os seus dados.  

Depois de configurar seu perfil, o usuário pode convidar pessoas para fazer parte da 

lista de amigos, podendo, até, classificar o grau de amizade e parentesco, além de ter acesso ao 

que os amigos postam no feed de notícias, conversar com eles via Messenger, criar páginas, 

grupos, eventos, compartilhar fotos, vídeos e mensagens no mural, e, também, poder curtir e 

comentar as postagens, mandar mensagens para os aniversariantes, jogar online, interagir com 

outras pessoas em tempo real via Live, postar fotos e mensagens por 24h no Stories. Diante da 

imensidão de recursos expostos acima, podemos perceber que o Facebook dispõe de muitas 

ferramentas que podem viabilizar a nossa pesquisa.  

Neste ínterim, nos atemos à descrição da interface dos grupos do Facebook, da criação, 

de suas características e recursos disponíveis, pois foi um dos recursos aqui mais utilizados, 

visto que o configuramos com um ambiente virtual de aprendizagem, capaz, também, de 

possibilitar o desenvolvimento de comunidades virtuais de aprendizagem e um espaço para 

formação de leitores com habilidades que exigidas no mundo atual. 

Assim, para a criação de um grupo, é necessário observar o menu no canto superior 

direito da tela do computador, lá estará disponível o ícone “grupos”, basta um clique para que 

o usuário seja redirecionado para uma outra tela que haverá o ícone “Criar grupos”. O 

administrador do grupo poderá nomeá-lo e determinar qual será a sua característica: público, 

fechado ou secreto. Na opção pública, as publicações são visíveis a quaisquer pessoas, 

independentemente de ser integrante ou não. O grupo fechado, contudo, apenas permite aos 

membros do grupo ver as publicações, mas qualquer um pode solicitar a participação, porque 

qualquer pessoa pode encontrá-lo. No secreto, por outro lado, só as pessoas que são membros 

sabem da sua existência e podem ver suas publicações. 

É oportuno destacar que os membros do grupo não precisam constar na sua lista de 

contatos e, caso a pessoa tenha uma página no Facebook, pode-se, também, criar um grupo 

voltado aos objetivos dela.  Em relação às postagens, no ato da criação do grupo, o 

administrador especifica se todos têm permissão a publicá-las ou apenas o administrador e, em 

se tratando da aprovação ou não de membros no grupo, funciona do mesmo modo, dependendo 

muito do objetivo do grupo. 
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No caso do estudo em questão, tratou-se de um grupo secreto, e coube apenas ao 

administrador aprovar quem participaria. Em relação às postagens, todos poderiam colaborar, 

desde que o conteúdo fosse relevante para a pesquisa. Um recurso importante na configuração 

do grupo do Facebook é que todas as publicações podem ser aprovadas antes da postagem, pelo 

administrador, o que possibilita um controle sobre o que está sendo postado no grupo e possíveis 

transtornos. Outro recurso interessante é que o administrador pode criar regras para o grupo, 

sendo que algumas já ficam expressas no próprio grupo, podendo servir de modelo para que o 

professor que deixe claro como este funcionará para os participantes em sala de aula. Para esta 

pesquisa, foi feita uma discussão em sala de aula, a fim de que fossem criadas as regras. 

No ato da criação do grupo no Facebook, o administrador escolhe o nome e a 

privacidade do grupo, como dito antes, depois, pode selecionar, nas configurações, um tipo de 

grupo, fazer uma descrição sobre ele, colocar tags, localização para facilitar o encontro da 

página e vincular páginas ao grupo. 

O mural do grupo do Facebook permite carregar arquivos que estejam no seu 

computador ou no dropbox, sendo possível vender algum item, fazer recomendações, criar 

álbum de fotos, criar documento e criar evento. Além disso, podem-se fazer enquetes e check-

in, marcar amigos nas postagens, organizar encontros e fazer vídeo ao vivo. Atualmente, um 

novo recurso foi criado, o Watch Party, em que as pessoas podem convidar outras para assistir 

a vídeos em tempo real. Lembrando que as postagens podem ser curtidas e comentadas, fora o 

“curtir”, que é algo que sempre existiu no Facebook, o usuário pode, agora, usar os emojis 

(Amei, Haha, Uau, triste, Grr), entre outros recursos que, também, aparecem nos comentários, 

tais como: emojis, gifs, figurinhas; fotos ou vídeos. Podemos observar, portanto, uma gama de 

recursos no grupo do Facebook, caracterizando-o como uma comunidade virtual de 

aprendizagem capaz de suscitar o gosto e o desenvolvimento de hábitos de leitura em inglês de 

maneira colaborativa e dinâmica.  

A seguir, descreveremos os sujeitos participantes e os instrumentos adotados para a 

realização da pesquisa. 

 

4.5 Participantes da pesquisa e Instrumentos de pesquisa 

 

Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram alunos da 3ª série do ensino médio, com 

faixa etária de 16 a 18 anos, do turno matutino do Colégio Estadual Dulce Almeida de Itagibá. 

A turma em questão dispõe de 26 alunos, sendo que todos se dispuseram a participar da presente 

pesquisa e assinaram, devidamente, o termo de assentimento (ANEXO 1). O projeto foi 
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encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da UESB e autorizado pelo parecer nº 2.689.251. 

Percebemos a necessidade de ressaltar que alguns alunos, no ato da assinatura do termo de 

participação, eram todos menores de 18 anos, necessitando, assim, da autorização mediante 

termo de consentimento (ANEXO 2) por parte dos pais ou responsáveis.  

Os instrumentos de pesquisa empregados foram: questionários online; observação 

participante tanto no contexto escolar quanto no virtual, com anotações no diário de bordo do 

pesquisador, especificando-se as atividades realizadas em sala de aula e sobre a proposta de 

intervenção por meio de uma atividade didática, utilizando a metodologia de Sala de Aula 

Invertida; registro de mensagens de grupos no Facebook; e gravações de aulas. 

De acordo com Gil (2003), o questionário é uma técnica de investigação que possui 

várias questões, as quais podem ser aplicadas a pessoas para se obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, interesses etc. O autor também afirma que os questionários podem ser 

compostos por questões abertas, fechadas e dependentes.  

Dessa forma, optamos por dois questionários online no Google drive, com questões 

abertas e fechadas. O primeiro questionário foi elaborado com intuito de obtermos informações 

mais detalhadas sobre as práticas de leitura dos participantes da pesquisa e foi disponibilizado 

aos 26 participantes por meio do grupo do Facebook. O referido questionário foi elaborado 

contendo 13 questões, sendo a maioria fechada, com o objetivo de conhecermos melhor os 

participantes (seus hábitos e interesse pela leitura e sobre o uso do Facebook). Esses dados 

foram gerados entre julho e agosto de 2018, e o prazo para o preenchimento e recebimento do 

questionário foi de uma semana do segundo mês.  Todos responderam ao questionário. 

O segundo questionário foi elaborado com 10 questões relacionadas às atividades que 

seriam feitas tanto no ambiente online quanto presencialmente, com objetivo de analisarmos a 

eficácia da proposta de intervenção pedagógica, observando a experiência dos alunos no grupo 

do Facebook e se, realmente, ele teria contribuído para a aprendizagem de leitura em inglês 

como língua adicional, numa perspectiva de Sala de Aula Invertida. Por isso, este questionário 

foi disponibilizado no grupo do Facebook somente ao final da proposta de intervenção. 

Por acreditarmos que a observação é um elemento fundamental em uma pesquisa e 

pelos fatos poderem ser percebidos sem qualquer intermediação (GIL, 2003), utilizamos esse 

instrumento de investigação, mas em uma perspectiva participante, por se configurar uma 

participação mais ativa por parte do pesquisador, dentro do interior de um grupo (GIL, 2003). 

As observações foram feitas tanto no grupo do Facebook quanto na sala de aula, lembrando que 

as observações seguiram-se de diários de bordo para que obtivéssemos maior confiabilidade 

aos dados. É importante salientarmos que, como tratou-se de uma proposta de intervenção 
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organizada e desenvolvida pela pesquisadora, também, foram utilizadas gravações em áudio 

para posterior transcrição e análise, com o intuito de produzirmos dados mais confiáveis e 

compreendermos como ocorreu a aprendizagem de leitura em inglês no contexto de Sala de 

Aula Invertida. 

É necessário destacarmos que, antes da proposta de intervenção por meio de uma 

atividade didática via grupo do Facebook e da sala de aula para as discussões tratadas dentro 

do grupo, buscamos, primeiro, criar uma página na plataforma, para que os alunos tivessem um 

contato inicial com uma gama de gêneros discursivos em inglês, a fim de que percebêssemos 

qual seria a reação deles e se eles interagir-se-iam ou não nesse ambiente.  

No mês de março de 2018, portanto, a pesquisadora entrou em contato com os alunos 

participantes da pesquisa na escola e formou um grupo no WhatsApp, criado apenas para envio 

de informação e do link da página, intitulada de “Read Together”. Esta página foi alimentada 

pela pesquisadora no período de março a abril de 2018.  Ao final, em julho do mesmo ano, foi 

criado um grupo no Facebook com o mesmo título, para a prática de leitura em inglês numa 

perspectiva de Sala de Aula Invertida. 

 

4.6  Proposta de intervenção 

 

Levando em consideração a diversidade de textos que vem surgindo com o advento 

das tecnologias e, consequentemente, a variedade de práticas letradas existentes, buscamos, 

neste trabalho, propor atividades que enfoquem a leitura do gênero Fanfiction – ou Fanfics, 

abreviação (em inglês) –, um gênero textual muito difundido entre os jovens na atualidade, 

porém pouco trabalhado nas aulas de leitura em inglês nas escolas.  

Para a realização da proposta de intervenção, buscamos planejar uma atividade 

didática partindo da constelação de gêneros (ARAÚJO; ZANOTTO, 2011), considerando que 

“[...] um gênero é um antecedente necessário para o outro” (SWALES, 2004, p. 18), já que as 

constelações se dão de acordo com as necessidades de um determinado evento comunicativo 

(SWALES, 2004) com base na visão dos multiletramentos e os gêneros discursivos de Bakhtin 

(2003), numa concepção de Sala de Aula Invertida. 

Para a aplicação da atividade didática, buscamos respaldos em torno de um Ensino 

Híbrido, ou, Blended Learning, por acreditarmos que a junção de aulas presenciais e online são 

mais efetivas do que somente presenciais (WEISSHEIMER; LEANDRO, 2016). A respeito 

desse tema, Christian, Horn e Stalker (2013) afirma que: 
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O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual o aluno aprende, 

pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de 

controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo, e pelo 

menos em parte em uma localidade física supervisionada, fora de sua 

residência (CHRISTIAN; HORN; STALKER, 2013, p. 7) 

 

Os autores supracitados trouxeram à tona diferentes modalidades para o ensino 

híbrido, tais como: modelos de rotação por estação; laboratório rotacional e Sala de Aula 

Invertida – que seriam os modelos aqui sustentados –; Flex, a La carte; Virtual Enriquecido e 

de Rotação Individual – que são modelos disruptivos.  

Quanto a essas modalidades de ensino, os autores afirmam que o Modelo de Rotação 

por Estação é aquele em que os alunos fazem revezamentos dentro da própria sala de aula; no 

Laboratório Rotacional, o revezamento acontece entre a sala de aula e o laboratório; no caso da 

Sala de Aula Invertida, é aquele que ocorre via supervisão do professor em sala de aula e em 

casa, por meio de atividades online; já na Rotação Individual, a diferença entre é foca na 

individualidade do aluno; o modelo Flex, por sua vez, traz o ensino online como a essência da 

realização das atividades, mesmo que off-line; o A La Carte, nos oferece uma perspectiva em 

que o aluno participa de um ou mais cursos online e, ainda, continua participando, normalmente, 

das aulas tradicionais; e, por fim, há o modelo Virtual Enriquecido, em que os alunos dividem 

seu tempo entre o espaço físico e o online.  

Os modelos por nós utilizados não rompem com o modelo de sala de aula tradicional; 

eles são montados para trazer melhorias para as salas de aulas e não rupturas, já o disruptivo 

vem para provocar mudanças, transformar o ambiente educacional. 

Dessa forma, o que nos interessa a esse estudo é o modelo de Sala de Aula Invertida, 

pois acreditamos que inverter a lógica da sala de aula, em que os conteúdos são estudados em 

casa, por meio de vídeos, textos, slides etc., tanto em sites de redes sociais quanto em outros 

ambientes virtuais de aprendizagem, a ser explorados na sala de aula a partir de debates e 

atividades práticas, favorecendo, ainda mais, as práticas sociais de leitura e a compreensão dos 

textos por parte dos alunos. 

Para Bergmann e Sams (2012, p. 11), “[...] basicamente, o conceito de sala de aula 

invertida é o seguinte: o que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é executado em 

casa, e o que é feito como trabalho de casa, agora é realizado em sala de aula”, ou seja, os alunos 

estudam, previamente, em casa, e a sala de aula será palco para a discussão dos conteúdos, não 

mais somente à transmissão desses. Assim, inverter a sala de aula vai muito além da 

transposição da aula para o vídeo, mas é, na verdade, uma questão de mudança de mentalidade 

e de atitude tanto por parte do professor quanto do aluno, pois o aluno deixa de ser passivo e 
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passa a ser um sujeito ativo da sua aprendizagem, enquanto o professor não se percebe mais 

como quem detém o saber, mas aquele que orienta, monitora e faz curadoria de conteúdo 

significativo para a aprendizagem, utilizando-se, assim, de uma metodologia ativa. 

Importa dizermos que muitos recursos podem ser utilizados para inverter o processo 

de aprendizagem. Moran (2018, p. 14) cita que se pode começar com “[...] projetos, pesquisa, 

leituras prévias e produções dos alunos e depois promover aprofundamento em classe com a 

orientação do professor”. O autor ressalta, ainda, que “[...] a combinação de aprendizagem por 

desafios, problemas reais e jogos com a aula invertida é muito importante para que os alunos 

aprendam, também nos seus próprios ritmos” (MORAN, 2018, p. 15).  

Leffa et al. (2016) abordam que a Sala de Aula Invertida se baseia na aprendizagem 

experiencial (DEWEY, 1938; GREENAWAY, 1995; KOLB, 1984) e propõe quatro fases: 

engajamento experiencial; exploração conceitual; produção de sentido; e apresentação de 

resultados. Ao conceituar o assunto, os autores defendem o uso das redes sociais, salientando 

que: 

 

O uso de redes sociais oferece inicialmente a vantagem de sintonizar com as 

expectativas dos alunos de que a escola esteja articulada com a realidade e 

experiências de suas vidas (JORGE, 2009), indo além do professor e do livro 

didático (SIEMENS; WELLER, 2011). Traz para o aluno a vantagem de poder 

esclarecer suas dúvidas, reorganizar sua aprendizagem e compartilhar 

comentários com os seus colegas, permitindo que atue dentro da Zona de 

Desenvolvimento Proximal (LLORENS; CAPDEFERRO, 2011) e com um 

controle maior de sua aprendizagem (LEFFA; DUARTE; ALDA, 2016). 

 

 Diante disso, recorremos ao uso dos grupos do Facebook para trabalharmos com 

várias práticas multiletradas condizentes com a realidade do nosso aluno, em que tanto a 

questão cultural quanto a multimodalidade dos textos pudessemos explorados em um modelo 

de Sala de Aula Invertida, a partir de uma atividade didática. Para a aplicação da atividade 

didática, foram um total de 8 encontros presenciais, correspondendo a 15 horas/aulas, sendo 

que o primeiro encontro foi concernente, apenas, à apresentação da pesquisa a partir de slides, 

seguida de uma dinâmica, como consta no (Quadro 2). Os demais encontros se estenderam ao 

grupo do Facebook. Como se tratou de uma atividade didática baseada em uma constelação de 

gêneros, buscamos um roteiro básico, sugerido por Araújo e Zanotto (2011), conforme 

mostramos no (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Roteiro de atividades didáticas na constelação de Gênero 

Constelação de Gêneros  

Núcleo motivador  Propósito Comunicativo  Gênero  

  
 
 

Fanfics 

Ler as capas de Fanfiction (Fanfics) em inglês.  Capas de Fanfiction  

Ler e compreender o gênero trailer de filme. Trailer de filme 

Ler e compreender o gênero sinopse de filmes em 
inglês.  

Filmes em inglês.  
Sinopse de Fanfiction  

Ler e compreender a linguagem da trilha sonora de 
filmes em inglês.  
Preparar uma Songfic 

Trilha sonora de 
filme 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

Quadro 2 – Roteiro de Aula 

Objetivo Atividade Duração Recursos Procedimentos 

Apresentar e discu-

tir a proposta de tra-

balho com os alu-

nos em sala de aula; 

(Re)conhecer o 

gênero textual 

Fanfictions. 

Dinâmica; 

Discussão acerca 

das atividades que 

propostas tanto 

online (Facebook) 

quanto na sala de 

aula; 

Criar, com ajuda 

da turma, regras 

de uso do grupo 

do Facebook. 

2 aulas  Data Show, 

notebook e 

plaqueta 

com o sinal 

de “curtir”. 

 

1. Mostra de fotos de artistas 

famosos, em slides; 

2. Alunos acenam com “curtir” 

ou “não curtir” via plaqueta e 

informam se são fãs ou não 

do artista mostrado; 

3. Estudantes apontam de quais 

artistas que, não tendo 

aparecido nos slides, eles 

compartilhariam alguma 

informação na rede; 

4. Após, o professor dá início à 

discussão sobre Fanfictions, 

perguntando se os alunos 

conhecem esse gênero e se já 

leram textos nesse formato e 

se, neste caso, costumam 

consumi-los com frequência. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Quadro 3 – Roteiro de Aula 2 

Objetivo Atividade Duração Recursos Procedimentos 

Ler e analisar 

capas de 

Fanfictions em 

inglês. 

Leitura e análise 

de capas de 

Fanfictions no 

grupo do 

Facebook; 

Jogo “caça ao 

tesouro” 

(treasure hunt). 

 

2 aulas 

 

Papel ofício, 

Celular,  

Aplicativo 

QR Code; 

Facebook. 

 

1. O professor posta as capas de 

Fanfictions, no Facebook, para a 

leitura dos alunos; em sala de 

aula promove um “caça ao 

tesouro”, por meio da leitura do 

QR Code. 

2. Para a realização do “caça ao 

tesouro”, a turma se divide em 

grupos (cada grupo precisa ter, 

ao menos, um celular com o 

aplicativo QR Code). 
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3. O docente espalha, pela escola, 

os códigos para os alunos façam 

a leitura (lembrando que os 

códigos se referem a títulos das 

Fanfictions já abordadas na 

plataforma online), com dicas 

para que eles cheguem aonde os 

códigos estão (vence o grupo que 

consegue encontrar todos os 

códigos e fazer a leitura). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Quadro 4 – Roteiro de Aula 3 

Objetivo Atividade Duração Recursos Procedimentos 

Ler e analisar 

trailers de fil-

mes em 

inglês. 

 

Leitura e análise de 

trailers de filmes; 

Discussão, em sala 

de aula, sobre os 

trailers postados no 

Facebook; 

Realização de Quiz 

sobre os trailers. 

2 aulas Celular, 

Notebook, 

Tablet, 

Internet. 

 

1. O docente posta alguns trailers de 

filmes, na plataforma, para a leitura 

dos alunos. 

2. Em sala de aula, o professor inicia 

uma discussão sobre os filmes: se os 

alunos tiveram dificuldades de 

leitura; se as imagens facilitaram; se 

gostaram do filme;  

3. Depois, o responsável pela turma  

promove um Quizz sobre trailers de 

filmes (quem obtiver o maior 

número de acertos ganha o jogo). 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

 Quadro 5 - Roteiro de Aula 4 

Objetivo Atividade Duração Recursos Procedimentos 

Ler e analisar 

sinopses de 

Fanfiction. 

 

Leitura e compre-

ensão de sinopses 

de Fanfiction; 

Jogo do RPG Boss 

5 aulas Notebook, 

data 

show. 

1. No grupo do Facebook, o professor 

publica, em inglês, algumas sinopses 

de Fanfiction para os alunos lerem; 

2. No mesmo grupo, o docente 

publica o jogo da plataforma Quizlet, 

com as palavras contidas na sinopse 

do Fanfic para ajudar na 

compreensão da leitura; 

3. Em sala de aula, o professor realiza 

discussões acerca das sinopses 

postadas, observando as dificuldades 

dos alunos; 

4. No mesmo ambiente, os alunos 

criam um jogo para a compreensão da 

sinopse através do RBG Boss.  
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4. De volta ao grupo online, o 

professor posta um teste, atribuindo 

notas para cada questão, 

relacionado à sinopse, para observar 

se eles, realmente, aprenderam. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

  Quadro 6 – Roteiro de Aula 5 

Objetivo Atividade Duração Recursos Procedimentos 

Analisar tril-

has sonoras 

de filmes em 

inglês. 

Leitura e compre-

ensão de músicas 

em inglês; 

Jogo “De que filme 

é a música?” (What 

movie is the song?) 

 

4 aulas Notebook; 

Data 

Show; 

Caixa de 

som; 

Internet. 

1. No Facebook, o professor posta 

várias trilhas sonoras de filmes; 

2. O professor, então, escolhe a que 

obteve mais  curtidas para a leitura 

e análise em sala de aula e, assim, 

observação se os alunos tiveram 

dificuldade de compreensão ou não; 

3. Após divididos em grupos e, por 

meio de um jogo montado no 

PowerPoint, com as trilhas sonoras, 

os alunos se encarregam de 

descobrir de que filme se trata; 

4. Os alunos criam uma playlist de 

suas músicas em inglês preferidas, 

para a divulgação no grupo do 

Facebook;  

5. Os estudantes, então, produzem sua 

SongFic, baseados em uma música 

da sua escolha, podendo utilizar 

uma das músicas da playlist 

divulgada na rede social – para a 

organização das Songfics,  o 

professor pode suger que utilizem 

qualquer aplicativo de reprodução 

de vídeos que possa ser utilizado no 

tanto celular quanto no computador. 

Além disso, os alunos podem 

utilizar imagens e frases simples, 

fazendo uso de uma linguagem 

multimodal.  

6. Depois da produção e revisão da 

sua Songfic, cabe aos alunos 

divulgá-la no grupo para a sua 

análise, leitura e compreensão. Os 

comentários serão feitos tanto no 

grupo quanto em sala de aula. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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4.7 Procedimentos de análise dos dados 

 

Para a análise dos dados, buscamos registros por meio da observação participante, 

tanto em sala de aula quanto em contexto digital (grupo no Facebook), dos questionários online, 

do diário de bordo, dos dados da página do Facebook e do registro das mensagens do grupo, 

além das transcrições das aulas. 

A princípio, nos voltamos aos primeiros registros de dados, a partir da interação e da 

participação dos alunos, na página criada no Facebook, pela professora-pesquisadora, e 

disponibilizada no grupo do WhatsApp. 

O segundo passo foi a análise minuciosa do questionário online, respondido pelos 26 

participantes da pesquisa, o qual contemplou os registros dos dados pessoais, a experiência de 

leitura e o uso de tecnologias digitais. Os gráficos foram gerados pela própria plataforma do 

Google Forms, o que facilitou bastante o processamento dos dados. 

Realizamos, também, gravações das aulas em áudio, durante a proposta de intervenção 

pedagógica, que corresponderam a 8 encontros presenciais, de duração de 15 horas/aulas, além 

de fazermos anotações em forma de diário de bordo.  

As anotações do diário de bordo eram sempre feitas ao término de cada aula para que 

fosse evitada qualquer falta de informação importante ou lapso da pesquisadora. A princípio, 

foram feitas as anotações em rascunho, depois as digitamos em documento da Microsoft Word. 

Em se tratando das gravações das aulas em áudio, foram feitas pelo meio do celular da 

professora-pesquisadora, e as transcrições eram realizadas nos mesmos dias em que as aulas 

ocorriam, para evitarmos, assim, o acúmulo de informação na hora de transcrevermos os dados 

e, também, a possível falta de fornecimento de algum fator importante. 

Para facilitar o processo de análise e garantir total sigilo dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa, criamos algumas convenções: a letra G, seguida de uma numeração, para quando nos 

tratarmos de atividades em grupos; e letra A, seguida de uma numeração, para quando nos 

referirmos às atividades individuais. Formamos quatro grupos,  que estão disponibilizados na 

análise de G1 a G4 e, no caso das atividades individuais, como foram 26 alunos, designamos 

de A1 a A26. Para identificarmos a professora-pesquisara, utilizamos apenas P. Esses códigos 

foram utilizados tanto nas transcrições de aulas presenciais quanto no registro das postagens 

dos alunos no grupo do Facebook. 

Além disso, buscamos registros no grupo desta rede, observando as leituras feitas pelos 

alunos, via comentários dos participantes, bem como, do seu modo de interagir nesse espaço. 

Ao final, colhemos informações por meio do segundo questionário online¸ que foi 
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disponibilizado nos grupos do Facebook e do WhatsApp, para avaliarmos a eficácia da proposta 

interventiva, seus pontos positivos e negativos, além de verificarmos como o Facebook poderia 

ter funcionado como ambiente virtual de aprendizagem de leitura, numa perspectiva de Sala de 

Aula Invertida.  

Com os dados em mãos, buscamos criar categorias baseadas nos próprios documentos 

utilizados para a pesquisa. A primeira categoria versa sobre “A interação dos alunos na página 

do Facebook”, na qual tínhamos por objetivo analisar a interação inicial dos alunos nesse 

ambiente, a partir dos gêneros discursivos postados. A segunda categoria corresponde às “As 

leituras dos alunos tecidas nas redes”, na qual descrevemos e analisamos o questionário. A 

terceira, por sua vez, “Flipando o Facebook”, é parte em que discutimos sobre o uso do site de 

rede social Facebook, na concepção de Sala de Aula Invertida, para a aprendizagem de leitura 

em inglês, a partir dos diários de bordo, gravações de aulas e postagens no grupo do Facebook 

que estão relacionados à proposta interventiva.  A quarta categoria “Experiência em rede”, 

analisamos o questionário final, no qual buscamos avaliar a proposta de intervenção feita no 

grupo do Facebook na perspectiva de Sala de Aula Invertida. 
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5. A APRENDIZAGEM DE LEITURA NO FACEBOOK NUMA PROPOSTA DE 

SALA DE AULA INVERTIDA 

 

Neste capítulo, buscaremos, por meio de categorias previamente estabelecidas, 

analisar e descrever os recursos utilizados, para investigarmos a aprendizagem de leitura em 

inglês dos alunos do ensino médio numa concepção de Sala de Aula Invertida. Para tanto, 

utilizaremos a primeira categoria, “a interação dos alunos na página do Facebook”, para 

discorrermos sobre o modo como se deu a interação dos alunos na página criada. A segunda 

categoria, “as leituras dos alunos tecidas na rede”, aborda a maneira de se ler dos alunos e os 

usos das tecnologias digitais com base no questionário online. A terceira, “flipando o 

Facebook”, traz a discussão acerca da aprendizagem de leitura em inglês no Facebook, numa 

proposta de Sala de Aula Invertida, descrevendo o processo de intervenção partindo das 

gravações das aulas, dos diários de bordo e do grupo nessa plataforma online. A quarta 

categoria, “experiência em rede”, expõe o ponto de vista dos alunos em relação à proposta de 

intervenção pedagógica por meio do questionário online. 

 

5.1. A interação dos alunos na página do Facebook 

 

Na tentativa de entendermos melhor de que maneira o aluno interage e com quais 

gêneros discursivos ele mais se identifica, no espaço virtual, criamos, em março de 2018, uma 

página, cujo o título foi “Read Together”. Sua criação foi comunicada aos alunos na escola, e 

o link para acessá-la foi disponibilizado a eles via WhatsApp. É importante destacarmos que 

eles já estavam cientes a respeito do que se tratava a pesquisa, pois já haviam assinado o termo 

de compromisso no ano de 2017. 

Assim, entre março e abril de 2018, disponibilizamos, nessa página, diferentes gêneros 

discursivos em inglês, porém a participação dos alunos foi bastante “tímida”, o que pode ser 

observado nos dados fornecidos pelo Facebook, no (Quadro 07). 

 

Quadro 07: Página do Grupo “Read Together) Facebook 
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Fonte: Imagem coletada via Facebook 

 

Os dados iniciais da página foram registrados com base na última postagem do dia 23 

de abril, e os dados finais estão relacionados às primeiras postagens, em 13 de março. Conforme 

dados mostrados acima, houve pouco envolvimento, com raras curtidas e nenhum comentário. 

Partindo disso, percebemos a necessidade de realizar um processo de intervenção tanto 

em contexto online (Facebook) quanto presencial (em sala de aula), em um contexto híbrido de 

aprendizagem, recorrendo à junção de metodologias ativas e tecnologias digitais que, para 
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Moran (2018, p. 12) podem ser usadas como uma “[...] estratégia para a inovação pedagógica”, 

buscando-se, assim, respaldo no modelo de Sala de Aula Invertida. Assim, o autor afirma, 

também, que: 

 

[...] é uma estratégia ativa e um modelo híbrido, que otimiza o tempo da 

aprendizagem e do professor. O conhecimento básico fica a cargo do aluno – 

com curadoria do professor – e os estágios mais avançados têm interferência 

do professor e também um forte componente grupal (MORAN, 2018, p. 13). 

 

Visto que apenas o ambiente online, sem atividades didáticas previamente 

estabelecidas, ainda que flexível e aberto a mudanças, não lograria êxito, percebemos, também, 

que a figura do professor na sala de aula, como orientador de aprendizagem, seria muito 

importante para que o percurso educativo transcorresse de maneira colaborativa e eficaz. 

 

5.2. As leituras dos alunos tecidas na rede 

 

Com o intuito de construirmos um perfil dos sujeitos participantes da pesquisa, seus 

tipos de leituras e tecnologias digitais utilizadas, aplicamos um questionário online, 

disponibilizado no grupo do Facebook, com questões abertas e fechadas. 

Com base nas respostas obtidas, pudemos notar um ponto bastante positivo para a 

pesquisa: quando perguntados se gostavam de ler, conforme podemos observar no (Gráfico 1) 

abaixo, 84,6% dos alunos alegaram gostar de ler, enquanto que apenas 15, 4% disseram que 

não, aventando-se, assim, com base nestes dados que, possivelmente, os jovens, na atualidade, 

na sua maioria, gostem de ler.  

 

Gráfico 1: Você gosta de ler? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Formulários 
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Contudo, ressaltamos que, quando perguntamos se a leitura se tratava, realmente, de 

uma prática efetiva, os dados não convergem com os anteriores, visto que, pelos dados, os 

alunos gostarem de ler não significa que leiam, ou seja, o que eles pensam/gostam não condiz 

com as suas atitudes, a prática. Logo, no (Gráfico 2), expomos uma postura totalmente avessa 

da prática de quem diz que gosta de ler, pois aqueles que não costumam ler estão entre os 46,2%, 

ao passo que 53,8% afirmam ter tal costume. A nosso ver, isso aponta que nós, professores de 

línguas, precisamos nos pôr à reflexão crítica em relação não apenas à prática de leitura dos 

nossos alunos, mas, também, a respeito de como direcionamos nossas aulas de leitura, pois a 

escola é a instância primeira dessa promoção e incentivo, a leitura – esta “[...] que se antecipa 

e se alonga na inteligência do mundo” (FREIRE, 2011, p. 19). 

Par isso, a escola precisa ser um espaço de leitura enquanto prática social (STREET, 

1983; MOITA LOPES, 1996; KLEIMAN, 2004; SILVA, 1999), que se dá a partir da interação 

entre os sujeitos leitores, autor e o contexto situacional, o que não se trata, apenas, de 

decodificar palavras ou ler para preencher um roteiro de estudo. Aqui, portanto, ampliamos a 

nossa leitura além da prática de sala de aula, pois trabalhamos com uma leitura mediada pelo 

uso das tecnologias digitais. 

 

Gráfico 2: Você costuma ler? 

 

Fonte: Google Formulários 

 

A leitura, do impresso e/ou digital, é muito importante e precisa ser estimulada, por 

isso, é necessário que os ambientes de aprendizagem de leitura sejam ressignificados e que 

novas práticas de leituras, que condizem com a realidade do aluno, sejam contempladas, a favor 

de uma pedagogia dos multiletramentos (ROJO, 2012), com vistas à formação de leitores mais 

reflexivos e críticos, e não “mancos” (SILVA, 1999). 



89 

 

Para tomarmos nota de quais práticas de leituras eles mais tinham em português e 

inglês, questionamos a respeito do tipo de leitura que mais costumavam fazer. Percebemos, 

assim, que, em português, as leituras em contextos digitais eram mais constantes, apesar de eles 

não abandonarem o livro impresso. Verificamos, também, que 61,5% correspondia aos memes, 

às postagens no Instagram e Facebook; 65,4 % relacionados ao WhatsApp, enquanto o livro 

somou 46,2 %, como podemos observar no (Gráfico 3) abaixo. 

  

Gráfico 3: Tipos de leitura em Português 

 

Fonte: Produzido pela autora da pesquisa 

 

Aparece, ainda, de maneira relevante em relação aos tipos de leitura em português, a 

música, com 50%, enquanto que 38,5% voltaram-se às sinopses de filmes. Por outro lado, 

34,6% referiram-se aos quadrinhos, e, aos poemas, 26,9%. Os blogs (15,4%) e os tuites 

(15,4%), de acordo com o gráfico supracitado, não são lidos com tanta intensidade quanto as 

outras redes sociais, enquanto os jornais somaram-se em 7,7%, e os livros didáticos apenas 1%. 

Mediante a esses dados, podemos observar que a prática de leitura, em contexto digital, é 

bastante significativa. Logo, a nosso ver, a escola não pode escamotear e nem negligenciar que 

novas práticas de leitura surgem atreladas às tecnologias digitais. Para Zacharias (2016, p. 24), 
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“[...] devemos somar às práticas habituais de leitura os novos comportamentos dos leitores, 

assim como utilizar diferentes mídias, em seus suportes reais”. 

Notamos, também, que, a leitura em inglês por meio do uso das redes sociais, como: 

WhatsApp, Instagram e Facebook, não funciona do mesmo modo como em português, uma vez 

que o uso do Instagram e do WhatsApp para esse fim mostrou-se bastante ínfimo, 

correspondendo a 19,2% e 11,5% respectivamente, enquanto que o Facebook se sobressaiu às 

outras redes, com 23,1% dos participantes. Apesar do número pequeno de leitura em inglês no 

Facebook, o vislumbramos, neste estudo, como suporte para diferentes gêneros discursivos e, 

sobretudo, como um ambiente virtual de aprendizagem de leitura, haja vista que coadunamos 

com Aragão e Dias (2014, p. 381) quando afirmam que “[...] as redes sociais na internet 

possuem recursos que as tornam potenciais para o desenvolvimento de uma pedagogia dos 

multiletramentos para o ensino de inglês”, mas que precisam ser analisados e explorados. 

Em relação aos outros tipos de leitura, aparecem os memes, com um percentual de 

42,3%, sendo que 57,7 % dos alunos costumam ler músicas em inglês. É importante 

destacarmos que, apenas, 3,8% afirmaram ler na escola, ao passo que 23,1% leem no livro, 

26,9% apreciam histórias em quadrinhos e apareceram 3,8% que, por sua vez, não leem nada 

em inglês. Notamos, portanto, que as práticas de leituras em inglês entre os alunos não é 

constante nem no seu dia a dia nem no contexto da sala de aula, por isso movemos este estudo, 

no sentido de promovermos práticas de leitura em inglês tanto em contexto online quanto 

presencialmente, pois, assim como Oliveira (2009), acreditamos que a leitura em inglês pode 

contribuir para a inserção do estudante no mundo da cultura e para o exercício da sua cidadania. 

O (Gráfico 4), abaixo, demonstra, como foi descrito anteriormente, os tipos de leituras dos 

alunos em inglês.  
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Gráfico 4: Tipos de leitura em Inglês  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Para o questionamento acerca dos dispositivos utilizados para a leitura, observamos 

que todos os 26 sujeitos participantes da pesquisa fazem o uso do smartphone (celular), sendo 

que 7 também usam o computador, 2 usam o tablet e 5 usam os impressos tradicionais. Isso 

corrobora com a assertiva de que “[...] a inserção das tecnologias digitais na vida cotidiana tem 

gerado grandes e rápidas mudanças nas formas de interação e comunicação das pessoas. Uma 

consequência dessas mudanças se faz notar nas práticas de leitura” (ZACHARIAS, 2016, p. 

16), pois a grande maioria dos textos, na atualidade, possuem uma linguagem híbrida, cheia de 

sons, imagens, ícones e links, que advêm dos próprios recursos tecnológicos. 

 Podemos notar, também, com base no (Gráfico 5), que os impressos tradicionais 

correspondem a, apenas, 19,2 %. Diante do exposto, percebemos que a mobilidade e a 

ubiquidade, ampliadas pelos usos das tecnologias digitais, vêm gerando mudanças nos hábitos 

de leitura dos jovens na atualidade e na formação de leitores ubíquos (SANTAELLA, 2014). 
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Gráfico 5: Dispositivos utilizados para leitura 

Fonte: Google Formulários 

 

Em relação ao uso do site de rede social Facebook, foi possível notar um amplo 

número de usuários entre os envolvidos na pesquisa (96, 2%), correspondendo, apenas, a um 

1% aqueles que não participam da rede. Desse modo, entendemos que o site em questão é um 

ambiente muito difundido entre os jovens na contemporaneidade e “[...] não podemos 

escamotear o facto das redes sociais serem o habitat das gerações que, atualmente, recebemos 

na escola” (MOREIRA, JANUÁRIO, 2014, p. 68). 

  

 

Gráfico 6: Participação no site de rede social Facebook 

Fonte: Google Formulários 
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Quando perguntado qual recurso utilizado para acessar o Facebook, notamos que 

100% dos alunos participantes disse que usa o celular para acessá-lo, como aponta o (Gráfico 

7). 

 

Gráfico 7: Dispositivo utilizado para acessar o Facebook 

Fonte: Google Formulários 

 

Outra questão abordada no questionário diz respeito à frequência de acesso do 

Facebook. O (Gráfico 8), abaixo, demonstra que esta é constante, sendo que uns usam-no 

diariamente, outros, um, dois ou três dias na semana, e apenas 26,9% informaram que o uso 

desta rede era raro. Diante disso, percebemos que a proposta de intervenção pedagógica no 

Facebook, em um contexto de Sala de Aula Invertida, é viável, pois, como mostram os dados, 

os alunos já estão imersos nesta rede social e fazem o uso constante dela. 

 

 Gráfico 8: Frequência de acesso no Facebook 

 

Fonte: Google Formulários 



94 

 

 

Quando se trata da leitura feita em inglês, no site pesquisado, observamos, com base 

no (Gráfico 9), um registro de 53, 8% dos alunos, enquanto 46, 2% não o fazem.  Porém, em 

uma pergunta anterior, os dados apontaram que 23,10% liam as postagens em inglês, 42,30% 

liam memes em inglês (gêneros discursivos comumente disponíveis neste tipo de redes sociais), 

por isso acreditamos haja essa discrepância entre o (Gráfico 9) e o (Gráfico 4). Isso incide em 

dizermos, ainda, que as tecnologias digitais, além de possibilitar novas práticas de leituras na 

atualidade, também, dão margem ao surgimento de novos gêneros discursivos, como no caso 

do meme. Sendo assim, se “[...] os textos da contemporaneidade mudaram, as 

competências/capacidades de leitura e produção de textos exigidas para participar das práticas 

letramento atuais não podem ser as mesmas” (ROJO, 2013, p. 8), a escola precisa estar aberta 

e conectada a essa nova realidade, promovendo práticas multiletradas, por meio dos mais 

variados gêneros discursivos dispostos na rede, para a formação de leitores mais críticos e 

capazes de se engajar em quaisquer práticas letradas. 

 

Gráfico 9: Postagens em Inglês no Facebook 

Fonte: Google Formulários 

 

Gráfico 10: A página no Facebook: Read Together 

Fonte: Google Formulários 
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Ao analisarmos o gráfico acima, que dispõe de informações concernentes à página 

criada “Read Together”, percebemos que 21 pessoas acessaram e apenas 5 não entraram na 

página. Em relação a justificativa do acesso, muitos disseram que acharam a página 

interessante, outros acharam que era para aprender um pouco mais, outros fizeram porque lhes 

foi solicitado, outros disseram não sabiam da existência, e apenas um aluno não tinha 

dispositivo com acesso à internet e, por isso, não pôde cumprir com a tarefa. Quanto aos textos 

dispostos na página, ao ser questionados sobre qual mais gostaram, 2 disseram “todos”, 1 

apontou “vários”, 1 disse que “muitos”, 3 optaram pelos “memes”, 1 por “textos cômicos”, 1 

disse não se lembrar,  1 não alegou que viu, e 1 afirmou que não sabia. Assim, esta questão veio 

apenas a corroborar com os dados detectados na análise da interação da página e da necessidade 

de uma proposta de intervenção com o grupo do Facebook como ambiente virtual de 

aprendizagem de leitura, em que aprendizagem ocorra de maneira colaborativa, mas, sobretudo, 

com a sistematização do professor, em um contexto híbrido de aprendizagem. 

O questionário nos permitiu, de uma maneira mais ampla, conhecer os alunos 

participantes da pesquisa, seus hábitos e tipos de leituras, além de confirmarmos se os alunos 

faziam parte da “era do networking” (ROJO, 2016), ou seja, se eles estariam na rede conectados 

o tempo todo. Daí, percebemos que os dados corroboraram para a possibilidade de intervenção 

pedagógica, utilizando o grupo do Facebook para propósito educativo, a favor da produção e 

construção de conhecimento em leitura em inglês. 

 

5.3. “Flipando” o Facebook 

 

Com o propósito de analisarmos de que maneira o Facebook poderia contribuir para 

aprendizagem de leitura em inglês, como língua adicional, numa perspectiva de Sala de Aula 

Invertida, buscamos promover uma atividade didática com 8 encontros em sala de aula, a partir 

da constelação de gêneros (ARAÚJO; ZANOTTO, 2011), pois acreditamos que, apesar de os 

gêneros discursivos terem propósitos comunicativos diferenciados, podem se agrupar, por 

razões diversas, como para execução de uma tarefa (SWALES, 2004). 

Para tanto, escolhemos, como núcleo motivador, os “Fanfics”, gênero textual pouco 

explorado em sala de aula, mas que faz parte do universo digital dos jovens na atualidade. 

Listamos nosso propósito comunicativo, que é leitura e compreensão de textos diversos em 

inglês e, por fim, elencamos alguns gêneros discursivos, como: capas de fanfictions (fanfics), 
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trailers de filmes, sinopses de fanfictions e trilha sonora de filmes, que serão apresentados nos 

subtítulos, a seguir como foram trabalhados tanto no contexto virtual (Facebook) quanto 

presencial, além da atividade final que foi a produção de uma “Songfic”, ou, “Fanclip”, a 

critério do grupo. A priori, nos restringiremos, apenas, a detalhar o primeiro encontro 

presencial. 

 No primeiro encontro, a professora-pesquisadora apresentou os objetivos da pesquisa 

e a proposta de intervenção aos alunos. Na oportunidade, foi feita uma dinâmica com fotos de 

artistas famosos, para ver se eles “curtiam” ou não. Precisamos destacar que cada aluno tinha 

duas plaquinhas com o like e dislike, símbolo do “curtir” ou “não curtir”, muito usado na rede 

social Facebook. Houve uma integração muito boa dos alunos durante esta dinâmica – eles se 

animaram bastante, daí percebemos que a proposta de trabalhar com jogos em sala de aula seria 

bastante pertinente, pois, a princípio, notamos uma falta de interesse dos alunos pela pesquisa, 

como registrado no diário de bordo. 

 

Os alunos se mostram bastante animados durante a dinâmica, mas no início 

estavam preocupados em perder as aulas de Redação e Física, já que os 

horários foram cedidos à pesquisadora para apresentar a pesquisa. Alguns 

alunos não conheciam o gênero Fanfics, outros costumavam ler e escrever. 

Apenas, uma não gostava muito do gênero (Diário de bordo, 09/08/2018)  

 

É importante ressaltarmos que o grupo “Read Together”, espaço de troca e partilha no 

Facebook para a aprendizagem de leitura, já havia sido criado pela professora-pesquisadora 

antes da apresentação da proposta de intervenção, visto que sentiu a necessidade de um 

ambiente onde todos os sujeitos envolvidos estivessem juntos para poder responder ao 

questionário online. No segundo encontro, foram criadas as regras de convivência no ambiente 

digital – algumas regras já existentes no Facebook foram utilizadas a pedido dos alunos e outras 

foram sugeridas por eles. A seguir descreveremos a atividades feitas com as capas de Fanfics 

no contexto virtual (Facebook) e presencial. 

 

5.3.1. Capas de Fanfictions (Fanfics) 

 

A fim de promovermos a leitura em inglês, de analisarmos a competência leitora do 

aluno e da sua construção de sentidos, bem como, da viabilidade do Facebook como ambiente 

virtual de aprendizagem para a prática de leitura em inglês numa concepção de Sala de Aula 
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Invertida, divulgamos, no grupo do Facebook, algumas capas de Fanfics, sendo que elas seriam 

discutidas posteriormente, em sala de aula, a partir de discussões em grupo e atividades mais 

práticas, como os jogos. A seguir descreveremos como foram realizadas as atividades nos dois 

espaços, a saber: Facebook e sala de aula. 

 

5.3.1.1. Interagindo com as capas de Fanfics no Facebook 

 

Com antecedência, disponibilizamos algumas capas de Fanfics, no grupo do 

Facebook, para observar a reação e envolvimento dos alunos, a fim de, principalmente, que os 

alunos tivessem conhecimento prévio acerca do que seria discutido em sala de aula, como 

preconiza a concepção de Sala de Aula Invertida, sendo que apenas duas capas foram 

analisadas. 

Capa 1 

Fonte: https://www.facebook.com/CapaseTrailersParaFanfics 

 

A primeira capa do Fanfics tinha, como título, “Love is your mistake”. Houve, neste 

caso, 20 visualizações, 11 curtidas e, apenas, 12 comentários. Esses dados nos mostram que os 

modos de se ler em contextos digitais diferem do suporte impresso, mais por conta da interface 

e do ambiente do que do fato de ler em si, pois, no Facebook, eles visualizam, curtem e 

comentam algo que, no impresso, não é possível, ou seja, outras habilidades de leituras, que são 

próprias do meio digital, são exigidas, ou melhor, ampliadas. Para Paiva (2016, p. 48), em 

consonância com Coscarelli (2002, 2003, 2007), Coscarelli e Ribeiro (2005) e Ribeiro (2009),  

 

O que pode haver é uma ampliação do uso da linguagem com o advento do 

meio digital, fazendo com que algumas habilidades amplas de leitura já 
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existentes sejam mais exigidas do leitor e outras habilidades mais específicas 

como fixar o curso ou clicar como mouse surjam. 

 

Apresentamos, a seguir, alguns comentários retirados do grupo do Facebook sobre a 

capa “Love is your mistake”: 

 

A7: A fonte usada na foto n é muito boa, mas a capa até que tá legal. 

A2: Não gostei das colagens das fotos, e a legenda escrita deixou algo meio no ar 

A10: A capa não é bonita, mas atraí a atenção do leitor por ter um ícone do futebol nela 

A11: Horrendo 

A3: Não interpretei essa, não entendi 

A12: Não gostei da capa. O título não está muito visível. Acho que Bruna devia ta no lugar dessa 

menina. 

A8: fonte das letras usadas na capa é de difícil compreensão quando observamos as cores sem 

contraste com a imagem. As imagens não possuem uma qualidade correta é a história não 

despertou o meu interesse para a leitura! 

A5: Pelo título entendemos que se trata de um romance complicado entre uma menina que se 

apaixona por Neymar e acabam tendo um caso, porém tudo se torna difícil devido a sua vida de 

fama. 

A1: Uma "história de amor" na qual só um ama, ou seja, não é recíproco. Provavelmente a 

mulher gosta de um cara que tenha um caráter duvidoso. 

A13: A capa não é algo que chame tanta atenção, o título também não. 

A9: Não gostei, ñ está chamando atenção do leitor 

A14: Trata-se de uma história de amor, que pelo título deu a entender que eles estão vivendo um 

amor complicado. E a capa poderia melhorar!! 

 

Pelos comentários extraídos no grupo, em relação à leitura e compreensão dos alunos 

relacionados à capa 1, podemos perceber que a imagem, as cores e a fonte são fatores 

importantes na construção de sentido. Notamos, também, que as práticas de leitura mediadas, 

sobretudo, pelas tecnologias digitais evocam novos letramentos, mais especificamente, 

multiletramentos, pois “[...] já não basta mais a leitura do texto verbal escrito – é preciso colocá-
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lo em relação com um conjunto de signos de outras modalidades de linguagem (imagem 

estática, imagem em movimento, som, fala) que o cercam, ou intercalam ou impregnam”  

(ROJO, 2013, p. 20). Sendo assim, fica claro que a prática e análise de leitura não se resume a 

uma única modalidade, mas à multimodalidade, pois o modo como o alunado significou a 

leitura das capas de Fanfics perpassou tanto o campo verbal quanto visual. 

Uma questão muito importante é a bagagem cultural do aluno. Quanto a isso, 

observamos que os alunos ativaram, além do seu conhecimento linguístico, o seu conhecimento 

de mundo, ou seja, o leitor construiu a sua significação a partir daquilo que ele vivenciou ou 

soube, por isso, percebemos comentários no grupo, como: “horrenda”, “Bruna que devia ta no 

lugar dessa menina”, “um ícone do futebol nela”. Gostar  ou não gostar da capa, ter interesse 

de ler, depende do artista que está exposto, isso foi registrado no diário de bordo do professor- 

pesquisador:  

 

No grupo do Facebook, os alunos não gostaram de algumas capas por conta dos artistas, então 

sugeri que eles postassem algumas capas de seus artistas preferidos. (Diário de bordo, 

10/08/2018) 

 

Além disso, apenas, uma aluna não entendeu a capa, e outras três descreveram que se 

trata de uma história de amor, um amor complicado e no qual não havia reciprocidade entre os 

pares.  

Capa 2 

Fonte: https: //www.facebook.com/CapaseTrailersParaFanfics 

 

Interação sobre a capa “The colors of love” no grupo do Facebook: 
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Aluno 10: A capa é muito bela, porém, o nome da fanfic não tem sentido 

Aluno 2: A capa é bonita, e as letras chamam atenção dos leitores! E os contrastes das cores 

ficaram legais 

Aluno 12:A capa é bonita. A mudança de cor do rosto da menina e dos meninos chama atenção. 

O título não é atrativo e não desperta interesse. 

Aluno 1:A capa chama atenção. O título é interessante e criativo. Gosto da atriz, então tá uma 

maravilha. 

Aluno 11:A capa é interessante, mas o título não chama a minha atenção. 

Aluno 3:O título não está muito interessante, mas as fotos está belíssima! 

Aluno 7:A capa é bonita. A mudança de cor chama bastante atenção 

Aluno 8:É um título interessante e desperta a atenção do leitor sobre qual seria de fato a narração 

interior da história, personagens, locais, tempo e personalidade de cada personagem. A capa 

traz uma paleta de cores mais quentes, o que poderia ser decifrado como "o fogo" que tem o 

amor. 

Aluno 5: Da a entender que se trata de um triângulo amoroso e o título faz uma boa referência a 

mistura de cores da capa 

Aluna 15:A capa é bonita só pq tem a lilly, eu até achei o título até um tanto criativo, mas não 

chama muito a minha atenção. 

Aluno 13:O título é criativo, e os efeitos e personagens chamam um pouco de atenção 

Aluno 16:A capa é bonita, e as letras chamam atenção dos leitores! E os contrastes das cores 

ficaram legais 

Aluno 9:Gostei, chamou minha atenção! 

Aluno 14:Gostei da capa, os tons das cores também. O título é interessante e me fez entender que 

se trata de um amor a três, ou seja, um triângulo amoroso. 

 

O que se depreendemos, pelos comentários, é que, cada vez mais, o gosto ou interesse 

pela leitura depende do leitor gostar do artista em questão, como exsposto no comentário a 

seguir: “A capa é bonita só pq tem a lilly” ou, então, em “gosto da atriz então tá uma maravilha”. 

Em relação à segunda capa “The colors of love”, a participação dos alunos foi bem 

maior, houve 22 visualizações e 14 comentários, apesar de haver apenas 10 curtidas. Isso nos 
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parece demonstrar que as aulas de leitura em inglês nos sites de redes sociais permitem, aos 

alunos, uma interação e uma réplica de diálogo, numa atitude responsiva, proposta por Bakhtin 

(2003), pois ora eles comentam, ora curtem ou visualizam. Corroborando com a premissa de 

que a responsividade ativa não se dá, apenas, no verbal, mas, também, na ação ou no 

comportamento (BAKHTIN, 2003), os dados nos levam a crer que, nesse espaço, há 

associações de atores humanos e não-humanos, como preconiza a Teoria Ator-Rede de Latour, 

que perpassa desde o professor-pesquisador e os alunos sujeitos leitores, (atores humanos), até 

os recursos do Facebook, como curtir, comentar e visualizar (não-humanos), mesmo que essas 

ações sejam desempenhadas por humanos. O curtir, comentar e o visualizar demonstram o 

envolvimento e a interação dos leitores com os conteúdos disponibilizados na rede, bem como, 

a compreensão leitora e a construção de sentido. 

Percebemos, também, que, apesar de ser 26 sujeitos participantes, 22 visualizaram a 

postagem. Isso significa que o Facebook pode ser um site de filiação (RECUERO, 2014), pois 

fazer parte do grupo não quer dizer que a interação aconteça, de maneira mútua, entre todos os 

usuários da rede; esta rede social, na verdade, é construída pelo próprio sistema, sem exigir 

esforço entre as partes. No entanto, houve pessoas que visualizaram, comentaram e curtiram as 

postagens, havendo, assim, uma troca social, enfim, uma interação, permitindo-nos, também, 

considerá-lo como um site emergente (RECUERO, 2014). Conforme os dados obtidos no grupo 

Read Together, faz-se necessário ressaltarmos que o Facebook pode ser um site de filiação e 

emergente, ao mesmo tempo. 

Para descrever a capas, os alunos utilizaram adjetivos como “bonita”, “criativa”, 

“interessante” etc. Um aluno retratou que as cores utilizadas simbolizam “o fogo do amor”; 

outros disseram que o título não era atrativo, enquanto outros fizeram a referência do título com 

as cores. Para Dioníso (2011, p. 138), portanto:  

 

[...] imagem e palavra mantêm uma relação cada vez mais próxima, cada vez 

mais integrada. Com o advento das novas tecnologias, com muita facilidade 

se cria novas imagens, novos layouts. [...] Todos os recursos utilizados na 

construção dos gêneros textuais exercem uma função retórica na construção 

de sentidos dos textos. Cada vez mais se observa a combinação material visual 

com a escrita; vivemos, sem dúvida, numa sociedade cada vez mais visual. 

 

 Com isso, notamos que a construção de sentido dos alunos partiu tanto das imagens 

quanto do título, enfim, da multimodalidade do texto que exigiram do aluno capacidades e 

competências distintas para a prática de leitura, ou seja, multiletramentos. No subtópico 

seguinte, descreveremos como foi a interação com as capas de fanfics na sala de aula. 
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5.3.1.2. Interagindo com as capas de fanfics em sala de aula 

 

Na sala de aula, dividimos a turma em grupos, para a discussão. Cada grupo ficou com 

uma capa de fanfic. Abaixo, elencamos o que eles disseram a respeito delas, a partir da 

gravação, feita pela professora-pesquisadora. Como podemos percebemos, os dados 

corroboram com a premissa de que a construção de sentido, no processo de leitura, é negociada 

entre leitor-autor-contexto, ativando, também, tanto os conhecimentos linguísticos quanto de 

mundo (LEFFA, 1999), haja vista que a compreensão da capa “Love is your mistake”  não foi 

ativada, apenas, pelo título sugestivo, como apontaram, mas pelo conhecimento que os  alunos 

possuíam acerca do jogador exposto nela, Neymar. 

 

Interação em sala de aula sobre a capa “Love is your mistake” 

 

G1: O nosso ficou com a capa do Neymar e assim a interpretação que nós tivemos que se trata 

de um romance e essa menina estava apaixonada por Neymar só que não era correspondida 

porque ele não tinha tempo para ela, por conta de viagens. Outra interpretação que a gente teve 

era que ele era muito mulherengo por conta do meio que ele vivia e tal e fazia ela sofrer. 

P: Mas, isso vocês inferem pelo título ou pelo que você conhece de Neymar? 

G1:  Pelo título também, justamente não colocou aí como jogador, entende? Aí mostra que ele 

não é uma pessoa normal, na história ele é o próprio jogador, ele viaja muito, ele pode ser uma 

pessoa que não valoriza o amor dela. E nessas viagens podem pela falta de caráter podem trair 

e tal. 

P: E o título foi bem sugestivo? Vocês tiveram dificuldade de interpretar ou não? 

G1: Amar você é um erro, bem sugestivo.   

 

Interação em sala de aula sobre a capa “The colors of love” 

 

G2:  The colors of love 

Na interpretação da capa pelo que a gente pode traduzir, as cores do amor. A capa traz o 

contraste de cores, você tem o preto e o branco e você tem um tom mais contrastado. Mostra o 

quê, é um triângulo amoroso, ela ta com uma cor diferente dos outros dois caras e mostra que 

ela é o centro do triângulo amoroso, foi essa interpretação que nós tivemos. 

P: Vocês tiveram dificuldade em chegar essa conclusão? 
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G2: Não, e o nome também ta muito fácil. 

P: Mas, as duas imagens de homem, refere-se ao mesmo ator, Sam Clafin. 

G2: Ah sim. 

 

Dessa forma, pudemos notar, com base na transcrição acima, pela falta de uma 

observação mais atentas à imagem, os alunos concluíram, de maneira equivocada, que se tratava 

de um triângulo amoroso, apesar de as imagens, com perfis diferentes, retratarem o mesmo ator. 

“[...] Na atualidade, uma pessoa letrada deve ser capaz de atribuir sentidos a mensagens 

oriundas de múltiplas fontes de linguagem, bem como ser capaz de produzir mensagens, 

incorporando múltiplas fontes de linguagem” (DIONÍSIO, 2011, p. 138). 

Depois das discussões em grupo acerca das capas de Fanfics, expostas no grupo do 

Facebook, foi lançado um desafio, aos alunos, em sala de aula: o “caça ao tesouro”. Para tanto, 

a professora disponibilizou os títulos das capas das Fanfics em alguns lugares da escola, com 

pistas em inglês, para que os alunos encontrassem a chave do tesouro. A proposta era de que os 

alunos lessem, novamente, as mesmas capas em sala de aula, usando do celular, com o 

aplicativo QR Code7. A seguir, mostraremos alguns comentários dos alunos depois desta 

atividade: 

 

Interação em grupo em sala de aula sobre a atividade com o QR Code: 

 

P: Quero saber em relação ao caça tesouro, se vocês tiveram dificuldade ou não porque vocês 

já conheciam os títulos do Fanfics? 

G 2: Em relação ao título eu achei fácil, porém, eu achei muito interessante essa questão do 

código e tal, na emoção assim é muito prazeroso, essa questão de estar assim procurando. Foi 

muito bom, eu gostei. Prazeroso. 

G 1: Nós achamos a prova em si muito fácil, tipo assim o que complicou mais foi a internet, pois 

não temos tanta fluência assim no Inglês, mas algumas palavras chaves ajudaram a ter a base 

do que era, só que a última pista foi complicada, como a gente tinha que completar, para 

completar é mais difícil porque a gente não tem nem ideia palavra significa o quê. 

É porque a gente não sabe todas as palavras em língua inglesa, aí complicou. 

G 4: O que ajudou, pelo fato da gente ter apurado, interpretado tanto a frase quanto o texto, na 

hora de interpretar, ajudou bastante. 

P: Vocês gostaram do jogo? 

                                                           
7 O QR Code é um código de barra bidimensional que dá capacidade de ser interpretado rapidamente pelas 
pessoas utilizando o aparelho celular.  Veja mais em : https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR 
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G 3: Foi massa! O difícil não era decifrar, era raciocinar para conseguir entender porque estava 

todo mundo a flor da pele, o difícil foi só raciocinar, mas foi bem fácil. 

 

Diante dos discursos acima, nos foi possível notar que a proposta de trabalhar a leitura 

dos Fanfics, no ambiente virtual, facilitou o processo, pois eles mostram ter achado muito fácil. 

Alguns alegaram que as dicas eram difíceis – essas, realmente, não foram expostas com 

antecedência porque, senão, o jogo em questão ficaria muito fácil. A partir da transcrição acima, 

constamos, também, que alguns perceberam o jogo como uma atividade bastante prazerosa, 

principalmente, com o uso do QR Code. Conforme Kenski (2007), não resta dúvidas de que as 

tecnologias digitais:  

 

[...]trouxeram mudanças consideráveis e positivas para a educação. Vídeos, 

programas educativos na televisão e no computador, sites educacionais, 

softwares diferenciados transformam a realidade da sala de aula tradicional, 

dinamizam o espaço ensino-aprendizagem, onde, anteriormente, predominava 

a lousa, o livro e a voz do professor (KENSKI, 2007, p 46).  

 

Ademais, “[...] os jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem de jogos – a chamada 

gamificação – estão cada vez mais presentes no cotidiano escolar e são importantes caminhos 

para gerações acostumadas a jogar” (MORAN, 2018, p. 15). 

Como qualquer atividade didática ou planejamento pode ser bastante flexível e 

ocorrerem mudanças, como, por exemplo, em virtude das discussões em sala de aula, sobre os 

artistas das capas, propusemos que os alunos publicassem capas de fanfics de artistas que eles 

gostassem, para que, assim, houvesse um incentivo maior para a participação e aprendizagem 

da leitura em inglês, mesmo que isso não estivesse sido estipulado previamente pela 

pesquisadora. 

Com a efetivação da proposta citada, apenas, uma aluna disponibilizou, no grupo, duas 

capas de Fanfics dos seus artistas preferidos, enquanto que os demais alunos não teceram 

nenhum comentário. Além disso, houve apenas 14 e 19 visualizações em cada capa. Houve, 

também, reações, como: um “amei” e duas curtidas. Vale salientar que uma das curtidas foi da 

própria aluna, sendo que ela, também, comentou as referidas capas. Notamos que, no contexto 

desta postagem, as conexões entre os sujeitos leitores neste site possibilitou a existência de 

laços sociais fracos (RECUERO, 2009), em virtude da falta de troca de mensagens e recursos, 

diferentemente das postagens feitas pelo professor-pesquisador, haja vistas que a interação 

mostrou-se bem maior, possibilitando, assim, a existência de laços sociais fortes. 
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Diante do exposto, pudemos verificar que a proposta de trabalho com o gênero 

discursivo: Capa de Fanfic, tanto em contexto virtual (Facebook) quanto sala de aula, favoreceu 

uma prática socializadora de leitura em inglês como língua adicional, de maneira prazerosa e 

significativa, pois o conteúdo que foi postado neste site colaborou para as discussões e as 

atividades feitas em sala de aula. A seguir, limitar-nos-emos a descrever as atividades realizadas 

com os trailers de filmes. 

 

5.1.1 Trailer de filmes 

 

Para a realização da atividade de leitura em inglês, invertendo a sala de aula com uso 

do Facebook, promovemos a leitura e análise de trailers de filmes, que foram disponibilizados, 

previamente, no grupo do Facebook para, depois, ser discutidos em sala de aula. Vejamos como 

foram desenvolvidas essas atividades nos dois contextos, nos subtópicos a seguir. 

 

5.1.2 Interagindo com trailers de filmes no Facebook 

 

É oportuno destacarmos que, para facilitarmos o encontro e o acesso mais rápido com 

os alunos, mantivemos no ar o uso do grupo do WhatsApp, que foi criado, apenas, para a 

divulgação da página no Facebook. Desse modo, toda publicação no grupo do Facebook era 

avisada pelo grupo WhatsApp que mantivemos com o mesmo nome, Read Together. As 

divulgações no grupo do Facebook eram avisadas pelo WhatsApp, com antecedência, para que 

os alunos pudessem ter acesso ao material antes da aula, já que nos embasamos na concepção 

de Sala de Aula Invertida. Houve um momento em que surgiu a necessidade de disponibilizar 

os vídeos no WhatsApp para que duas alunas tivessem acesso a eles, como consta no diário de 

bordo: 

  

Duas alunas não entraram no grupo do Facebook alegando que o celular 

estava com defeito, por isso a professora-pesquisadora disponibilizou os 

vídeos no grupo do WhatsApp (DIÁRIO DE BORDO, 14/08/ 2018). 

 

Assim, foi publicado, no grupo do Facebook e no do WhatsApp, alguns trailers de 

filmes em inglês, para a leitura e análise dos alunos. Vale mencionarmos que, para este estudo, 

apenas, utilizamos dois trailers de filmes. É oportuno destacarmos, ainda que, apesar de o 

WhatsApp ter sido utilizado, apenas, para que as duas alunas pudessem participar da atividade 

em sala de aula, a sua integração à nossa proposta de intervenção foi salutar para o andamento 
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das atividades, pois a conexão entre estes sites de redes sociais permitiu um maior entrosamento 

entre os sujeitos envolvidos. 

Em relação aos trailers, os alunos visualizaram mais do que curtiram ou fizeram 

comentários. Vejamos algumas considerações a seguir: 

  

Interação no grupo do Facebook: Trailer do filme “Os incríveis” 

 

A1: Kkkkkk o trailer é muito engraçado. Apesar que eu já assisti a este filme, deu para entender 

o que ele quer passar. O protagonista é um super herói velho, que está gordo justamente por ter 

caído na rotina de casado. 

A2: Não sou fluente em inglês então não entendi o diálogo, porém pelas caras e bocas dá pra 

perceber que o protagonista está estressado pq está gordo e o cinto não dá nele. 

A3: Um dos melhores desenhos animados, fez parte da minha infância kkk. 

A4: O filme engraçado demais o que deu pra perceber foi que ele ta muito irritado por não 

conseguir mais botar o cinto por estar gordo. 

A5: Muito bom o trailer de um filme muito esperado. 

A6: Bem engraçado. Mesmo sem legenda, dá pra entender a situação com as expressões faciais 

e os movimentos. 

A7: Um filme muito esperado, um trailer maravilhoso, só que eu n compreendi o diálogo. 

 

Interação no grupo do Facebook: Trailer do filme “Logan” 

 

A1: Ai ai, tão triste. Pois é, aí o Logan não é mais o Wolverine que conhecíamos. Não mais o 

indestrutível. 

A2:Adorei a trilha sonora apesar de não conhece a música e nem saber sua tradução. Esse filme 

é excelente e eu adorei as legendas, facilita muito nossas vidas. 

A3:Muito bom, pelo trailer parece ser muito interessante. 

A4:Facilitou a legenda ele parece ser bastante interessante 

A5:Ótimo 

A6: Pelo trailer o filme parece ser interessante, e como o trailer é em inglês as legendas ajudam 

muito na compreensão. 

A8: trilha sonora faz o público se interessar pelo filme, descobrir, querer conhecer, a música em 

si só pôde ser compreendida através de legenda já que não possuo um vocabulário extenso no 

inglês. 

A7: A trilha sonora é maravilhosa, esse trailer traz uma sensação de um filme muito bom, e as 

legendas ajudou muito na compreensão. 
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Em se tratando dos trailers, observamos que, no d’Os incríveis, sem legenda em língua 

portuguesa, nem todos conseguiram entender o diálogo, porém as imagens, as expressões 

faciais utilizadas pelo herói, os movimentos dele em cena, os objetos utilizados, permitiram que 

os alunos compreendessem o trailer. As diferentes modalidades delineadas neste gênero 

multimodal fizeram com que os alunos construíssem sentido. A respeito do conhecimento 

prévio e do conhecimento de mundo que o aluno já dispunha, um deles disse: “Apesar que eu 

já assisti a este filme”, “Um dos melhores desenhos animados, fez parte da minha infância kkk”. 

Muitos alegaram que a falta de fluência na língua foi a dificuldade apontada para a 

falta de compreensão, mas percebemos, por suas falas, que isso não impediu de que o texto 

fizesse sentido para os leitores. Então, a nosso ver, para participar de práticas de leituras em 

inglês, não se precisa, necessariamente, ser fluente na língua, mas ser um leitor capaz de 

construir sentido por meio das mais diversas modalidades textuais, dispostas tanto em 

ambientes digitais ou não. 

No tocante ao segundo trailer: Logan, os comentários foram acirrados, em torno da 

legenda do filme, já que, para os alunos, foi muito importante que esta houvesse, pois ela 

facilitou bastante na compreensão. Além disso, muitos alunos destacaram a trilha sonora, que, 

apesar de não saberem a tradução, gostaram da melodia. Notamos que muitos se apoiaram na 

legenda e na trilha sonora para a construção de sentido. Ademais, trabalhar com o gênero 

discursivo que faz parte da realidade do aluno, também, propiciou o engajamento do leitor no 

ambiente online (Facebook), quando alegaram que: “Ai ai, tão triste. Pois é, aí o Logan não é 

mais o Wolverine que conhecíamos. Não mais o indestrutível”. Presumimos, portanto, que a 

aprendizagem de leitura em inglês, enquanto decodificação de palavras, não se sustenta mais 

no mundo multicultural em que vivemos, como aponta Oliveira (2009). Isso porque os alunos, 

no contexto elucidado acima, precisaram convocar outros conhecimentos, além do linguísticos, 

para a construção de sentido, então, como salienta Rojo (2012), em um contexto de circulação 

de textos híbridos, a escola precisa promover novas coleções, com a introdução de novos 

gêneros discursivos que englobem tanta a cultural local quanto a global.  

 É importante salientarmos que a própria interface do Facebook já dispõe de um 

“available design” (GNL, 2000; ARAGÃO; LEMOS, 2017), com diferentes linguagens e 

recursos, que convocam multiletramentos e práticas dialógicas mais interativas, no sentido 

proposto por Bakhtin (2003). A estratégia de criar um grupo, inverter a sala de aula com o 

Facebook, partilhar vídeos (trailer de filmes), imagens (capas de fanfics), a resposta dos alunos 

a postagens com o curtir, visualizar e comentar, são novas maneiras de ler que demandam não 

apenas leitores mais ubíquos, mas, sobretudo, leitores responsivos e críticos, possibilitando, 
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assim, que pensemos este site como um ambiente propício para promoção dos multiletramentos 

em um contexto híbrido de aprendizagem. No próximo subtópico, trataremos sobre como 

ocorreram as interações em sala de aula, a partir dos trailers de filmes.  

 

5.1.2.1 Interagindo com trailers de filmes na sala de aula 

 

Em sala de aula, os trailers foram discutidos em grupo. Vejamos, portanto, os 

discursos produzidos quando perguntados se tiveram alguma dificuldade com os trailers de 

filmes. 

 

Interação em grupo em sala de aula: 

 

G1: No que tinha legendas eu compreendi por conta das legendas, tem algumas palavras que já 

vi tipo “Sorry”, “Thank you”, algumas palavras e a partir disso tínhamos uma base mesmo sem 

ter legenda, fora isso tava de boa, eu gostei muito das trilhas sonoras, a trilha sonora dava para 

passar o que estava acontecendo ali. 

G2:Bom, foi muito fácil, interpretar os vídeos justamente por causa da questão das legendas e 

por eu já ter assistido aqueles filmes. O primeiro trailer já tinha assistido, porém ele tava sem 

legenda porque as palavras ali eu entendi boa parte e foi isso, deu para interpretar. 

G3:Não tive dificuldades nenhuma para a gente acompanhar e o que não tinha legenda deu para 

entender pela expressão, pelos movimentos e a situação que aconteceu. Achei interessante. 

G4: Na seção do trailer dos incríveis tem a foto do Sr. Incrível sarado, quando ele era jovem. A 

interpretação que eu tive que ali ele era um pai de família que caiu na rotina engordando e tal, 

ali ele tenta de qualquer forma fechar o zíper da calça, o cinto, só como ele engordou acaba 

quebrando e tal, e um momento do vídeo a esposa dele chama que também é uma super heroína 

que é mãe de família chama ele, querido o almoço está pronto e tal, aí ele já vai e tal, por 

recorrência do trabalho ele acabou não indo. 

 

Como apontam os discursos produzidos, a dificuldade só existiu no trailer em que não 

havia legenda, mas, nos legendados, os alunos não apresentaram dificuldade alguma. Contudo, 

como foi elucidado, nos comentários do grupo em análise, mesmo sem legenda, houve 

compreensão, pois eles conseguiram produzir sentido no texto, como se segue na fala de um 

dos participantes: “Que não tinha legenda deu para entender pela expressão, pelos movimentos 

e a situação que aconteceu” e teve grupos que compreendem, na íntegra, o trailer, como o caso 

do grupo 4 (G4).  Percebemos, com base nesses dados, que a aprendizagem de leitura em inglês, 
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com os gêneros discursivos multimodais, integrado a outras linguagens, em ambientes digitais, 

a exemplo do Facebook, favorece a prática de multiletramentos.  

Com intuito de compreendermos se houve rendimento real por parte dos alunos com 

relação aos trailers, propomos um quis, baseado nos trailers. O jogo, que ocorreu em sala de 

aula, possibilitou um engajamento maior dos alunos, uma vez que ficaram bastante eufóricos. 

Nest caso, promovemos não apenas uma aprendizagem compartilhada e colaborativa fora da 

rede, mas, também, o fomento de uma cultura mais participativa em sala de aula. O jogo exigia 

não somente o conhecimento da língua e dos trailers, bem como, a flexibilidade e agilidade, 

isto é, os mais ágeis, normalmente, conseguiriam lograr êxito, como, de fato, ocorreu. Para 

Moran (2015, p. 22), a “[...] combinação de aprendizagem por desafios, problemas reais, jogos, 

com a aula invertida é muito importante para que os alunos aprendam fazendo, aprendam juntos 

e aprendam também, no seu próprio ritmo”. Permitir trazer o conteúdo do ambiente online 

(Facebook) para sala de aula numa concepção de Sala de Aula Invertida através de jogos foi 

muito estimulante e significativo para os alunos e para a pesquisadora proponente, pois, assim, 

se promoveu uma aprendizagem mais ativa e dinâmica. 

No próximo subtópico descreveremos como transcorreram as aulas a partir das 

sinopses de fanfics nos dois contextos, virtual e presencial. 

 

5.1.3 Sinopse de fanfctions ( Fanfics ) 

 

Na tentativa de suscitarmos, no aluno, o gosto do aluno pela leitura em inglês e, 

principalmente, a aprendizagem, passamos a disponibilizar, também, no Facebook, algumas 

sinopses de fanfics. Já em sala aula propomos algumas discussões em torno do conteúdo 

trabalhado e algumas atividades relacionadas às sinopses. A seguir, destacaremos como 

ocorreram essas atividades. 

 

5.1.4 Interagindo com Sinopse de fanfics no Facebook 

 

  Como preconiza a concepção de Sala de Aula Invertida, fizemos a exposição de 

algumas sinopses de fanfics, no grupo do Facebook, para que houvesse a leitura prévia dos 

alunos. A professora-pesquisadora, sempre, avisava quando havia uma postagem nova no 

Facebook, via grupo do WhatsApp ou, até mesmo, em sala. Os alunos eram sempre incentivados 

a participar e a interagir no ambiente digital, porém nem todos o faziam com o mesmo afinco. 

Agora, relataremos, primeiramente, a leitura dos alunos no grupo, depois, discutiremos a 
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proposta em que utilizamos o jogo RBG Boss, em sala de aula, para a melhor compreensão da 

leitura. 

 

Interação no grupo sobre a Sinopse 1: “My Philippe, baseado no filme a Bela e a Fera.” 

 

 

Fonte: https://www.fanfiction.net/ 

 

A2: Fala que tanto Philippe quanto Belle se amam, ela faz visitas frequentes aos estábulos do 

castelo para ver seu cavalo e essa é a parte favorita do dia de Philippe, mas as coisas mudam 

quando Belle para de ver Philippe nos estábulos. 

A1: Fala sobre uma princesa chamada Belle e o cavalo dela que se chama Philippe, ela faz muitas 

visitas a Philippe no estábulo, e ambos se amam. Mas depois as coisas mudam quando Belle para 

de fazer visitas a Philippe. 

A6: Uma menina que tem um cavalo como melhor amigo. Ela tem ele desde criança. A parte 

favorita do dia dela é a ir ao estábulo onde fica seu querido amigo. 

A16: É uma história Que Conta sobre uma princesa Com o nome Belle e o cavalo dela que se 

chama Philippe, ela faz muitas visitas a Philippe no estábulo, e os dois se amam muito. Mas 

depois as coisas mudam quando Belle para de fazer visitas a Philippe. 

A4: fala sobre uma menina chamada belle e seu cavalo Philippe ela vai visitar ele no estábulo e 

eles são grandes amigos mas muda quando ela para de visitar ele. 

A11:CONTA HISTORIA DE BELLE E PHILLIPE.. 

A10:Aparentemente é mais uma história normal de amor entre dono e seu animal de estimação, 

mas de repente temos uma reviravolta e não sabemos como a história terminou. 

A12:Fala sobre a história de belle e Phillipe que sentem um sentimento mútuo. 

P:Vcs perceberam que a sinopse do Fanfic é baseada no filme a Bela e a Fera? É só observar na 

capa: o link movies - Beauty and Beast. 

A2:Percebi 

P: 😉😉 

A18: fala sobre uma princesa chamada Belle e seu cavalo Philippe. Conta a história dos dois. 

https://www.fanfiction.net/
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 Com base nos excertos acima, podemos notar que os alunos não demonstraram 

dificuldade de compreensão de leitura, pois todas as respostas foram coerentes com o que 

esperávamos enquanto proponentes da atividade. Na tentativa de incentivarmos a interação no 

ambiente e instigá-los à reflexão acerca de que a sinopse do fanfic, abordada a partir de um 

filme, neste caso, tratava-se de um redesign do Grupo de Nova Londres, lançamos um 

questionamento pela professora-pesquisadora. Diante das respostas coletadas, pudemos notar 

que os alunos fizeram tanto a leitura do texto da sinopse quanto do link: Movies – Beauty and 

Beast, o que pressupõe dizermos que, para ler a sinopse do fanfics, no meio digital (Facebook), 

o aluno precisou, também, localizar informações e construir sentido para o link. Em relação a 

isso, Ribeiro (2009, p. 76) ressalta: “[...] Localizar informações é habilidade fundamental para 

operar em ambientes (digitais ou impressos), mas, para alcançá-la, não basta saber navegar, é 

preciso ler e selecionar, estas, sim, habilidades cognitivas”.  

 

 Interação no grupo sobre a Sinopse 2: Bed of Roses, baseado na série de TV Smallville.  

Fonte: https://www.fanfiction.net/ 

A6: Esse texto trata-se de um viúvo que trabalha como florista, e em uma noite quando ele estava 

andando pelas ruas de uma cidade ele vê uma moça chorando na janela de um apartamento. 

 A2: Fala sobre Clarck que é um viúvo que trabalha como florista e diz que um dia quando ele 

estava andando pelas ruas a noite ele vê Lois Lane chorando na janela do apartamento dela. 

Na parte de cima fala de cama de rosas porém não deu pra mim fazer uma interpretação boa, 

provavelmente rosas é pq ele é florista. 

P: Não sabemos o desenrolar da história, mas faça a sua leitura. Rosa com florista tudo a ver, e 

a cama de rosas? 😂😂😂😂 

A2: Talvez teria sido uma surpresa quem ele preparou com rosas em uma cama. kkk 

A4:Fala sobre um viúvo chamado Clark um florista que quando estava andando pelas ruas viu 

Lois Lane chorando da janela. 

 A1: KKK fala de um viúvo florista. 

A5: Fala sobre um viúvo florista e a situação que aconteceu quando ele conheceu lois Lane. 

https://www.fanfiction.net/
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A3: Trata-se de um viúvo florista chamado Clark e Lois uma mulher que chorava na janela. 

 A11: FALA DA HISTORIA DE UM VIUVO QUE CONHECEU UMA MOÇA.. IMAGEM DA 

FANFICS É DO SMALLVILLE.. ( A SÉRIE É MUITO RUIM ) 

A18: Fala de Clark, um viúvo florista que quando estava andando pelas ruas a noite, vê Lois 

Lane chorando na janela do seu apartamento. 

 

Na segunda sinopse do fanfic, notamos, pelos comentários, que todos os alunos 

compreenderam a sinopse, pois todos narraram a história com certa similaridade, uns com 

informações a mais, outros a menos, mas a grande maioria deixa claro que se trata de um viúvo 

florista que se chama Clark e de Louis Lane, a moça que ele encontrou chorando à janela do 

apartamento. Apenas A11 destacou a relação com a série Smallville, como podemos ver: “Fala 

da história de um viúvo que conheceu uma moça... Imagem da fanfics é do Smallville... (a série 

é muito ruim)”. Notamos que a aluna depreendeu, pela imagem, não pelo link que a sinopse do 

Fanfics redesenhou da série de Smallville e que, pelo comentário, a aluna não gosta da série. 

Conforme elucidado acima, podemos presumir que o espaço do grupo do Facebook é um espaço 

interativo que dá margem a leituras múltiplas (imagem e texto escrito), à liberdade de expressão 

e, sobretudo, à criação de comunidades virtuais de aprendizagem, possuindo, assim, um grande 

potencial pedagógico, como abordam Weissheimer e Leandro (2016, p.124), quando afirmam 

que o “[...] potencial pedagógico do FB recai sobre o fato de ele ser um espaço altamente 

interativo, no qual aparentemente as pessoas se sentem mais livres para dizer o que pensam e 

mais dispostas a construir juntas o conhecimento, seja sobre o que for”. 

Apesar de o objetivo da presente pesquisa não focar na atuação do professor, mas na 

aprendizagem de leitura do aluno, nas últimas postagens, diferentemente das demais, buscamos 

interagir com os alunos para incentivar uma maior participação e dirimir algumas dúvidas.  

Observemos a interação entre A2 e P: 

A2: Fala sobre Clarck que é um viúvo que trabalha como florista e diz que um dia quando ele 

estava andando pelas ruas a noite ele vê Lois Lane chorando na janela do apartamento dela. Na 

parte de cima fala de cama de rosas porém não deu pra mim fazer uma interpretação boa, 

provavelmente rosas é pq ele é florista.  

P: Não sabemos o desenrolar da história, mas faça a sua leitura. Rosa com florista tudo a ver, e 

a cama de rosas? 😂😂😂😂 

A2: Talvez teria sido uma surpresa quem ele preparou com rosas em uma cama. Kkk 
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Nos é possível notar, com base no excerto acima, que a presença do professor dentro do 

grupo, também, foi importante para fomentar a interação e a prática colaborativa para que o 

grupo do Facebook não se tornasse um depósito de conteúdo, i.e., sem a devida mediação 

pedagógica, o aluno se torna apenas um consumidor passivo de leitura em tela, deixando, assim, 

se configurar-se como um AVA, mesmo que haja ferramentas de socialização. Portanto, a 

presença do professor e aluno participando promove a construção de um saber coletivo e 

cooperativo, como preconiza Soares e Barreto (2017). Para Soares (2010), a intervenção 

pedagógica do professor é necessária nos processos de aprendizagem em quaisquer dos espaços, 

convencionais ou não. 

Nos é necessário ressaltar que, alguns dias depois da publicação da sinopse das fanfics, 

disponibilizamos um link que dava acesso ao aplicativo Quizlet8, tanto no Facebook quanto no 

WhatsApp.  O Quizlet é uma ferramenta onde se permite colocar todas as palavras inglês e 

português; o aluno, então, pode ler a palavra, aprender a pronúncia e o significado. Além do 

mais, o aluno aprende todo o vocabulário de maneira mais prazerosa, a partir de diferentes 

estratégias, envolvendo leitura, memorização e escrita. 

 Em vista disso, disponibilizamos esse aplicativo, com todas as palavras da sinopse, para 

facilitarmos a compreensão dos alunos, buscando, também, a promoção de práticas sociais de 

leitura mais condizentes com a realidade deles, não apenas por conta da mobilidade que o app 

fornece, mas por estimular os alunos a aprender, de maneira ativa, e a escola se tornar palco de 

uma aprendizagem mais eficaz e significativa. Sobre isto, Moran (2013, p 31) destaca que “[...] 

com as tecnologias atuais, a escola pode transformar-se em um conjunto de espaços ricos de 

aprendizagens significativas, presenciais e digitais, que motivem os alunos a aprender 

ativamente, a pesquisar, o tempo todo, a serem proativos, a saber tomar iniciativas e interagir”. 

Resta-nos reorganizar os tempos e os espaços da escola, sobretudo, com o uso de tecnologias 

digitais, de maneira crítica, protagonista e democrática, promovendo, dessa forma, um ensino 

de línguas voltado para a equidade, o respeito à diferença, a tolerância e a inclusão social, tão 

pregados no rol da Linguística Aplicada Crítica e na Pedagogia dos Multiletramentos. 

No subtópico a seguir  relataremos a interação com as sinopses de fanfics em sala de 

aula. 

 

 

                                                           
8 É um aplicativo que o professor pode criar várias listas acerca de qualquer conteúdo de qualquer disciplina. 
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5.1.4.1 Interagindo com Sinopse de fanfics em sala de aula 

 

Para verificarmos a aprendizagem dos alunos em torno das sinopses das fanfics, 

propomos, em sala de aula, a criação de um jogo de RPG Boss,9 game gratuito, perfeitamente, 

compatível com a proposta da Sala de Aula Invertida não apenas por conta da interatividade e 

da necessidade de ampliar o conteúdo estudado em contexto online, como, também, pensando 

em uma aprendizagem ativa do aluno e na necessidade de contemplarmos, na escola, uma 

variedade de práticas de leituras relacionadas ao contexto contemporâneo, como já salietamos 

anteriormente, uma vez que comungamos com a ideia de Rojo (2009, p. 119) quando da 

importância de trabalhar “[...] as diversas mídias e suportes em que os textos circulam, já que 

há tempos o impresso e o papel deixaram de ser a principal fonte de informação e formação”. 

O uso do RBG Boss, em sala de aula, consistia na criação de um cenário com 

personagens e perguntas, em torno das sinopses, para a maior compreensão da leitura. O jogo, 

então, foi montado em grupo, e, por conta da falta de computadores, tivemos que expandir os 

encontros. Acreditamos ser necessário citar que a escola dispôs, apenas, de uma sala de 

informática, com computadores e com internet, disponibilizada e paga pela própria professora-

pesquisadora, para que os alunos tivessem acesso à rede, porém não conseguíamos conectar o 

computador da escola à internet para fazermos o download do Java, como explica a professora-

pesquisadora do diário de bordo: 

 

A falta de computador atrasou o trabalho, tivemos que aumentar a quantidade de encontros. 

Apesar do jogo off-line precisava do Java e para fazer o download do programa precisávamos 

ter acesso a rede, permitir que os alunos levassem o computador para continuar em casa para 

agilizar o processo (Diário de bordo, 10/10/2018). 

 

Nos demais encontros, alguns grupos levaram notebooks, e a professora-pesquisadora 

disponibilizou mais dois para que quem houvesse se esquecido ou não tivesse pudesse acessar 

e realizar a atividade solicitada. Contudo, notamos que houve períodos em um ficou ocioso, à 

espera de outro concluir o jogo para poder iniciar a proposta de construção do RPG Boss. 

Durante a produção do jogo, apenas uma aluna comentou que o jogo era muito difícil, enquanto 

                                                           
9  Software de código aberto que permite a criação de games. 
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outra, que não estava participando ativamente da proposta, alegando a falta do celular, amou o 

jogo. Percebemos, durante a proposta de intervenção, que um dos alunos tinha um 

conhecimento maior acerca do jogo, que acabou se tornando o auxiliar e o tira-dúvidas, tanto 

da proponente quanto dos participantes. Com isso, nos foi possível depreender que a prática de 

jogos, nas aulas presenciais, para ampliar e aplicar o conteúdo online, pode possibilitar uma 

aprendizagem mais ativa por parte dos alunos e, consequentemente, a colaboração e a partilha 

de conhecimento, pois, nesse contexto, professor e aluno ensina e aprende democraticamente. 

Levando isto em consideração, faz-se necessário nos reportarmos a Moran (2018, p. 42) quando 

trata do uso de metodologias ativas, no nosso caso, a Sala de Aula Invertida: 

 

[...] a responsabilidade sobre a aprendizagem agora é do estudante, que precisa 

assumir uma postura mais participativa, na qual resolve problemas, 

desenvolve projetos e, com isso cria oportunidades para a construção de seu 

conhecimento. O professor passa a ter a função de mediador, consultor do 

aprendiz. E a sala de aula passa a ser o local onde o aprendiz tem a presença 

do professor e dos colegas para auxiliá-lo na resolução de suas tarefas, na troca 

de ideias e na significação da informação. 

 

Para tanto, buscamos, ainda, o registro da professora-pesquisadora, no diário de bordo, 

para explicitarmos melhor a aprendizagem com o jogo RBG Boss já destacado acima. 

 

Enquanto observava a produção do jogo, uma aluna retrucou: Ah! Esse jogo é muito difícil. E 

outra: Ah! Professora, amei esse jogo. Na medida que estava auxiliando os alunos na produção, 

percebi que tinham que um aluno que sabia mais dos que os demais, que acabou ajudando a mim 

e os colegas a tirar as dúvidas (Diário de bordo, 17/10/2018). 

 

É-nos necessário mencionar que “[...] os jogos digitais estarão cada vez mais presentes 

nesta geração, como atividades essenciais de aprendizagem” (MORAN, 2013, p 33), ou seja, 

integrá-los, ao processo de aprendizagem de leitura em inglês, numa concepção de Sala de Aula 

Invertida, a favor de uma pedagogia dos multiletramentos, é descolecionar práticas 

canonizadas, como Rojo (2012), também, salienta, potencializando, assim, novas coleções de 

gênero e a leitura de textos híbridos na escola.  
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Além disso, criamos um teste, usando Google Formulários com correção automática, 

para a compreensão dos alunos acerca das sinopses dos fanfics, já que comungamos com 

Bergamann e Sams (2018), pioneiros da concepção de Sala de Aula Invertida, no que tange à 

ideia de avaliação depois das discussões em sala de aula. Moran (2018) salienta que a maioria 

das propostas de Sala de Aula Invertida propõe, aos estudantes, testes autocorrigidos, realizados 

dentro da própria plataforma online, para que possam avaliar seu desempenho. Como 

percebemos, a não adesão de todos para responder o teste, ora por falta do celular, ora por falta 

do Facebook, ou mesmo pela falta de interesse, apresentou-se como um empecilho, pois, 

quando lhes foi disponibilizada a realização do teste, no grupo do Facebook e do WhatsApp, 

sendo que alguns alunos fizeram o teste em sala de aula,  apenas 14 alunos tiveram o interesse 

de responder, mas, ressaltamos que os alunos que responderam ao questionário tiveram um 

desempenho, considerado satisfatório, o que implica dizermos que a proposta foi eficaz. 

Vejamos o registro da professora-pesquisa em relação à não adesão dos alunos e ao uso de outra 

plataforma digital para envio do teste: 

 

Questionei alguns alunos a falta de participação no grupo, duas alunas alegaram que perderam 

a senha, pedi para redefinir, mas não sabiam o número do celular. Alguns alegaram também 

que estão sem celular. Acabei enviando o teste para o grupo do WhatsApp. Cheguei a oferecer 

o meu celular e meu notebook para que eles pudessem ter acesso. Senti falta de alguns alunos 

e comentei na sala, os colegas disseram que não participam nem das aulas normais quanto 

mais (Diário de bordo, 18/10/2018). 

 

 Com a efetivação da proposta com o gênero discursivo “Sinopse de Fanfics” notamos 

que a leitura prévia em contexto online (Facebook) foi muito importante para a criação do jogo 

do RPG Boss e que aqueles que acessaram o aplicativo Quizlet tiveram uma possibilidade  

maior de conhecer o vocabulário e a interagir com mais propriedade, seja no grupo do Facebook 

ou sala de aula. Não podemos negar, que por se tratar de uma sinopse de um texto curto, não 

houve dificuldades de compreensão por parte dos envolvidos, já que os discursos, no grupo do 

Facebook e em sala de aula, seguiam a mesma linha de pensamento.  

Desse modo, entendemos que a proposta de inversão com o Facebook e com o uso das 

sinopses de fanfics, em sala de aula, foi tão rica e produtiva quanto outros gêneros discursivos, 

já apresentados. 
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 No próximo subtópico, exporemos dados concernentes aos desenvolvimentos das aulas 

com o gênero discursivo “trilha sonora de filmes”. 

 

5.1.5 Trilha sonora de filmes 

 

 A fim de promovermos práticas de leituras em inglês, cada vez, mais multiletrada, 

disponibilizamos algumas trilhas sonoras de filmes no grupo do Facebook, porém, das faixas 

postadas, apenas, uma foi discutida e analisada em sala de aula pelos alunos. Ao final das 

discussões, realizamos uma atividade com o uso do PowerPoint, com áudios e imagens para a 

realização do jogo “De que filme é a música?” (What’s the song?, em inglês).  Vejamos, a 

seguir, como as atividades foram desenvolvidas em sala de aula e no Facebook, numa 

concepção de Sala de Aula Invertida. 

 

5.1.5.1 Interagindo Trilha sonora de filmes no Facebook 

 

Para finalizarmos a proposta, dentro do grupo do Facebook, publicamos as trilhas 

sonoras de filmes, em inglês, sendo que, no primeiro momento, a trilha sonora continha imagens 

relacionadas ao filme e, no segundo, apareciam, apenas, a música e a letra da música (no idioma 

de origem). Observemos, portanto, as considerações dos alunos nestes dois momentos: 

 

Comentário sobre a Trilha Sonora do filme “Como eu era antes você”: Photograph (Ed Sheraan) 

 

1º momento: Trilha sonora, com legenda em português 

A6:Já assisti esse filme, e achei muito interessante e emocionante, só o final que é muito triste 

pois ele se suicida por conta da vida difícil que ele vive. 

A1:Vou chorar!😞. Até a música me emociona. Este trecho que eu não sei se é o trailer, deixa 

muito claro o que acontecerá no filme. Muito romance, acho que um pouco de comédia e muita 

emoção. 
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P: Nem me fale...Chorei tb... A gente só espera um final feliz qdo se trata de romance, esse 

realmente fugiu à regra. 

A1:O filme é tão bom que eu assisti ao filme duas vezes seguidas! 

A2:Já tinha escutado a música mas nunca vi o filme. Quando eu ouvi a música sem nem sequer 

ver a legenda eu já imagino que falava sobre algo relacionando ao amor, pois as músicas em 

inglês muitas vezes passam algum tipo de sentimento, e esta é muito melancólica. 

P: O filme é maravilhoso! Vale a pensa assistir! 

A4:Já tinha escutado essa música se trata de um homem que tinha uma vida pela frente mas um 

acidente mudou a vida dele ele encontra a mulher amada e se suicida pela vida difícil que ele 

estava enfrentando deixando tudo pra ela 

A5:É algo bem melancólico e a música enfatiza mais o drama misturado com o amor ... 

A3:Sou apaixonada por esse filme, a música é muito emocionante, escuto ela diariamente. Já 

conhecia as músicas de Ed Sheeran 

A7:É uma ótima música e com a legenda em português facilita a compreensão, dessa maneira o 

aprendizado é facilitado, gostei! 

A16:Eu já tinha escutado Essa música, mas nunca imaginaria, que a Tradução Era Assim. Achei 

que O vídeo e a Música tiveram uma química bem bacana. Porém é um vídeo bem melancólico. 

Por mais que a música é emocionante, A tristeza Que o vídeo passa, fala Mais alto. 

A9:Eu amo esse filme, as músicas muito emocionantes. 

A14:Essa música é maravilhosa, já ouvi ela, se trata de amor. Com a legenda e com essas cenas 

desse filme, acaba facilitando e já dá para entender do que se trata a música! 

A11:EU PREFIRO SEM LEGENDA. 

P: Por quê? A11: Porque.. quando escuto uma música e ela tá com legenda, eu me obrigo a ler 

e acabo perdendo a música.. 

A12: A música é muito linda 😍 Choro muito. 

A17: Música maravilhosa ❤ 

A18: A música é muito boa e o filme é maravilhoso! 

A19: A música é ótima, filme maravilhoso 

 

 

2º momento: Trilha sonora com legenda em Inglês. 

 

A2: Conheço essa música a um tempinho bom e sempre que escuto parece que ela vai bem no 

fundo e mexe totalmente comigo! Tem algumas palavras em inglês que dá pra compreender, 

porém outras não! Gostei da letra em inglês pq dá pra gente aprender a pronunciar. 



119 

 

A1: Gentee, é de arrepiar! Conheci essa música através de um filme inesquecível chamado " 

Como eu era antes de você'. A letra é fácil de pegar e a maiores das palavras dá para entender. 

A6:Não conheço essa música, mas há algumas palavras conhecidas, e pude observar que aparece 

algumas frases com Verbos modais! 

A8:É uma bela música, já conhecia e adorava, é interessante essa forma de aprender pelo 

Facebook, ouvia sempre em inglês e apesar de não saber significados de muitas palavras é 

interessante ouvi-la com legenda tanto em inglês quanto em português. Ouvir em inglês e com 

legenda é bom para entender as pronúncias das palavras! 

A5:Essa música é maravilhosa. 

A16: Não conheço essa música, mas há algumas palavras conhecidas, porém Essa única vez que 

ouvir deu para perceber essa música é maravilhosa. 

A5: É uma música muito interessante e dar para entender algumas palavras na legenda. 

A11:ADOOOOOOROOOOOO... ESSA MUSICA É MUITO LINDA. 

A 12: Eu amo as músicas desse Cantor. 

A18: a legenda ajuda a entender e a música é maravilhosaaaaa 

 

 Confrontando os comentários da trilha sonora do filme com legenda em português e as 

imagens relacionadas com a mesma trilha sonora com legendas em inglês e sem as imagens, 

podemos depreender que os alunos gostaram da música, pois usaram comentários, como: “A11: 

ADOOOOOOROOOOOO... ESSA MÚSICA É MUITO LINDA.”; “A18: Essa música é 

maravilhosaaaaa”. A repetição das vogais e o uso de letras maiúsculas, usados nos 

comentários, demonstram a ênfase dada pelos alunos quando da sua reação sobre a canção e, 

também, do seu interesse por ela. Até mesmo, em se tratando do filme em si, apesar de alguns 

comentários o adjetivarem como “emocionante” ou dizerem “amo esse filme”, normalmente, a 

maioria dos comentários estava mais atrelado à canção e ao sentimento que ela provocava, às 

vezes, mesmo sem saber o significado, como demonstrou-se no comentário de A2, que se segue 

abaixo: 

 

A2:Já tinha escutado a música mas nunca vi o filme. Quando eu ouvi a música sem nem sequer 

ver a legenda eu já imagino que falava sobre algo relacionando ao amor, pois as músicas em 

inglês muitas vezes passam algum tipo de sentimento, e esta é muito melancólica. 

 

 Em relação à trilha sonora, com legenda em inglês, houve um comentário atrelando a 

música ao filme e apenas outro em que um aluno disse que não a conhecia, outros, por outro 

lado, disseram que compreendiam algumas palavras e outras não, destacando, até, a presença 
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de verbo modal na música. Tanto A2 quanto A8 teceu comentários de que a presença da legenda 

em inglês é boa para que eles possam aprender a pronunciar melhor as palavras.  Isso tudo, a 

nosso ver, mostra-se como uma vantagem quando nos tratamos a respeito do trabalho com os 

gêneros multimodais, pois torna-se possível que, com o auxílio da leitura, os alunos conheçam 

e aprendam outras modalidades, como no caso em destaque. A8 destaca, ainda, como é 

interessante a aprendizagem pelo Facebook, dizendo:  

 

A8:É uma bela música, já conhecia e adorava, é interessante essa forma de aprender pelo 

Facebook, ouvia sempre em inglês e apesar de não saber significados de muitas palavras é 

interessante ouvi-la com legenda tanto em inglês quanto em português. Ouvir em inglês e com 

legenda é bom para entender as pronúncias das palavras! 

 

 Isso nos leva a crer que o próprio aluno, participante da pesquisa, conseguiu perceber a 

potencialidade pedagógica do Facebook para a promoção de práticas multiletradas em inglês, 

corroborando, ainda mais, com a premissa de que o uso das redes sociais pode “[...] constituir-

se em aliados para o desenvolvimento de propostas alinhadas aos multiletramentos” (DIAS, 

ARAGÃO, 2014, p. 385). No que tange à postagem da trilha sonora, com legenda em português, 

aliada às imagens do filme “As branquelas”, nos comentários abaixo, nos é possível observar o 

apego dos alunos à música, pois, mesmo que três deles não conhecesse o filme, perceberam, 

pelo vídeo, que se tratava de uma comédia. Os demais já conheciam e achavam o filme muito 

engraçado, alguns usavam o “KKKKKK” para confirmar a comicidade atribuída à obra. Quatro 

alunos destacaram o fato de que legenda facilita na compreensão da leitura da música.  A8 

indicou, ainda, que é a legenda que mostra a “graça” do filme. Vejamos: “A8: Já assisti ao filme 

e morro de rir, é engraçado e a legenda facilita muito a percepção de qual a graça do filme!”. 

 

Comentários no grupo do Facebook: Trilha Sonora do filme “As Branquelas” - Thousand Miles 

 

 

1º momento:  Trilha Sonora com legenda em português 

A6:Já assisti várias vezes, e é muito engraçado. 

A1:Muito engraçado. As legendas facilitam muito a vida de quem não sabe inglês ou de quem 

não sabe totalmente. 

A2: Já conheço o filme e a música também! A junção da música no filme o tornou engraçado, 

adorei. E a legenda é uma grande ajuda. 
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A4:Nunca assistir ao filme mas sei que se trata de uma comédia e a música se encaixou bem na 

cena. 

A5:Muito engraçado kkkkk amo esse filme. 

A3:Já assisti ao filme, é muito engraçado, e já ouvi a música também é muito boa. 

A8:Já assisti ao filme e morro de rir, é engraçado é a legenda facilita muito a percepção de 

qual a graça do filme! 

A16:Eu amo essa parte e essa música também. Já conheço o filme e a música então 

Kkkskskkkskskskskskk 

A9:O filme e ótimo, as trilhas sonoras maravilhosas, amo esse filme! 

A14:Nunca assistir ao filme e parece ser bem engraçado. E a legenda ajudou! 

A11:AMO ESSA MÚSICA E O FILME TAMBÉM 

A12:A música é muito boa e o filme é uma comédia. 

A17: Nunca assistir ao filme mais parece ser bem engraçado. 

A19: A música é legal, e mostra um pouco das cenas do filme as branquelas uma parte muito 

engraçada.   

 

Quando da postagem da mesma trilha sonora, agora sem as legendas em português e 

sem imagens do filme, apenas com a melodia e as legendas em inglês, os alunos fazem menção 

ao filme “As branquelas”. Percebemos, ainda, uma dificuldade maior dos alunos em entender 

a letra, diferentemente do caso anterior, pois apenas uma aluna ressaltou que conseguiu traduzir 

e ela mesma disse que a música era antiga. E pela primeira vez, uma aluna utilizou um “minion” 

10para fazer um comentário, dentro do grupo do Facebook – a imagem do “minion”, neste caso, 

denotou o significado da leitura para o aluno, e, mais uma vez, o texto imagético contribuiu 

para a significação do texto verbal. Para nós, isso significa usar a língua em contextos reais,  ou 

seja, é permitir que o aluno faça sua leitura dentro de um cenário cultural global e local, 

exercendo suas escolhas linguísticas e criando sua própria coleção. Não estamos afirmando que 

a escola tenha que aceitar tudo, que qualquer “risco” seja atividade linguística, gênero, 

letramento, mas não podemos, por outro lado, negligenciar que sempre há um modo diferente 

de se operar a linguagem, e a imagem, muitas, vezes cumpre esse papel. Não podemos, também, 

nos esquecer que cada esfera de circulação de atividade humana possui seus tipos de 

enunciados, como ressalta Bakhtin (2003), e, na esfera digital, não é diferente. Por serem os 

gêneros ações sociais em si (BAZERMAN, 1997) e tais ações serem multimodais (DIONÍSIO, 

                                                           
10 É um filme estadunidense de animação computadorizada, um spin-off/prequela da animação Meu 

Malvado Favorito, lançado em 2015.  Informação retirada do site: https://pt.wikipedia.org/wiki/Minions 

(filme)  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anima%C3%A7%C3%A3o_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Spin-off
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prequela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meu_Malvado_Favorito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meu_Malvado_Favorito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minions
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2011), o leitor/escritor decide, também, como jogar com as palavras a partir de um contexto 

sócio-histórico situado, pois, se uma pregação bíblica não convém para uma jornada 

pedagógica,  do mesmo modo uma palestra científica não está para a igreja, o que nos acarreta 

dizer que os gêneros discursivos dependem do contexto e da intenção comunicativa, além de 

que “[...] há diferentes níveis de manifestação multimodal” (DIONÍSIO, 2011, p. 142). Importa 

dizer que o próprio design do Facebook dispõe de modos e semioses diversas, e a proposta de 

leitura, partindo da constelação de gêneros, também, contempla essa multiplicidade de 

linguagem. 

Apenas um aluno remontou à versão da música, feita em português, como uma forma 

significar o texto e atribuiu como o melhor vídeo postado naquela situação. Vejamos, no 

comentário:  

A16: Essa música é muito massa vey até então se eu tinha escutado uma parte dela em inglês no 

filme As Branquelas mas eu escutei a versão em português e é muito massa eu tentei cantar mas 

deu merda kkkk. Gostei muito! Foi o melhor até agora postado. 

 

Expomos, abaixo, o segundo momento, para análise e discussão: 

 

2º momento: Trilha Sonora com legenda em inglês. 

 

A2:Se eu não me engano essa música é uma trilha sonora de algum filme, essa daí não teve 

palavras em inglês que eu soube traduzir! 

A1:Eu me lembro do trecho do filme " As branquelas". Essa música é massa. Dá para entender 

algumas partes! 

A6:Essa música é de uma trilha sonora do filme " As branquelas". Não consegui traduzir 

nenhuma palavra. 

A5: Das antigas kkkkk 

A8:Lembro de já tê-la ouvido, mas é difícil o entendimento pois são palavras que não uso e nem 

vejo diariamente 

A5: Consigo traduzir 

A16: Essa música é muito massa vey até então se eu tinha escutado uma parte dela em inglês 

no filme As Branquelas mas eu escutei a versão em português e é muito massa eu tentei cantar 

mas deu merda kkkk. Gostei muito! Foi o melhor até agora postado. 

A14:Essa música é boa de ouvir, já vi no trailer do filme "as branquelas" e não consegui 

traduzir algumas palavras. 
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A17:  Não consegui traduzir as palavras mais a música é do trailer do filme "as branquelas " 

A9: 

 

 Com base nos dados apresentados acima, nos é possível notar que as interações, em 

relação à trilha sonora de filmes, foram bastante produtivas, principalmente, por se tratarem de 

um gênero discursivo, que é próprio do repertório linguístico do aluno. A seguir, delimitar-nos-

emos a explanar como ocorreram as interações em sala de aula. 

5.1.5.2 Interagindo com as trilhas sonoras em sala de aula 

 

 Em sala de aula, passamos a discutir sobre a trilha sonora que foi mais curtida no grupo 

do Facebook: “Thousand Miles”, trilha do filme “As Branquelas”. Para tanto, antes de 

distribuirmos as cópias das músicas, questionamos sobre as dificuldades de se fazer a leitura da 

música. Os alunos alegaram que não tiveram dificuldade, diferentemente dos comentários no 

grupo no Facebook. Uma aluna (A11), inclusive, mencionou que conhecia as duas músicas e a 

sua tradução. Em virtude disso, após observarmos os comentários dela no site, notamos que não 

havia postado nenhum comentário na versão apenas em inglês, apenas o fez na versão com 

legenda em português. Contudo, percebemos, também, que, na primeira trilha sonora, ela havia 

escrito que preferiria sem legenda na lingua vernácula. A professora-pesquisadora, então, lhe 

questionou o porquê de sua escolha pelo vídeo sem legenda. Vejamos o comentário na íntegra: 

“A11: EU PREFIRO SEM LEGENDA. P: Por quê? A11: Porque... Quando escuto uma música 

e ela tá com legenda, eu me obrigo a ler e acabo perdendo a música...”. Com base nesta fala, 

podemos perceber que sua construção de sentido não se dá pela legenda, mas pela música. 

Depois dos questionamentos, distribuímos a cópia da música, com a devida tradução, 

para uma nova audição. Para a nossa surpresa, os alunos, de imediato, começaram a cantar a 

versão em português; ficaram todos animados e se mostraram contentes com a música. A 

professora-pesquisadora questionou, então, aos alunos, sobre a versão, a saber: “Quem canta?”, 

por que a proponente nunca a havia ouvido. Prontamente, todos disseram: “Stephany 

Absoluta.”. Além disso, a pesquisadora perguntou, aos alunos, o que a leitura da canção 

provocava neles. A respeito disso, comentou: “Um aluno disse não tem como ouvir essa música 

e não lembrar de Stephany Absoluta”. Com isso, observamos que a construção de sentido do 

aluno sobre a música não era literal, mas, por outro lado, passa por aquilo que a versão em 

português e a própria cantora representava. Enquanto isso, outra aluna ressaltou: “Em inglês dá 
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um sentimento bom e em português não dar vontade de ouvir”. Outro aluno, por sua vez, disse: 

“A música é dependente, e a Stephany é livre”. Mostrando-nos, assim, os efeitos de sentido que 

a música em inglês pode provocar no aluno na hora da leitura. Vejamos as anotações do diário 

de bordo da professora-pesquisadora em torno da discussão da música: 

 

Os alunos falaram que não tiveram muita dificuldade na música mesmo só em inglês. Uma 

aluna mencionou que conhecia as duas músicas e a tradução. Quando na audição da música 

começaram a cantar a versão em português, foi uma animação. Fiquei surpresa, não conhecia 

a versão em português, busquei saber quem cantava. Queria saber o que eles sentiam ao ler e 

ouvir a música. Um aluno disse que não tem como ouvir e não lembrar de Stephany Absoluta. 

Uma aluna disse que em inglês dá um sentimento bom e português não dar vontade de ouvir. 

Outro aluno, disse que a música era dependente e Stephany é livre (Diário de bordo, 

24/10/2018). 

 

Em seguida, iniciamos o jogo “Qual é a música?” (What is the song?), e, assim, os 

alunos foram montando os quatros grupos, como lhes era de costume. O jogo foi todo montado 

em PowerPoint, utilizando-se imagens, gravuras e sons, para privilegiar a multiplicidade de 

linguagens. Os alunos encararam o desafio com a maior animação. Ressaltamos que, em todos 

os jogos, eles se dispuseram a participar e se aninavam, mas, neste jogo, foi muito diferente. 

Eles se levantam da cadeira, cantavam, dançavam, como se dissessem “Conheço essa música e 

sei qual é o filme!”. A disputa foi bastante acirrada; eles tinham um nível muito alto de 

conhecimento acerca de filmes e músicas. Estávamos utilizando a sala de vídeo, e havia outro 

professor querendo utilizá-la. Sendo assim, a professora-pesquisadora mencionou que iria parar 

o jogo ali mesmo, sem terminar todas as músicas, porque teria que ceder o espaço ao docente. 

Eles, prontamente, agarraram a caixa de som e pediram que terminássemos em outra sala – a 

pesquisadora, sendo parte do corpo docente da escola e responsável pela turma, alegou que 

nunca se mostraram tão empenhados durante todo o processo de investigação. Observemos o 

registro do diário de bordo desta: 

 

Os alunos se animaram muito. Cantaram, dançaram...Eles realmente se divertiram e gostaram 

da proposta do jogo. Confesso que fiquei muito alegre pela animação, nunca os vi tão animados. 

Um professor me pediu a sala de vídeo, por isso ia parar o jogo. Eles nem quiseram saber de 
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parar, fomos para outra sala para concluir o jogo. Houve empate e decidir com uma última 

música. Levei chocolates para os vencedores (Diário de bordo, 24/10/2018). 

 

Diante disso, é importante relatarmos que a reação dos alunos à proposta do jogo com 

as trilhas sonoras de filmes veio confirmar a resposta dada por eles no questionário em relação 

à leitura em inglês, onde consta que 58% liam músicas em inglês. Destarte, a proposta de 

trabalhar com a trilha sonora de filmes foi realmente salutar porque a música é um gênero 

textual muito difundido entre os jovens na atualidade.  Trazer o universo dos jovens para a sala 

de aula, por meio de jogos, como uma forma de aprofundamento de estudos feitos em espaços 

online (Facebook), com o uso de músicas, voltado para uma pedagogia dos multiletramentos 

que possibilite contemplar todas as habilidades possíveis, dentro do contexto do ensino de 

língua inglesa, nos permitiu um espaço mais dinâmico, interativo e colaborativo, o que nos faz 

refletir que a leitura em inglês, em prol dos multiletramentos, num modelo híbrido de ensino, 

não seja algo inexequível, mas trata-se de um desafio, perfeitamente, plausível, apesar de 

eventuais percalços.  A seguir, destacamos a atividade final realizada pelos alunos no grupo do 

Facebook. 

 

5.1.6 SongFic ou fanclip  

 

Para finalizarmos nossa proposta de intervenção, pedimos que os alunos, em grupo, 

disponibilizassem uma playlist de músicas em inglês, no grupo do Facebook, e, depois, dentre 

aquelas escolhidas pelos próprios grupos, produzissem uma songfic. A songfic é uma “fanfic” 

de música, ou seja, uma história fictícia criada com base em uma música. Em virtude de 

trabalharmos com várias linguagens e do aluno poder fazer vários tipos de leituras, solicitamos 

que produzissem o trabalho em forma de vídeo. Pensando em darmos mais liberdade ao aluno, 

abrangemos a proposta para um “fanclip”, ou seja, um clip criado pelo fã, ampliando, assim, a 

proposta não apenas para a música, mas para artistas, filmes etc., deixando essa escolha a 

critério do grupo. Os vídeos produzidos foram publicados no grupo do Facebook para que todos 

pudessem apreciá-los. Para esta análise, escolhemos apenas a songfic que mais provocou 

comentários – que foi baseada em uma música trabalhada dentro da proposta de intervenção, 

sendo ela “Photograph”, de Ed Sheeran. Vejamos, portanto, comentários dos alunos em relação 

a postagem do grupo: 
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A18:gosteiiiiiii 

A18:👏👏👏👏👏 

A6:Ameiiiii 

A6:É como se a música fizesse parte do filme 😍 

A2:Ficou bem interessante e bem bolada! 😍 

A4:Muito bom ❤ 

A4:👏👏👏 

A14:Bem elaborado!! 

A14:Está maravilhoso! 

A19:Ficou muito legal, interessante ficou muito criativo 😍😍 

A17:Maravilloso👏👏❤ 

A21:Ficou interessante 

A21:Muito criativo ❤ 

A1: Amo esse casal. Gostei muito. 

A3:Muito legal, ficou interessante 

A16:Ficou Bacana ❤️ 

A12:Ficou massa😍 amei 

 

Podemos notar, a partir do corpus acima, que os comentários giraram em torno da 

criatividade e do modo como foi elaborada a songfic, pois alguns alunos utilizaram “amei”, 

“gostei” “muito bom”, além dos recursos de palmas, corações e de emoticons para 

demonstrarem o interesse e a qualidade da obra, o que não deixa de ser uma forma de construir 

sentido para a leitura. Apenas A6 ressaltou que a música parecia fazer parte do filme. Nenhum 

comentário emergiu em torno da história e da legenda construída em inglês, muito menos, em 

relação à dificuldade de leitura em inglês e da legenda. Portanto, a professora-pesquisadora 

questionou aos alunos, no grupo do Facebook, o que eles, realmente, apreenderam ao ler a 

songfic em questão, pois querer-se-ia uma resposta bem mais ampla em torno da multiplicidade 

de linguagem, para que fosse possível observar como teria ocorrido a compreensão leitora do 

aluno e como eles teriam conseguido construir sentido para a leitura da songfic. Vejamos alguns 

comentários a seguir: 

 

A2:Consegui entender um pouco da história atrás das imagens e através da legenda conseguir 

traduzir algumas palavras. 



127 

 

A14:Consegui entender pelas imagens e pela música já dá para entender do que se trata, e com 

a ajuda da legenda, é claro! 

A4:Consegui entender por algumas palavras e com as imagens ajuda a identificar a história. 

A6:Tudo contribuiu, tudo junto me ajudou a entender a história! 

A1: A história é interessante, é sobre um casal meio que complicado. Não entendi 

completamente a história sem a ajuda do tradutor. 

 

Com base nos excertos acima, observamos que “[...] as formas de linguagem utilizadas 

em ambientes virtuais de aprendizagem, por meio de diferentes gêneros textuais, possibilitados 

pelas interfaces disponíveis no ambiente, traduzem um novo significado na construção de 

sentidos” (SOARES, BARRETO, 2016, p. 11) e que esses significados são construídos tanto 

via campo visual quanto verbal. Destarte, podemos dizer que a experiência com a inversão do 

Facebook, nas aulas de leitura em inglês em questão, contemplou não apenas novas práticas de 

leituras, mas, também, novas significações. Importa frisarmos, também, que, nas aulas 

presenciais, utilizamos várias tecnologias digitais que propiciaram novas práticas de leituras 

em inglês de maneira lúdica, criativa e eficaz. 

A seguir, delinearemos como se deu a experiência com base nos discursos dos alunos a 

partir de um questionário online. 

 

5.4. EXPERIÊNCIA EM REDE 

 

 Esta última categoria a ser analisada apresenta os dados de um questionário online, 

contendo 10 perguntas abertas e fechadas, realizado com os 26 alunos participantes da pesquisa, 

após o término da proposta de intervenção. O objetivo primordial deste instrumento de pesquisa 

foi avaliar a percepção dos sujeitos participantes em relação à intervenção, realizada nos moldes 

propostos neste trabalho. Para tanto, utilizamos três subcategorias para desenvolvermos a 

análise, sendo elas: (i) da leitura de alguns gêneros discursivos na rede e o Facebook; (ii) das 

atividades em sala de aula presencial; e (iii) da inversão da sala de aula com o Facebook, a 

saber: dos benefícios e limitações. 

 

5.4.1. A leitura de alguns gêneros discursivos na rede e o Facebook 
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 Os dados apresentados nesta subcategoria estão relacionados as atividades de leitura 

propostas no Facebook a partir dos gêneros discursivos: capas de fanfics, trailer de filmes, 

sinopse de fanfics e trilha sonora de filmes.  As respostas dadas no questionário online 

demonstram como os alunos conceberam a leitura em inglês usando o Facebook. De acordo 

com o primeiro questionamento, verifica-se que 69, 2% consideraram a experiência de leitura 

no Facebook boa, quanto 23,1% excelente e 15,4% regular. Vejamos o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 11: Questão: “Fazer a leitura de textos em inglês no Facebook foi uma experiência:” 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Formulários 

 A fim de termos dados mais conclusivos em torno da resposta, pedimos que os alunos 

justificassem suas respostas. No primeiro momento, visando entender o porquê de alguns 

definirem como “regular” a experiência com leitura no Facebook, buscamos as respostas 

individuais dos alunos e verificamos, na verdade, as dificuldades dos alunos com a língua 

inglesa faziam com que a experiência tornasse “regular”. A22 deixou claro que a experiência 

era ótima, mas não interpretou muito bem. Vejamos as justificativas abaixo: 

 

A16: Não Tô tão acostumado Com Textos Em Inglês 

A22: Eu não interpreto muito bem, porém é uma ótima experiência 

A17: Pois não sei muito inglês 

A16: Foi bom para melhorar o aprendizado, ruim para entender algumas palavras 

 

 No segundo momento, buscamos observar por que da experiência ser “boa” e não 

“excelente”. Destarte, observamos, nas respostas individuais, muitos consideraram a 

experiência “legal”, “interessante”, “boa”, para colocarem a leitura em prática, melhorarem a 

habilidade de leitura, o que contribuiu para seu aprendizado, além ter sido benéfica para 

aprenderem palavras novas, tirarem dúvidas,  e que teria sido diferente de tudo que já tinham 
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feito e que, por isso, tiveram dificuldades, apesar de ser uma boa experiência e ter despertado 

o interesse pela leitura. Percebemos que dois alunos atribuíram o caráter “bom” e “regular” ao 

mesmo tempo na proposta, ou seja, marcaram duas alternativas, o que gera certa imprecisão 

nos dados. Abaixo, registramos as justificativas dadas pelos alunos: 

 

A24:Foi muito interessante 

A15: Foi legal e interessante 

A14:Porque fez com que me despertasse mais interesse e praticar mais a leitura em inglês. 

A8: Só não se tornou excelente pela falta de motivação dos colegas. As propostas passadas pela 

orientadora eram fáceis de ser compreendidas e ela sempre precisava cobrar a interação da 

sala, no geral foi uma experiência legal. 

A12: A leitura era fácil de entender, mas alguns problemas no meu aparelho celular 

atrapalharam um pouco. 

A2:Foi boa, pois foi uma experiência única e excelente. Porém nem todos participaram 

A20: Foi boa pois conheço apenas algumas palavras em inglês e esse trabalho contribuiu para 

o meu aprendizado 

A13: Essa experiência ajuda bastante a aprendemos palavras novas 

A25:Foi interessante por a leitura em inglês em pratica 

A10:Boa pois pude melhorar minha habilidade de leitura 

A1:Pois foi diferente de tudo que eu já tinha feito. 

A21: Amei essa experiência 

A26:Tiramos algumas dúvidas 

A11:Porque não encontrei muita dificuldade 

A23:Não gosto muito dessa língua 

A7:Pois ajudou muito no nosso aprendizado 

A9: Tive algumas dificuldades, mas foi uma experiência boa 

 

Apenas A8 e A2 atribuíram a falta de motivação e participação dos alunos frente à 

proposta no Facebook.  A8 e A2, por outro lado, foram bastante comprometidas durante as 

atividades no ambiente virtual e em sala de aula, por isso destacam a falta de adesão de alguns 

alunos. A nosso ver, seria natural que nem todos participassem veemente da proposta 

interventiva no Facebook, mas percebemos que muitos alunos passaram a participar no final, 

pois a professora-pesquisadora incentivava a participação de todos, como relatado por A8. 
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A8: Só não se tornou excelente pela falta de motivação dos colegas. As propostas passadas pela 

orientadora eram fáceis de ser compreendidas e ela sempre precisava cobrar a interação da 

sala, no geral foi uma experiência legal. 

A2: Foi boa, pois foi uma experiência única e excelente. Porém nem todos participaram 

 

No entanto, A23, apesar de ressaltar que a proposta tenha sido boa, enfatizou que não 

gosta da língua: “A23: Não gosto muito dessa língua”. Convém destacar que A 23 não se 

mostrou atuante em nenhum dos contextos trabalhados. No grupo do Facebook, por exemplo, 

verificamos que houve poucas curtidas e algumas visualizações, mas nenhum comentário. 

Entendemos, portanto, que a falta de interesse pela língua, somada à falta de participação de 

certos alunos frente à proposta, também, contribuiu para que atribuíssem o qualitativo “bom” 

para proposta e não avaliaram com um adjetivo mais “elevado”.  

No terceiro momento, por outro lado, buscamos analisar o porquê da proposta ser 

excelente. Diante das justificativas, percebemos que a proposta ajudou no desenvolvimento da 

leitura em inglês, para aprender palavras novas, para a exposição de novos conteúdos e, 

também, para sanar dificuldades dos participantes. Apenas, A6 atribuiu o caráter prático da 

aprendizagem da língua, dizendo que: “Foi uma ótima forma de aprendermos mais o inglês na 

prática”. Observamos que a aprendizagem da língua inglesa no Facebook fez com que a língua 

não fosse vista como um sistema de regras gramaticais, mas como uma atividade social que se 

dá na interação e na comunicação entre os sujeitos, colaborando, assim, para o uso autêntico do 

idioma em questão.  

Portanto, o Facebook, na nossa concepção, também, pode ser considerado um espaço 

promissor para a o desenvolvimento de atividades mais práticas na língua inglesa, favorecendo 

o uso real da língua e mais, especificamente, o fomento de habilidades de leitura, além da 

criação de um ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, “[...] um lugar de interação e 

interatividade em que os participantes se utilizam da leitura” (SOARES; BARRETO, 2016, p. 

4) e, com isso, para que construam sentidos distintos, dialoguem e aprendam de maneira 

coletiva. A6, A18, A4, A3 e A5 foram alunas presentes durante o processo de intervenção, tanto 

no espaço virtual quanto presencialmente. Embora A3 destaque sua dificuldade de 

interpretação, em uma capa postada no grupo do Facebook, ela salientou, como veremos 

abaixo, que a proposta ajudou muito para aprendizagem de leitura. É natural que as dificuldades 

sempre surjam, mas isso não significa falta de aprendizagem, pois A4 alegou que aprendeu 

muito algumas palavras com as quais, outrora, apresentava dificuldade. Os enunciados, a seguir, 

e a posturas das alunas refletem como foi o andamento da proposta de intervenção. 
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A6:Foi uma ótima forma de aprendermos mais o inglês na prática. 

A18:Ajudou muito no entendimento e desenvolvimento da leitura em inglês 

A4:Aprendi algumas palavras que tinha dificuldade 

A3:Porque me ajudou muito 

A5:É uma exposição a novos conteúdos 

Quando questionamos acerca das dificuldades na leitura de alguns gêneros discursivos, 

pudemos notar que 42,3% dos alunos tiveram dificuldades com as capas de fanfics, 30,8% 

alegaram problemas com a sinopse de fanfics, enquanto que 19,2% disseram trailer de filmes 

e, por fim, 15,4% falaram da trilha sonora de filme conforme o gráfico abaixo:  

 

Gráfico 12: Questão “Você tem dificuldade de compreensão em algum gênero textual 

postado no Facebook? Se sim, qual? 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Formulários 

A partir dos dados acima, conseguimos ter algo mais contundente e específico. Por 

conseguinte, observamos as justificativas dadas pelos alunos em torno das dificuldades de ler 

as capas de fanfics, observando, conforme descrito abaixo, que, além de apontarem a falta de 

entendimento e das palavras desconhecidas, os alunos, também, destacaram que as capas 

estavam escuras e embaçadas. Sendo assim, pudemos notar que as dificuldades de apreensão 

estavam tanto no nível do vocabulário dos alunos quanto na qualidade das imagens publicadas. 

Além disso, algumas justificativas também destacaram a falta de hábito de leitura em inglês de 

capas de fanfics e a falta de interesse da língua com um dos geradores das dificuldades, como 

apontam A8 e A23. 

A24:Era um pouco difícil de entender 

A14:Achei um pouco complexas algumas capas 

A8:Tive dificuldade por não ser uma coisa que estou habituada 
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A4:Tinha algumas palavras que não conhecia 

A3:A cor estava escura 

A13Algumas capas estavam embaçadas 

A21:Achei um pouco difícil 

A26:Por conta de não entender muito 

A11: A dificuldade em saber do que se tratava 

A23:Eu não gosto muito da língua então tenho dificuldade para aprender 

 

 Os sujeitos A8, A11, A3, A14 e A4, apesar de retratar a dificuldade em lidar com as 

capas de fanfics, alegaram que participaram, ativamente, das atividades tanto no grupo do 

Facebook quanto em sala de aula. Apenas A3, na publicação de uma capa, comentou que não 

tinha conseguido interpretar o que significava. A8, por outro lado, atribuiu a dificuldade à fonte 

e à imagem, porém, em outra capa, teceu um argumento bastante convincente. A11, por não 

gostar do artista, disse que a capa era “horrenda” e, em outra, disse que era “interessante”, 

momento algum, contudo, atribuiu à falta de significação. Durante algumas discussões em 

grupo, nos chamou a atenção que a falta de significação teria ocorrido, apenas, por acharem que 

se tratava de um triângulo amoroso, em uma das capas, porém, em relação ao título, não tiveram 

nenhum problema de compreensão. Os mesmos títulos foram usados para o jogo com o QR 

Code, e os participantes não tiveram dificuldade, apenas apresentaram falta de conhecimento 

em relação a algumas pistas, que não haviam sido trabalhas anteriormente, por uma questão 

metodológica. 

Os participantes A21, A23, A24 e A26, por outro lado, não se envolveram muito durante 

a proposta de intervenção, pois não constou nenhum comentário por parte deles no grupo, 

apenas visualizações e poucas curtidas em algumas capas das fanfics. Em sala de aula, contudo, 

notamos uma participação um pouco maior. 

Observamos que as dificuldades, no tocante às sinopses, giravam em torno do 

vocabulário, pois os alunos alegaram que tiveram dificuldade em traduzi-las e não sabiam 

algumas palavras. A20 ressaltou que as sinopses são mais difíceis do que os outros gêneros, por 

não possuírem outros elementos para ajudar na interpretação – o aluno não mencionou que 

elementos seriam esses. Verificamos que, durante a proposta de intervenção, A20 apenas 

visualizou as sinopses e não teceu nenhum comentário no grupo do Facebook. Além disso, na 

proposta com a produção do jogo do RPG Boss, não participou de maneira mais ativa. É 

oportuno destacarmos que, apesar das sinopses serem um texto escrito, as que foram publicadas 
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no Facebook, tinham imagens e links, que poderiam contribuir para facilitar a compreensão – 

não a compreensão total do texto, mas, ao menos, a inferência a respeito de que era baseada.  

Observamos que, mesmo que A5 tenha marcado nas sinopses, elucidou que não 

encontrou dificuldades, provavelmente, por falha da professora-pesquisadora em não haver 

colocado uma opção com “nenhum gênero”. Vale mencionarmos aqui que A5 foi uma aluna 

bastante participativa durante todas as atividades, visto que interagia, com muita facilidade, 

tanto no grupo do Facebook quanto na escola. A aluna ressaltou, ainda, que a proposta foi 

excelente para a exposição de novos conteúdos. Isso nos permite dizer que os enunciados de 

A5 estão em consonância com sua prática. 

 

A16:Tenho um pouco de dificuldade Com Fanfics 

A15:Acho que só na sinopse que fui um pouco difícil 

A22:Não pude fazer a tradução sozinho 

A20:As sinopses são mais difíceis de compreender pois os outros gêneros possuem elementos 

que facilitam a interpretação 

A5:Na verdade não encontrei dificuldade 

A9:Achei mais complicado 

A19:Palavras que eu não sabia o significado 

 

 Em se tratando das dificuldades em ler os trailers de filmes, os alunos atribuem a falta 

de legenda em alguns deles, além da falta de facilidade com a língua e o não conhecimento de 

algumas palavras. Também, pudemos notar o apego pela música, assim como, a falta de leitura 

das legendas. Porém, percebemos, pelos discursos e pelos dados do gráfico, que tanto no caso 

do trailer quanto da trilha sonora, as dificuldades foram menores do que em relação às capas e 

às sinopses das fanfics. Acreditamos que, por se tratarem de gêneros discursivos com maior 

multimodalidade e múltiplas linguagens, os alunos tiveram mais facilidade. Destacamos, 

também, que tais textos “[...] exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de 

cada uma delas (multiletramentos) para fazer significar” (ROJO, 2012, p 19). 

 

A6:Minha dificuldade foi na hora de traduzir algumas palavras. 

A12:Pois fiquei muito ligada a música e ao vídeo e não me atentei as frases 

A2:Pois não tenho MTA facilidade com a língua inglesa e teve alguns trailers de filmes que 

estava tudo em inglês legenda e áudio 

A1:Não sabia todas as palavras. 

A7:Tinha algumas partes que não dava para entender mesmo 
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A18:Era difícil entender sem as legendas 

 

 

No que concerne à leitura das trilhas sonoras de filmes, A25 salientou que ouvir é mais 

difícil que ler. Como tratado por Oliveira (2015), para os aprendizes brasileiros, a leitura se 

torna mais fácil de ser aprendida do que as outras habilidades, porém considerá-la “mais fácil” 

não significa que seja menos laboriosa de ser desenvolvida. Para o autor, “[...] a leitura é uma 

atividade complexa, que depende profundamente dos conhecimentos prévios do leitor, sem o 

quais a produção de sentidos se torna difícil ou até mesmo impossível” (OLIVEIRA, 2015, p. 

99). Apesar de A25 salientar a dificuldade com a trilha sonora durante a proposta em sala de 

aula, o grupo em que ele participava se empenhou bastante e ganhou o jogo do “Qual é a 

música?”, inclusive, ele era um dos mais envolvidos, porém, no grupo do Facebook, não foi 

muito presente, por conta da falta do aparelho celular, como destacou na última pergunta deste 

questionário. Faz-se necessário mencionarmos, ainda, que A25 era bastante proativo em sala 

de aula, principalmente, com a proposta com o RPG Boss, pois tinha um conhecimento maior 

e auxiliava os colegas na construção do jogo, como dito anteriormente. Enquanto aos outros 

alunos, atribuíram a dificuldade de aprender inglês e a de entender músicas em inglês. 

 

A17:Tenho minhas dificuldades em aprender as coisas em inglês 

A25:Ouvir é mais difícil que ler 

A10:Não consigo entender muito bem músicas em inglês 

 

 Quando tratamos da facilidade em torno dos gêneros discursivos publicados, no grupo 

do Facebook, para a leitura prévia dos alunos, observamos que a ampla maioria destacou a 

trilha sonora de filme com 50%, alegando ser a mais fácil. Os trailers de filmes ficaram com 

34, 6%, enquanto as capas de fanfics obtiveram 26,9% e as sinopse 3,8%.  
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Gráfico 13: Qual o gênero textual utilizado que você teve mais facilidade de compreensão? 

Fonte: Google Formulários 

 

Primeiramente, destacamos as justificativas em torno das trilhas sonoras, já que o 

percentual foi bem maior. Perante os excertos abaixo, notamos que muitos alunos abordaram 

que a música era “muito fácil” e até melhor – uns porque gostam de ouvir música, outros por 

ter conhecimento da mesma e, até mesmo, por conta da legenda, o que facilitou na hora da 

leitura. Consideramos, portanto, que trabalhar com textos que fazem parte do repertório 

linguístico do aluno e do seu conhecimento de mundo facilita na compreensão e fortalece as 

práticas sociais de leituras mais significativas para o aprendiz de língua inglesa, ou seja, “[...] 

novas estéticas” (ROJO,2012), porque nem sempre o que professor gosta é aquilo para o qual 

o aluno demonstra interesse, ou seja, o professor pode gostar de ouvir música clássica, e o aluno 

hip-hop, por isso, como aborda Rojo (2012), apoiada em García Canclini (2008), a escola 

precisa descolecionar e oportunizar, ao aluno, criar a sua coleção, principalmente, com o uso 

das tecnologias digitais. Vejamos os excertos abaixo com as falas dos participantes. 

 

A15: Escutar música é o que eu mais faço, então fica fácil 

A8:Gosto de ouvir músicas em inglês e como já tinha assistido a alguns dos filmes se tornou fácil. 

A18: Por já ter escutado a música, era fácil ligar a música ao filme 

A17:Foi a melhor 

A4:Algumas contem legenda então isso ajuda 

A13:Tiveram muitas músicas conhecidas 

A26: A trilha sonora só de ouvir lá já dar para identificar 

A11:Porque é mais gostoso ouvir a música 

A23:Gostava das músicas 
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A7:Era mais fácil de compreender 

A9:Porquê já conhecia a música 

  

 É importante destacarmos que, apesar de A17 ressaltar que a trilha sonora foi a melhor, 

na pergunta anterior, ele havia salientado que tinha sido a mais difícil. Logo, notamos certa 

contradição nas falas da aluna em apontar os gêneros discursivos mais fáceis ou mais difíceis 

para compreensão de leitura em inglês, o que gera, para nós, uma imprecisão nos dados. A17 

também não foi muito assídua no início da proposta, passando a participar de maneira mais 

constante nos últimos encontros. Quanto a A15, mesmo ressaltando que a trilha sonora foi a 

mais fácil, verificamos que ele não visualizou a trilha sonora no grupo do Facebook, por ter, 

segundo ele, perdido a senha e também porque estava sem celular. Em outra resposta, A15 

destacou o conhecimento da música, por isso, da sua facilidade com a tarefa em destaque. Ainda 

assim, a aluna participou, de maneira ativa, em sala de aula, principalmente, com a atividade 

relacionada à trilha sonora de filmes. No que tange aos trailers trabalhados, as 

justificativas dos alunos, também, perpassam pelo conhecimento que eles já possuíam e do uso 

das legendas – além disso, A14 foi enfática em dizer que a falta da legenda não acarretou em 

dificuldades de leitura, pois havia imagens e músicas que possibilitaram a compreensão. 

Destarte, A14 deixou claro, no seu comentário, no grupo do Facebook e, também, em sala de 

aula, seu interesse em participar das atividades, inclusive, seu grupo foi vencedor do quiz acerca 

dos trailers de filmes. Diante disso, observamos que os trailers de filmes são um gênero 

discursivo que apresenta diferentes multimodalidades, exigindo, assim, do aprendiz, diferentes 

letramentos, que colaboram na construção de sentidos. 

 Ressaltamos que apenas A10 alegou a facilidade em torno do gênero, por conta do curso 

de inglês o qual já frequenta. Observemos sua fala: “Tive facilidade pois fiz curso de inglês”. 

Quanto a isso, A21 descreve que os melhores foram estes dois: trailer e trilha sonora. 

Observamos, também, que, às vezes, alguns alunos escolhiam mais de um gênero, porém apenas 

descreviam um. 

 

A16:Os Trailers Apresentados Eu Já Tinha Conhecimento, Então foi bem fácil  

A14:Não tenho o que especificar, estava bem fácil a compreensão, até pq em alguns trailers 

eram acompanhados de legendas e o outro dava para entender do que tratava só pelas imagens 

e músicas 

A6: As legendas e o que se passava no trailer foi mais fácil entender o contexto da história. 

A3: Pois foi o mais fácil 
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A21: melhores foram esses dois 

A19:  Muito bom de compreender as falas e sabe o que trailer do filme de relatando 

A5:Entendi todos igualmente  

A10:Tive facilidade pois fiz curso de inglês 

A22: Os filmes são mais contemporâneos e todos têm amplo acesso e o fato de já termos 

assistido ajudou bastante na compreensão. 

 

As capas de fanfics foram escolhidas por alguns alunos por se tratarem de textos curtos, 

com imagens e de fácil compreensão, como podemos ver nos excertos a seguir: 

 

A12: Eram textos pequenos e de fácil compreensão 

A2: Pois tinhas palavras que conhecia 

A20: A capa de fanfics facilita a interpretação devido as imagens 

A1: Pelo fato de ser mais uma interpretação e ter frases curtas. 

A24: Era mais fácil de compreender. 

 

Outra contradição percebe-se na fala de A24, pois a mesma atribui as capas com mais 

difíceis e agora ressalta que é mais fácil de compreender. 

No tocante às sinopses de fanfics, apenas A25 justificou sua facilidade em sua leitura, 

dizendo: “Ler em inglês é mais simples que ouvir”. O participante supracitado foi sempre 

enfático em dizer que a leitura era mais fácil do que a compreensão auditiva, apesar de que 

muitos estudiosos, como Oliveira (2015), ressaltam a sua complexidade. Contudo, chamaos a 

atenção para o fato de que a experiência, em inglês, dentro do Facebook, contemplou outras 

habilidades, já que tratamos de práticas multiletradas e de textos multimodais. Além disso, as 

atividades propostas em sala de aula, também, estavam atreladas às tecnologias digitais, à 

cultura do aluno (local) e global, por se tratarem de textos híbridos, portanto, exigindo uma 

compreensão multiletrada. 

Diante do exposto, observamos que a aprendizagem de leitura em inglês, a partir dos 

gêneros discursivos, ocorreu de maneira bastante diversificada, pois dependeu bastante do estilo 

de aprendizagem do aluno, do seu gosto e conhecimento da língua. Embora as capas das fanfics 

tenham sido consideradas as mais difíceis pela grande maioria, muitos alunos demonstraram 

facilidade em torno das leituras das capas, e isso ocorreu, também, quanto a outros gêneros 

discursivos estudados. Acreditamos, portanto, que trabalhar com a constelação de gêneros 

dentro do grupo do Facebook permitiu que contemplássemos todos os alunos e todas as 
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habilidades necessárias para um aprendiz de uma língua adicional – no nosso caso, o inglês – 

porque os alunos-aprendizes não são um todo coeso, mas representam uma diversidade. Os 

textos, em sendo híbridos, privilegiaram a multiplicidade cultural e linguística. 

De fato, a proposta com a constelação de gêneros no Facebook nos possibilitou um fazer 

pedagógico que reside na pedagogia dos multiletramentos, os quais perpassam pelas múltiplas 

linguagens e culturas, o respeito à diversidade, à escolha e ao uso das tecnologias digitais, 

possibilitando, por conseguinte, a formação de leitores capazes de criar sentidos para os mais 

diversos textos híbridos que circulam na sociedade contemporânea tornando a escola palco dos 

mais diversos letramentos. 

Pensando em ampliar, ainda mais, as práticas letradas dentro do grupo e oportunizar, 

também, o vocabulário das sinopses das fanfics de maneira mais rica e dinâmica e a 

compreensão leitora, criamos uma atividade, com o aplicativo Quizlet, que foi publicada no 

grupo do Facebook e do WhatsApp. Além disso, a professora-pesquisadora informou aos alunos 

que, se quisessem, poderiam fazer o download do aplicativo no celular deles. Quando 

questionamos sobre o uso do Quizlet, 6 alunos disseram que era “bom”, 9 informaram que era 

“excelente”, 4 descreveram como “regular”, 1 alegou que era “ruim”, enquanto que 8 não o 

usaram. Percebemos que não houve uma adesão de todos em relação ao uso do aplicativo, 

conforme o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 14: Questão “Foi publicado no grupo  aplicativo chamado Quizlet contendo palavras 

da sinopse, para você aprender as palavras brincando. O que você achou do jogo?” 

Fonte: Google Formulários 
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Prosseguindo com os questionamentos, fizemos menção, dentro do grupo do Facebook, 

ao fato de os alunos, além do Quizlet, terem utilizado algum recurso para a compreensão da 

leitura dos textos em inglês. De acordo com o gráfico abaixo, 80,8% utilizaram um tradutor 

online, 34,6% fizeram pesquisas na internet, 3,8% compreenderam sozinhos e outros 3,8% 

alegaram a compreensão por haver feito um curso de inglês, nenhum dos alunos utilizou o 

dicionário de papel. Isso sinaliza, na nossa concepção, que as práticas multiletradas estão, cada 

vez, mais atreladas às tecnologias digitais, já que nenhum aluno não utilizou o dicionário 

impresso. Vejamos os dados no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 15: Questão “Além do Quizlet, usou algum outro recurso para a compreensão dos 

textos publicados no grupo do Facebook? Sim, quais? 

Fonte: Google Formulários 

Como era de costume, na turma, fazer atividades coletivamente, em sala de aula, na 

proposta final pedimos que os alunos produzissem, em grupo, uma songfic ou um fanclip – a 

escolha seria a critério do grupo. Desde o início da proposta de intervenção, foram formado 4 

grupos, porém apenas 3 deles realizou, devidamente, a postagem no grupo do Facebook. 

Partindo dessa atividade, questionamos, aos alunos, se eles tiveram dificuldade na leitura das 

produções dos colegas. Vejamos as respostas dos alunos, de acordo com o que está posto no 

gráfico a seguir: 
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Gráfico 16: Questão “Cada grupo de ficou responsável por produzir uma songfic e postar no. 

Você teve dificuldade na leitura da songfic do colega?  

Fonte: Google Formulários 

 

Conforme exposto acima, 46% dos alunos compreenderam parcialmente, 42,3% não 

tiveram dificuldade e 15,4% dos alunos tiveram dificuldade de leitura. Temos ciência das 

limitações dos alunos em torno do vocabulário, além da falta de interesse pela língua inglesa 

por parte de alguns, como foi evidenciado em questões anteriores, e, também, dos desafios de 

trabalhar com a língua inglesa em contextos das escolas públicas, principalmente, quando se 

trata dos usos das tecnologias digitais, mas, ainda assim, acreditamos que os resultados apontam 

que a estratégia de inversão do Facebook, para fomentar as práticas de leitura em inglês, é uma 

proposta, pedagogicamente, viável. A nosso ver, dificuldades e riscos se figuram em qualquer 

contexto, tecnológico ou não, mas o importante é pensarmos que algo novo e significativo pode 

acontecer se todos trabalharem conjuntamente, além de colaborar para uma melhoria da 

aprendizagem. No subtópico seguinte, discutiremos acerca da experiência dos jogos na sala de 

aula. 

5.4.2. Atividades em sala de aula 

 

Como o modelo de Sala de Aula Invertida preconiza, o momento da sala de aula não é 

mais para a transmissão de conhecimento, mas para a colaboração entre os pares envolvidos, 

por meio de discussões e atividades práticas. Com base nisso, em sala de aula, formamos 4 

grupos e, antes da realização das atividades, sempre havia discussões em torno dos gêneros 

discursivos, publicados no Facebook. Executamos 4 atividades com jogos: o “caça tesouro”, 

com o aplicativo QR Code; um quis, com trailers de filmes; um jogo de RBG Boss; e, também, 

o “Qual é a música?” (What’s the song?), criado em PowerPoint. Vejamos as respostas dos 
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alunos participantes, em relação ao uso dos jogos, na sala de aula, para a compreensão dos 

textos estudados: 

Gráfico 17: Questão “A estratégia de trabalhar, em sala de aula, com jogos, para a 

compreensão dos textos, foi:” 

Fonte: Google Formulários 

 

Conforme o gráfico acima, 73, 1% dos participantes julgaram como “excelente” a 

estratégia de se trabalhar com os jogos e 26, 9% optaram por “boa”. Nenhum aluno utilizou os 

critérios de “regular” e “ruim” para avaliar os jogos, isso nos leva a crer que a inversão da sala 

de aula, com jogos para compreensão da leitura em inglês, surtiu um efeito bastante 

significativo entre os alunos, visto que, na atualidade, “[...] as atividades gamificadas, parecem 

ter caído no gosto dos usuários” (LEFFA, 2016, p. 150). 

Cabe apresentarmos, aqui, o que levou os alunos a utilizar o critério “excelente” para os 

jogos na sala de aula. Vejamos as justificativas dadas pelos alunos para tal resposta: 

A16: Facilitou O Aprendizado 

A24: Foi ótimo, saiu da rotina 

A14:Porque fez a gente sair da rotina, trouxe uma coisa nova e foram nós alunos que 

montamos os joguinhos. Mt bom! 

A6:Além de aprendermos nos divertimos muito. 

A8:Se tornou engraçado e divertido, teve uma boa interação, apesar de não estar habituada a 

programas de computador a experiência foi interessante. 

A22:As dinâmicas utilizadas foi um ótimo recurso pois o trabalho grupal foi mais divertido 

A18:Houve bastante interação e ajuda no desenvolvimento do inglês 

A17:Ajudou bastante 

A4:Tivemos oportunidade de fazer o jogo e fazer perguntas que facilita o entendimento 
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A12:Os jogos são bons, divertidos e é melhor para interagir 

A2:Pois a maioria dos alunos colocaram nos jogos palavras pequenas e que conhecemos 

A3:Facilitou o aprendizado 

A20:É uma forma muito atrativa para os alunos conseguindo a participação em peso dos 

alunos 

A13:foi de muita utilidade aprendemos muito além de ter sido divertido 

A25:Torna a experiência mais divertida 

A1:Foi divertido. E por ser novo eu acredito que tirou a preguiça da garotada. Eu tiro por 

mim. 

A21:É uma experiência ótima 

A26:Porque aprendemos e nos divertimos 

A11:Porque foi interessante e deixou a aula mais divertida 

A23:Faz a gente se interessar mais 

A9:Foi uma aula diferente, divertida 

 

Com base nas justificativas dadas acima, observamos que, para os alunos, as aulas se 

tornaram mais divertidas, houve uma participação maior entre eles, promoveu-se o aprendizado 

e o desenvolvimento do inglês, além de ter sido uma forma de sair da rotina metodológica. O 

aluno A4 ressaltou a respeito da oportunidade de fazer o jogo, o que facilitou a aprendizagem, 

dizendo: “Tivemos oportunidade de fazer o jogo e fazer perguntas que facilita o entendimento”. 

A proposta de o aluno montar o jogo favoreceu o protagonismo e, sobretudo, uma aprendizagem 

ativa, como postula o modelo de Sala de Aula Invertida. Para Leffa et al. (2017, p. 360), esse 

tipo de abordagem “[...] pressupõe que o aluno aprenda, não apenas por meio de uma 

participação receptiva, mas principalmente pela participação ativa, usando o conceito de que se 

aprende fazendo, normalmente experimentando para ver o que acontece”. O participante A12 

apontou que os jogos foram bons para a interação, conforme registrado em: “Os jogos são bons, 

divertidos e é melhor para interagir”. Diante das justificativas apresentadas, não restam 

dúvidas que esse tipo de experiência mostrou-se como uma excelente oportunidade de 

aprendizagem, pois tornou o espaço da sala de aula, ainda, mais interativo e divertido.  

Os alunos que atribuíram o caráter “bom” para proposta dos jogos, também, alegaram 

terem sido divertidos, bom para descontração, e utilizaram, ainda, o termo “legal”. Apenas A10 

ressaltou que a proposta foi boa, mas que precisa ser melhorada, conforme os registros abaixo: 

 

 

 



143 

 

A15:Foi legal  

A10:Foi boa, mas pode ser melhorada 

A7:Descontraiu muito 

A19:Muito legal 

A5:É divertido 

 

 Corroboramos com A10, pois estamos cientes de que nossa proposta pode ser 

melhorada, mas ressaltamos esse tipo de proposta mostra-se bastante válida, assim qualquer 

ideia que envolva jogos e/ou, também, outras formas de se trabalharem os gêneros, mas nossa 

experiência foi, apenas, o começo de algo que pode tornar-se, cada vez, mais produtivo e 

prazeroso, se houver, verdadeiramente, o engajamento de todos. Reiteramos, ainda que, com 

todos os percalços que houve durante a presente proposta, o trabalho com os jogos, em sala de 

aula, foi salutar. Percebemos o empenho, a garra, a vontade nos alunos, até daqueles alunos que 

não interagiam muito no grupo do Facebook, participaram das atividades de maneira mais 

efetiva. Promover e participar dessa experiência faz-nos acreditar que fazer pesquisa em sala 

de aula seja uma proposta, apesar de trabalhosa, muito gratificante.  

 Quando perguntamos, aos alunos, acerca do jogo que chamou mais a atenção deles, 

observamos, pelo gráfico abaixo, que 38, 5% responderam “What’s the song?” (Qual é a 

música?), enquanto 30, 8% optaram por “Treasure with QR Code” (Caça ao Tesouro, com o 

QR Code), ao passo que Quiz com trailer de filmes ficou 26, 9% e 7, 7% para RPG Boss, além 

dos 26, 9% de disseram que gostaram de todos os jogos. 

 

Gráfico 18: Questão “qual o jogo trabalhado em sala de aula chamou mais a sua atenção?” 

 

Fonte: Google Formulário 

 



144 

 

 Ao analisarmos as questões, percebemos que alguns escolheram mais de um jogo, mas, 

na sua justificativa, focava em apenas um. Conforme as justificativas abaixo, muitos 

escolheram o jogo com músicas porque lhes pareceu interessante ou porque estavam mais 

familiarizados com as músicas; também, o escolheram por ter sido o mais divertido ou porque 

a equipe ganhou. Percebemos, a partir desse discurso que o fato de ganhar o jogo levou-o a 

votar como “bom”. Outro por exemplo que se figurou foi o A20, quando escolheu o quiz sobre 

trailers de filmes porque a equipe foi campeã, e a A16, com o jogo de trilhas sonoras de filmes, 

pelo mesmo objetivo, apesar de, inicialmente, atribuir um caráter criativo ao jogo e ter dito que 

amou o jogo. Observem abaixo as justificativas: 

 

A16:Bem Criativo, Amei! Gostei Muito, E Minha Equipe Ganhou 😘 a 

A15: As de música foi interessante  

A14:Todos me chamaram a atenção, pq eu não imaginava que poderia ter a possibilidade de 

ter brincadeiras tão boas usando o inglês  

A6:Foi interessante a forma de trabalhar esses quesitos em forma de jogos.  

A8:É legal pois é algo que já estou mais familiarizada com as músicas em inglês. 

A22:Esses em especial foi uma experiência bem produtiva 

A18Foi bem interessante tentar decifrar o código para achar o tesouro 

A17:Foram todos ótimos 

A4:Porque tinha músicas que a gente conhecia e eu ganhei ❤ 

A12:Foi excelente, lembrou alguns clássicos e etc. 

A2:Pois não sabia da existência do jogo 

A3:Pois todos me ajudaram e melhoraram a minha compreensão 

A20:Por que a minha equipe foi a campeã kkkkkk 

A13:Sabia praticamente todos os filmes, foi muito divertido 

A5:É interessante 

A25:Foi a "brincadeira" mais interessante e legal 

A10:Todos foram bons 

A1:São jogos, e eu amo Tudo que não envolva copiar. 

A21:Todos chamaram minha atenção 

A26:Foi um dos que mais gostei 

A11:Porque foi mais o divertido 

A24:A competição fez a gente querer está sempre querendo mais 

A7:Gosto mais de jogos 

A9:Foi muito bom, eu achei legal 
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A19:Muito divertido, gostei da para compreender vários fatores 

 

A18 ressaltou que o caça-tesouro com QR Code “Foi bem interessante tentar decifrar o 

código para achar o tesouro”, A2 e A7 preferiram o RBG Boos – um porque não conhecia antes 

e o outro por gostar muito de jogos. A25, apesar de mencionar foi o melhor jogo, na sua 

justificativa, não marcou, na resposta, de que jogo se tratava. Alguns alunos marcaram que 

gostaram de todos os jogos e, nas suas justificativas, ressaltaram que os jogos eram “bons”, 

“ótimos”, que chamaram a atenção deles, além de ajudarem a melhorar a compreensão. A14 

alegou que não imaginava que tinha brincadeiras tão boas, usando-se o inglês. Faz-se necessário 

ressaltarmos que, no caso do jogo “Qual é a música?”, os alunos se mostraram mais animados, 

eles dançavam quando ouviam a música, e a disputa foi muito acirrada, pois o repertório deles, 

acerca de filmes e músicas, era bem vasto, reverberando-se nas decisões dos alunos acerca do 

melhor jogo trabalhado em sala de aula.  

Com isso, podemos dizer que os trabalhos com os jogos, para o aprofundamento dos 

estudos, feitos online, possibilitaram um novo olhar dos alunos frente aos jogos e uma forma 

mais prazerosa de se aprender. No tocante aos multiletramentos, a inversão da sala de aula com 

o Facebook, aliado às práticas presenciais, com jogos e discussão em grupo, na escola, 

promoveu uma cidadania ativa por parte dos sujeitos envolvidos e o uso mais democratizante 

de várias práticas multiletradas na escola.  No último subtópico, discorreremos sobre a inversão 

da sala de aula com o Facebook, ressaltando os benefícios e suas limitações, de acordo com os 

alunos participantes da pesquisa. 

 

5.4.3. A inversão da sala de aula com o Facebook: benefícios e limitações. 

 

 Na tentativa de sabermos a reação dos alunos frente à proposta, perguntamos como eles 

avaliaram a proposta de aprendizagem de leitura em inglês, usando o Facebook, em combinação 

com as atividades na sala de aula. De acordo com o gráfico abaixo, 65,4% deles disseram que 

foi excelente, 30, 8% afirmou ter sido boa, e 7, 7% pontuou como regular, por outro lado, 

nenhum optou por utilizar o termo ruim para avaliar a proposta. 
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Gráfico 19: Questão “Como avalia a proposta de aprendizagem de leitura em inglês, usando o 

Facebook, em combinação com as atividades, na sala de aula?” 

Fonte: Google Formulários 

 

Dadas as justificativas, consideramos, primeiramente, o porquê da proposta ter sido 

avaliada como “excelente”. Os alunos que atribuíram “excelente” às propostas ressaltaram que 

a experiência foi diferente, boa, interessante, que aprenderam muito e ainda melhoram o inglês, 

além de considerarem o Facebook uma ótima ferramenta de aprendizagem. Isso nos leva a 

advogar pelo uso pedagógico deste site para este tipo de aula, assim como Weissheimer e 

Leandro (2016), por ele permitir que a aprendizagem ocorra em outros espaços fora da sala de 

aula e por acreditarmos que não seja possível ensinar tudo em uma aula. 

A6 enfatizou o Facebook como meio para que os alunos se interesse mais e mencionou 

a praticidade da rede social, como reportado a seguir: “Usar recursos sociais em relação a 

atividades escolares faz com que os alunos se interessam mais em fazer e sem contar a 

praticidade que é”. Diante dos discursos de A2, A8 e A14, notamos que os alunos não apenas 

entenderam a finalidade da metodologia aqui utilizada, como, também, houve uma prática 

pedagógica exitosa, pois abordaram sobre as atividades feitas em casa via rede social como 

“excelente” – além do mais, destacaram a importância de se saber o que vai ser tratado em sala 

de aula como um ponto positivo. A2 falou, ainda, sobre o trabalho diferenciado que foi feito na 

sala, vejamos: “Pois tudo que trabalhamos no Facebook trouxe pra sala de aula pra ser 

trabalhado de forma diferente”. Isso nos mostra que o modelo de Sala de Aula Invertida, como 

uma metodologia ativa e de aprendizagem híbrida, foge, consideravelmente, dos moldes 

tradicionais de ensino, pois delineia um modo diferenciado de aprender a aprender com o outro, 
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em diferentes espaços, sem desconsiderar a sala de aula, possibilitando, ao aluno, estudar, 

previamente, o conteúdo da aula, e esta tornar-se um lugar de aprendizagem ativa, onde há 

perguntas, debates e atividade mais práticas (VALENTE, 2017), no nosso caso, isso se deu a 

partir das discussão em grupo e os jogos. 

A participantes A2, A6, A8 e A14 foram  bastante ativas durante toda a proposta de 

intervenção, não apenas em sala de aula, mas, sobretudo, no grupo do Facebook. Nenhuma 

delas deixou de comentar quaisquer textos publicados no grupo virtual e em sala de aula. 

Participaram, ativamente, de todas as discussões e das atividades com os jogos. Isso, de certa 

maneira, fica exposto nos enunciados das alunas e na maneira como avaliaram a proposta. 

Vale apontar que a justificativa de A1 demonstrou seu protagonismo, ou seja, o aluno 

como responsável pela sua própria aprendizagem, como preconiza o modelo aqui seguido. 

Sobre isto, trata A1, quando diz que: “Porque nós aprendemos a buscar e não ficar na mesmice 

de esperar pelo professor”. Não se trata, para nós, de uma simples inversão de espaço, ou seja, 

não tínhamos interesse em depositar materiais em uma rede social, e o aluno apenas os 

consumir, mas, na verdade, nosso afã era de que os alunos tivessem iniciativa e buscassem, de 

maneira ativa, autônoma e colaborativa a sua própria aprendizagem. Com a justificativa de A1, 

ficou claro, a nosso ver, que obtivemos o resultado satisfatório, pois a Sala de Aula Invertida 

possibilitou uma postura ativa nos alunos. 

Importa dizermos que A1 foi a única aluna que publicou as capas de fanfics com seus 

artistas preferidos, quando, na oportunidade, foi requerido pela professora-pesquisadora, e ela 

comentou as capas. A1 foi uma aluna que interagiu de maneira ativa durante toda proposta de 

intervenção nos dois espaços, a saber: Facebook e em sala de aula.  

Em relação aos alunos que usaram o termo “bom” para a proposta de intervenção, 

percebemos que, apesar de A22 ter considerado o Facebook mais atual, afirmou que a proposta 

foi, apenas, “boa” e não “excelente”. Outros abordaram que foi “boa”, “legal”, sendo que apenas 

A10 continuou a dizer que precisaria ser melhorada, apesar de não deixar claro em que ponto 

haveria necessidade de melhoria. A11 mencionou que não usava muito o Facebook, por isso, 

denominou a proposta como “boa”, apesar de não ter tratado sobre isso no questionário inicial, 

nem de ter deixado de participar das atividades no grupo virtual.  

Embora A22 tenha considerado a proposta do Facebook atual, não s mostrou muito 

participativo no grupo online – verificamos poucas visualizações e apenas uma curtida –, em 

contrapartida, em sala de aula, atuou de maneira, totalmente, diferente, participando de todas 

as atividades e discussões, inclusive, o seu grupo ganhou o jogo com o QR Code e o “Qual é a 
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música?”. Na resposta dada no final do questionário, o aluno alegou o acúmulo de atividades 

escolares como um problema para a proposta de intervenção. É necessário frisarmos que, em 

vários momentos, os alunos alegaram o acúmulo de trabalhos para fazer, além do mais, durante 

a proposta de intervenção, houve gincanas, simulados, o que, de certa maneira, contribui para 

a falta de participação dos alunos no grupo do Facebook. 

No tocante aos que atribuíram o termo “regular” à proposta, detectamos, por exemplo, 

que houve um erro de A12, pois, no questionário, marcou “excelente” e “regular” ao mesmo 

tempo, além disso, ela justificou que a atividade foi motivadora e interessante. A17, por outro 

lado, apesar de ter considerado a atividade diferente, a julgou como “regular”. Convém 

ressaltarmos que A17 não foi frequente às aulas durante as atividades, apenas, no final começou 

participar ativamente, deixando comentários no grupo do Facebook, e, depois, nas discussões 

em sala de aula. A seguir registramos as justificadas dados pelos alunos no âmbito geral: 

A15:Uma coisa boa 

A14:Não sei o que dizer nessa, kkkkkkkkkkkkkkkk. Porém, foi excelente pq, por mais que não 

estávamos em sala de aula, continuamos praticando os exercícios em casa, via redes sociais 

A6:Usar recursos sociais em relação a atividades escolares faz com que os alunos se 

interessam mais em fazer e sem contar a praticidade que é. 

A8: É legal pois você já sabe o que esperar na sala de aula. Quando se tem vontade de 

aprender esse meio torna mais fácil 

A22:A do Facebook foi mais atual 

A18:É uma ótima ferramenta de aprendizagem e desenvolvimento 

A17:Uma Ideia diferente 

A4:O Facebook contém tradutor então isso ajuda 

A12: É uma atividade interessante e motivadora. 

A2:Pois tudo que trabalhamos no Facebook trouxe pra sala de aula pra ser trabalhado de 

forma diferente 

A3:Pois melhorei meu inglês 

A13:Foi bom, foi uma experiência diferente 

A6:É bom 

A25:Interessante 

A10:É boa, mas pode ser melhorada futuramente 

A1:Porque nós aprendemos a buscar e não ficar na mesmice de esperar pelo professor. 

A21:Gostei muito das atividades nas aulas 

A26:Achei que foi legal, pois fizemos muitas coisas com o que foi publicado no Facebook. 

A11:Porque eu não uso muito o Facebook 
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A23:Ter dois lugares onde você pode conversar e se divertir com os colegas é maravilhoso e 

você pode compreender mais 

A7:Melhorou 100% o inglês de todos 

A9:Eu aprendi muito 

A19:Teve vários fundamentos foi uma aula maravilhosa 

 

No último questionamento, pedimos que os alunos participantes da pesquisa apontassem 

as dificuldades encontradas durante a proposta de intervenção. Com base no gráfico abaixo,  20 

pessoas relataram que a dificuldade foi devido à internet lenta, 6 disseram que se deu pela falta 

de acesso à internet, outros 6 alegaram celular quebrado, 2 disseram que perderam a senha do 

Facebook, 2 afirmaram que não houve nenhuma dificuldade, 1 informou a falta de uso do 

Facebook e 1 disse que teve problema devido a ter havido muita gente usando a mesma internet, 

mas, mesmo assim, conseguia utilizar, por fim, 1 atribuiu a dificuldade ao acúmulo de 

atividades escolares. 

 

Gráfico 20: Questão “Marque algumas dificuldades que você teve durante a proposta de 

intervenção:” 

Fonte: Google Formulários 

 

Mesmo com as dificuldades apontadas acima, as atividades transcorreram de maneira 

proveitosa, sendo que, muitas vezes, a professora-pesquisadora disponibilizava o seu aparelho 

de celular ou notebook para que os alunos tivessem acesso, pois os alunos já haviam pontuado 

certas dificuldades nesse sentido. Sabemos que toda pesquisa em sala de aula, principalmente, 

envolvendo as tecnologias digitais, traz seus benefícios, mas, também, possui entraves e 

limitações. Apesar da professora-pesquisadora ter disponibilizado internet para os alunos, na 
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escola, esta não era tão boa, especialmente, porque outros alunos, que não eram participantes 

da pesquisa, conseguiram a senha e passaram a ter acesso, dificultando, ainda mais, o 

acontecimento das tarefas.  

Faz-se necessário pontuarmos, ainda, que alguns não demonstram tanto em cumprir as 

atividades. Destarte, a perda de senha, para nós, pode ter sido usada como justificativa, já que 

poderiam redefini-la, inclusive, foi-lhes solicitado que o fizessem, mas alegaram que não 

sabiam o número do celular, ou seja, acreditamos que, se, realmente, houvesse interesse por 

parte deles, poderiam fazer, até mesmo, uma conta nova no Facebook. Observamos, ainda, que 

a grande maioria tinha aparelho celular, porém alguns aparelhos não eram tão bons para o 

cumprimento das atividades propostas e temos, também, consciência de que o aplicativo do 

Facebook pode consumir bastante da memória de armazenamento do celular. Com isso, o ideal 

seria que todos tivessem acesso, em suas casas, e que, ao invés de usarem o celular, usassem o 

notebook, ou, até mesmo, que tivessem acesso a um celular mais sofisticado, mas, infelizmente, 

em tempos de democratização de ensino e de inclusão digital, o acesso continua restrito e as 

escolas desequipadas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As tecnologias digitais e as redes sociais da internet trouxeram uma revolução para o 

modus operandi da sociedade atual, em que a comunicação e a interação entre as pessoas 

ultrapassam barreiras geográficas e as distâncias são encurtadas, fomentando, assim, uma rede 

de partilha de ideias, de inteligência coletiva e práticas, cada vez mais, colaborativas, em sites 

de redes sociais. Com isso, não podemos negar que as práticas de leitura mudaram, 

consideravelmente – o leitor do impresso, agora, transita nas redes de maneira, cada vez mais, 

ubíqua. 

Os alunos que chegam à escola, na contemporaneidade, são esses novos leitores, que 

crescem em número, vertiginosamente, na rede, com a mobilidade do celular, como foi 

apontado nesta pesquisa. Dessa forma, nós, professores de línguas, estrangeira ou materna, 

precisamos nos adequar a essa nova realidade que surge com o advento das tecnologias digitais. 

Para tanto, conduzimos, neste estudo, uma pesquisa-ação, com alunos do 3º ano do 

ensino médio, com base em questionários online, observação participante, diários de bordo, 

gravações de aulas e  por meio da proposta de intervenção tanto em contexto online (Facebook) 

quanto presencialmente, numa perspectiva de Sala de Aula Invertida, para a geração de dados. 

Com esse corpus, buscamos analisar de que maneira o Facebook poderia contribuir para a 

leitura em inglês como língua adicional, numa perspectiva de Sala de Aula Invertida. 

Com a proposta de intervenção pedagógica, seguida da inversão das aulas de leituras 

em inglês, utilizando-se do site de rede social, percebemos a viabilidade do estudo para a 

promoção de leitura em inglês, na perspectiva dos multiletramentos, além de ser uma proposta 

eficaz para ressignificação das aulas de leituras em inglês, nas escolas, bem como, a leitura dos 

mais variados gêneros discursivos emergentes no ciberespaço, por meio de metodologias ativas. 

 Com este estudo, verificamos um engajamento maior dos alunos com as atividades 

presenciais, principalmente, por se tratarem de atividades mais lúdicas, como os jogos. Propor 

uma leitura dos gêneros discursivos no Facebook e a ampliação dos estudos desses gêneros, via 

discussão em grupo e jogos, motivou o interesse e a participação dos alunos. O que nos implica 

dizer que a inversão da sala de aula com o Facebook pode favorecer a aprendizagem de leitura 

em Inglês. 

Um ponto relevante foi a participação dos alunos no grupo do Facebook, enquanto, na 

proposta da página, os alunos não comentavam e nem interagiam entre si, no grupo do 

Facebook, por outro lado, houve uma maior interação entre eles, pois os alunos, além de 

visualizar, curtiam e comentavam as postagens, promovendo, assim, uma aprendizagem, mais 
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colaborativa, corroborando com a ideia de que o Facebook pode ser uma ferramenta de 

comunicação aplicável, pedagogicamente, para desenvolver habilidades de multiletramentos 

em inglês como língua adicional, desde que haja a figura do professor como orientador de 

aprendizagem e que os objetivos sejam, previamente, estabelecidos. 

Outro ponto que merece destaque, a nosso ver, foi a construção de sentidos e a 

competência leitora dos alunos com os gêneros multimodais, postados no grupo do Facebook. 

Observamos que, apesar do aluno não ter fluência na língua inglesa, as imagens, os 

movimentos, as cores, as falas, os títulos, as trilhas sonoras, possibilitaram a leitura e a 

compreensão dos alunos, o que nos leva a crer que a prática de leitura prévia dos gêneros 

discursivos no Facebook promove práticas multiletradas, e estas precisam estar presentes no 

contexto da sala de aula. 

É fato que, durante a implantação da proposta, houve alguns percalços, como: a 

desmotivação inicial dos alunos para pesquisa, os celulares com defeitos, a perda da senha do 

Facebook. Nas observações, quando perguntados se eles tinham acesso à internet, notamos 

outro problema: a lentidão ou a falta da internet. Para evitarmos percalços maiores e falta da 

participação nas atividades em sala de aula, buscamos estender a leitura dos vídeos, o 

vocabulário com o aplicativo Quizlet e o questionário final para o WhatsApp, além de 

viabilizamos o acesso à internet gratuita a todos os alunos participantes da pesquisa, para, até 

mesmo, nos tempos livres da escola, pudessem acessar a rede.  

 Nas observações, percebemos que, tanto no grupo do Facebook quanto em sala de 

aula, nem todos eram frequentes e compromissados, o que é normal, no contexto educacional, 

já que nem todos costumam participar com a mesma intensidade. Notamos, também, que, quase 

no final da proposta, alguns alunos que, nem sequer, acessavam o grupo do Facebook, passaram 

a participar, inclusive, respondendo ao questionário final para avaliação da proposta de 

intervenção.  

É sempre um desafio trabalhar com a língua inglesa, tanto em contexto digital 

(Facebook) quanto presencialmente, as dificuldades sempre surgem. Observamos um 

engajamento maior dos alunos na proposta com os jogos na sala de aula, pois as participações, 

nos jogos, eram maiores do que as interações no Facebook. Sabemos, também, que a 

responsividade ativa se dá, também, no comportamento e nem sempre via discurso falado, isso 

depreende algumas visualizações, sem comentários. Contudo, também, temos consciência de 

que alguns alunos, ainda, não foram educados a trabalhar com as tecnologias digitais na escola 

– as redes sociais, para os alunos, restringiam-se, apenas, a um momento de descontração, um 

passatempo e não um momento de aprendizagem. Apesar da professora-pesquisadora mostrar, 
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aos alunos, que eles poderiam usar, como ambiente de aprendizagem, algumas tecnologias 

digitais, discursos, como: “a única coisa que aprendo é fazer maquiagem”, foram registrados 

no grupo do WhatsApp, que, comumente, era usado para avisar, aos alunos, das publicações no 

Facebook, já que alguns tinham um acesso maior naquele aplicativo. Não podemos negligenciar 

que com a criação do WhatsApp tenha acabado levando à queda no acesso do Facebook, 

principalmente, por este ser um aplicativo mais pesado, e os alunos utilizarem mais os 

dispositivos móveis. Normalmente, eles têm o aplicativo do Facebook no celular, ficam online 

o tempo todo, mas, apenas, visualizam o feed de notícias, chegamos, até, a questionar isso aos 

alunos porque os víamos online. Alguns alunos alegaram, ainda, que não recebiam a notificação 

do grupo, por isso que não viam as postagens – um outro entrave. 

Importa frisarmos que os encontros não se deram de maneira seguida, por conta do 

calendário da escola, pois, durante o processo de intervenção, houve gincana, conselhos de 

classe, reunião de pais, feriados, período eleitoral, além da preocupação dos alunos com o 

ENEM, o acúmulo de atividades escolares e simulado, fazendo com que a proposta interventiva 

não fluísse melhor. Percebemos uma preocupação dos alunos com as avaliações da escola, por 

isso, às vezes, percebíamos a falta de interesse. Além do mais, tínhamos de contar com a boa 

vontade do professor em ceder os horários e dos alunos, também, em estarem dispostos em 

participar de maneira mais efetiva. 

 Diante disso, percebemos que fazer uma proposta de intervenção sem estar em sala de 

aula, enquanto professor da turma, é muito mais difícil. Acreditamos que a proposta poderia ter 

surtido um efeito maior se a professora-pesquisadora estivesse atuando em sala de aula, pois os 

alunos acabariam participando mais, e haveria encontros sequenciais com os alunos, sem 

transtornos maiores.  

Mesmo com tantas limitações essas dificuldades, não podemos tirar o mérito do 

trabalho, pois percebemos que o Facebook pode ser um ambiente virtual de aprendizagem de 

leitura em inglês e que a proposta de inversão da sala de aula usando-o é, pedagogicamente, 

aplicável. Não nos resta dúvida, também, de que a proposta de leitura em inglês no Facebook, 

em torno das constelações de gêneros, pode contemplar todos os alunos e seus estilos de 

aprendizagem, além de promover uma prática de leitura no rol dos multiletramentos, 

viabilizando a compreensão leitora e a construção de sentidos dos alunos com base na 

multimodalidade de que dispunham os textos.  

Cabe, aqui, ressaltarmos, que a proposta dos jogos em sala de aula, para ampliar os 

estudos feitos no Facebook, foi de extrema importância para o entrosamento dos alunos, 

promovendo não apenas uma prática colaborativa, mas, sobretudo, uma aprendizagem ativa.  
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Os jogos envolviam, também, as tecnologias digitais que exigiam dos alunos diferentes 

letramentos, ou melhor, multiletramentos.  

É preciso considerarmos que este trabalho permite, ao professor, fazer uma reflexão em 

torno da sua prática em ambos os contextos, online e presencial. A princípio, deixamos os 

alunos à vontade para participarem no grupo do Facebook; depois, sentimos vontade de 

interagir com eles, por se tratar de um contexto mais colaborativo para incentivar a participação, 

já que nem todos participavam veementemente. Nossa atitude, talvez, além de colaboração, 

pode ter sido de controle ou, até mesmo, de busca de um resultado mais satisfatório em torno 

do que se pretendia, prática muito comum em sala de aula. A última opção faz mais sentido 

para nós, pois queríamos vê-los participar, produzir; queríamos que a pesquisa fizesse sentido 

para eles, enfim, ressignificar as práticas de leitura nas escolas. 

 Concluímos essa dissertação com uma sensação de dever cumprido e, ao mesmo tempo, 

com um desejo de ter feito melhor, além de uma necessidade ainda maior de fazer mais pela 

educação. Temos certeza de que outras pesquisas maiores e melhores surgirão envolvendo as 

tecnologias digitais e a Sala de Aula Invertida no contexto de ensino-aprendizagem de língua 

inglesa como língua adicional; aqui é, apenas, um pequeno passo. 
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(APÊNDICE A) 

QUESTIONÁRIO ALUNO 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Idade:______________________________________________________________________ 

Série:______________________________________________________________________ 

 

1. Você gosta de ler? 

(   ) Sim       (     ) Não 

2. Você costuma ler? 

(    ) Sim      (     ) Não 

 

3. Marque os tipos de leitura que  você costuma realizar em português 

 
Livro 

 
Revista 

 
Blog 

 
Quadrinho 

 
Jornal 

 
Poema  Memes  

Sinopses 

de filme 
 

Postagens 

(facebook) 
 

Tuites 

(tuiter) 

 

4. Marque os tipos de leitura que  você costuma realizar em inglês 

 
Livro 

 
Revista 

 
Blog 

 
Quadrinho 

 
Jornal 

 
Poema  Memes  

Sinopses 

de filme 
 

Postagens 

(facebook) 
 

Tuites 

(tuiter) 

 Legendas 

(Instagram)    
 

Mensagens 

instantâneas 

(whatsapp)   

 Músicas  Outros   

 

5. Quais dos dispositivos abaixo você utiliza para ler 

 
Computador 

 
Tablet 

 Smartphone 

(celular)    
 

E-reader   
 Impresso 

tradicional 

 
Outros: _____________________________________________________________ 

 

 

6. Você participa do site rede social Facebook?   

(    ) Sim        (    ) Não 

 

7. Caso sua resposta seja sim, responda as questões abaixo: 

a) Você acessa o Facebook  pelo (    ) computador    (     ) Tablet     (    ) celular 

 

b) Com qual frequência você acessa o Facebook? 

(    ) todos os dias   (    ) uma vez por semana  (    ) duas vezes por semana  

(    ) de três a quatro vezes por semana    (    ) raramente 

 

c) Você costuma ler postagens em inglês no Facebook? (    ) Sim                  (    ) Não 

 

d) Foi disponibilizado uma página no Facebook com o título “Read Together” para que os 

alunos tivessem acesso há vários textos em Inglês. Você acessou? (   ) Sim         (    ) Não  

Justifique sua resposta 

___________________________________________________________________________ 

 

e) Se sim, quais os textos que mais chamaram sua atenção? 
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(APÊNDICE B) 

CAÇA AO TESOURO COM QR CODE 

 

Dica 1       Dica 2 

 
 

Dica 3       Dica 4 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última dica 
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(APÊNDICE C) 

QUIZZ COM OS TRAILERS DE FILMES 

 

 

1. Em qual trailer, a mãe fala para mocinha: “Hey, make some friends”? 

2. Augustus Waters é protagonista de que filme? 

3. Charles é personagem de que filme? 

4. “Whats’s she? She’s like you.” Esse diálogo faz parte de que filme? 

5. Qual trailer de filme há um convite para jantar? 

6. Diana é protagonista de que filme? 

7. Com quantos anos Hazel foi diagnosticada com câncer? 

8.  “Why are you seem of me? Because you’re beautiful.” O diálogo aparece em que filme? 
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(APÊNDICE D) 

IMAGEM DO JOGO DE RBGBOSS CRIADOS PELOS ALUNOS 

 

 

Organizado pelo G3 

Organizado pelo G4 
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(APÊNDICE E) 

JOGO:  WHAT’S THE SONG? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1oOMYYA_J8jQnAs0zY4Ujpzq-s4V5DUjh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1oOMYYA_J8jQnAs0zY4Ujpzq-s4V5DUjh
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(APÊNDICE F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONGFIC CRIADA PELOS ALUNOS 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/18J4mBSf2sJ8BFJdDsGi3bEt51ekp6L2N/view?usp=drive

sdk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/18J4mBSf2sJ8BFJdDsGi3bEt51ekp6L2N/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/18J4mBSf2sJ8BFJdDsGi3bEt51ekp6L2N/view?usp=drivesdk
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DIÁRIO DE BORDO 

 
09/08/2018 Os alunos se mostram bastante animados durante a dinâmica, mas no início estavam 

preocupados em perder as aulas de Redação e Física, já que os horários foram cedidos 

a pesquisadora para apresentar a pesquisa. Alguns alunos não conheciam o gênero 

Fanfics, outros costumavam ler e escrever. Apenas, uma não gostava muito do gênero. 

10/08/2018 No grupo do Facebook, os alunos não gostaram de algumas capas por conta dos artistas, 

então sugeri que eles postassem algumas capas de seus artistas preferidos. 

14/08/ 

2018 

Duas alunas não entraram no grupo do Facebook alegando que o celular estava com 

defeito, por isso a professora-pesquisadora disponibilizou os vídeos no grupo do 

WhatsApp. 

10/10/2018 A falta de computador atrasou o trabalho, tivemos que aumentar a quantidade de 

encontros. Apesar do jogo off-line precisava do Java e para fazer o download do 

programa precisávamos ter acesso a rede, permitir que os alunos levassem o 

computador para continuar em casa para agilizar o processo. 

17/10/2018 Enquanto observava a produção do jogo, uma aluna retrucou: Ah! Esse jogo é muito 

difícil. E outra: Ah! Professora, amei esse jogo. Na medida que estava auxiliando os 

alunos na produção, percebi que tinham que um aluno que sabia mais dos que os demais, 

que acabou ajudando a mim e os colegas a tirar as dúvidas. 

18/10/2018 Questionei alguns alunos a falta de participação no grupo, duas alunas alegaram que 

perderam a senha, pedi para redefinir, mas não sabiam o número do celular. Alguns 

alegaram também que estão sem celular. Acabei enviando o teste para o grupo do 

WhatsApp. Cheguei a oferecer o meu celular e meu notebook para que eles pudessem 

ter acesso. Senti falta de alguns alunos e comentei na sala, os colegas disseram que não 

participam nem das aulas normais quanto mais. 

24/10/2018 Os alunos falaram que não tiveram muita dificuldade na música mesmo só em inglês. 

Uma aluna mencionou que conhecia as duas músicas e a tradução. Quando na audição 

da música começaram a cantar a versão em português, foi uma animação. Fiquei 

surpresa, não conhecia a versão em português, busquei saber quem cantava. Queria 

saber o que eles sentiam ao ler e ouvir a música. Um aluno disse que não tem como 

ouvir e não lembrar de Stephany Absoluta. Uma aluna disse que em inglês dá um 

sentimento bom e português não dar vontade de ouvir. Outro aluno, disse que a música 

era dependente e Stephany é livre. 

24/10/2018 Os alunos se animaram muito. Cantaram, dançaram...Eles realmente se divertiram e 

gostaram da proposta do jogo. Confesso que fiquei muito alegre pela animação, nunca 

os vi tão animados. Um professor me pediu a sala de vídeo, por isso ia parar o jogo. 

Eles nem quiseram saber de parar, fomos para outra sala para concluir o jogo. Houve 

empate e decidir com uma última música. Levei chocolates para os vencedores. 
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(Anexo 1) 

MODELO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE ASSENTIMENTO (no caso do menor) 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa ““O Facebook no ensino-

aprendizagem de Inglês como Língua Adicional”.”. Neste estudo pretendemos analisar de que maneira 

o Facebook pode contribuir para o ensino-aprendizagem de leitura em Inglês como língua adicional em 

uma turma do 2º ano do Ensino médio da rede pública estadual de ensino. O motivo que nos leva a 

estudar esse assunto é que o ensino de leitura é um problema socialmente relevante tanto no ensino de 

língua materna quanto no de língua estrangeira, percebe-se também que na atualidade apesar que da 

diversidade de recursos metodológicos os professores de língua não se desvencilham das velhas 

práticas de ensino voltadas para o ensino de gramática e tradução fazendo com que as aulas de inglês 

tornem-se enfadonhas. Neste contexto, acredita-se que o uso do Facebook pode ser um espaço fecundo 

de aprendizagem de leitura em inglês tornando-o mais atrativo e dinâmico. Para este estudo 

adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): Criação de um grupo no Facebook, questionários online, 

observações online, diários de bordo para anotações do professor pesquisador, postagens no Facebook 

em inglês e relato de experiência feitos pelos alunos participantes. Para participar deste estudo, o 

responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum 

custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) em todas as formas que 

desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o 

consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária 

e a recusa em participar não causará qualquer punição ou modificação na forma em que é atendido(a) 

pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será 

identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, haja vista que a unidade de 

investigação pode se sentir constrangida em relatara algumas situações que, por ventura, poderá atingir 

a dimensão moral, intelectual, social, cultura ou espiritual da mesma, seja em qualquer etapa do estudo. 

Desse modo, serão respeitados os participantes do processo investigativo em sua dignidade e autonomia, 

reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade sob a forma de manifestação expressa, livre 

e esclarecida, de contribuir e permanecer ou não na pesquisa. Apesar disso, você tem assegurado o 

direito a compensação ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela 

pesquisa. Os benefícios deste estudo são para discussões acerca das possíveis colaborações das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, especialmente as redes sociais digitais para ensino-

aprendizagem de inglês como língua adicional no Brasil, para análise das redes sociais, bem como para 

ressignificação das práticas de letramento no contexto atual de ensino, além de possibilitar o crescimento 

de competências discursivas no aluando participante da pesquisa.Os resultados estarão à sua disposição 

quando finalizados. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a 

permissão do responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados 

com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este 

termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 
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Eu, __________________________________________________fui informado(a) dos objetivos do 

presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento 

poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se 

assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em 

participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de 

ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

Jequié, 27 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL:ELAINE CRISTINA BARBOSA PASSOS 

ENDEREÇO:RUA LAURO DE FREITAS, 129. ITAGIBÁ-BA 

FONE: (73 ) 981250861 / E-MAIL:ELAINEBPASSOS@HOTMAIL.COM 

CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 

JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 

FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com  

_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) menor 

 

 

Impressão digital  
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(Anexo 2) 

MODELO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

O seu filho está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “O Facebook no 

ensino-aprendizagem de Inglês como Língua Adicional”. Neste estudo pretendemos analisar de que 

maneira o Facebook pode contribuir para o ensino-aprendizagem de leitura em Inglês como língua 

adicional em uma turma do 2º ano do Ensino médio da rede pública estadual de ensino. O motivo que 

nos leva a estudar esse assunto é que o ensino de leitura é um problema socialmente relevante tanto no 

ensino de língua materna quanto no de língua estrangeira, percebe-se também que na atualidade apesar 

que da diversidade de recursos metodológicos os professores de língua não se desvencilham das velhas 

práticas de ensino voltadas para o ensino de gramática e tradução fazendo com que as aulas de inglês 

tornem-se enfadonhas. Neste contexto, acredita-se que o uso do Facebook pode ser um espaço fecundo 

de aprendizagem de leitura em inglês tornando-o mais atrativo e dinâmico. Para este estudo 

adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): Criação de um grupo no Facebook, questionários online, 

observações online, diários de bordo para anotações do professor pesquisador, postagens no Facebook 

em inglês e relato de experiência feitos pelos alunos participantes. Você não terá nenhum custo, nem 

receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) em todas as formas que desejar e 

estará livre para participar ou recusar-se. Você poderá retirar o consentimento ou interromper a 

participação do seu filho a qualquer momento. A participação do seu filho é voluntária e a recusa em 

participar não causará qualquer punição ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo 

pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será 

identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo haja vista que a unidade de 

investigação pode se sentir constrangida em relatara algumas situações que, por ventura, poderá atingir 

a dimensão moral, intelectual, social, cultura ou espiritual da mesma, seja em qualquer etapa do estudo. 

Desse modo, serão respeitados os participantes do processo investigativo em sua dignidade e autonomia, 

reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade sob a forma de manifestação expressa, livre 

e esclarecida, de contribuir e permanecer ou não na pesquisa. Apesar disso, o seu filho tem assegurado 

o direito a compensação ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela 

pesquisa. Os benefícios deste estudo são para discussões acerca das possíveis colaborações das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, especialmente as redes sociais digitais para ensino-

aprendizagem de inglês como língua adicional no Brasil, para análise das redes sociais, bem como para 

ressignificação das práticas de letramento no contexto atual de ensino, além de possibilitar o crescimento 

de competências discursivas no aluando participante da pesquisa. Os resultados estarão à sua 

disposição quando finalizados. O nome  do seu filho ou o material que indique a participação do mesmo 

não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão 

destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você 
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Eu, __________________________________________________fui informado(a) dos objetivos do 

presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento 

poderei solicitar novas informações, e posso modificar a decisão do meu filho participar se assim o 

desejar. Declaro que concordo com a participação do meu filho desse estudo. Recebi uma cópia deste 

termo de consentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

Jequié, 27 de  setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL:ELAINE CRISTINA BARBOSA PASSOS 

ENDEREÇO:RUA LAURO DE FREITAS, 129. ITAGIBÁ-BA 

FONE: (73 ) 981250861 / E-MAIL:ELAINEBPASSOS@HOTMAIL.COM 

 

CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 

JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 

FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com  

_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a)  pai ou responsável do 

participante 

 

 

Impressão digital 
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(Anexo 3) 

 

CAPAS DE FANFICS 
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(Anexo 4) 

 

TRAILER DE FILMES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ruTbTKTirwo
https://www.youtube.com/watch?v=-UaGUdNJdRQ
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(Anexo 5) 

 

SINOPSES DE FILMES 
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(Anexo 6) 

 

TRILHA SONORA DE FILMES 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31CNgtIEN80
https://www.youtube.com/watch?v=6JGjlc-YCQQ

