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O USO DA PLATAFORMA COLABORATIVA WIKIPÉDIA 
COMO FONTE REFERENCIAL PARA PERIÓDICOS 
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Instituto de Estudos da Linguagem, IEL  Universidade Estadual de Campinas, Unicamp  E-mail: 
ton@blogmidia8.com.  
 
RESUMO  O presente trabalho teve o intuito de investigar, com base em pesquisa bibliográfica e 
documental, além da coleta e tabulação de dados, a percepção por parte de estudantes universitários e 
professores quanto ao uso da plataforma colaborativa Wikipédia como fonte referencial para a 
produção de periódicos científicos. O corpus selecionado refere-se aos discentes e docentes atuantes 
em nível de pós-graduação ingressos na especialização lato sensu em Design de Interiores do Senac 
de São José dos Campos, sendo justificável na medida em que esse escopo refere-se a participantes 
que obrigatoriamente necessitam possuir conhecimentos minimamente satisfatórios quanto ao uso de 
ferramentais de pesquisa disponíveis na internet. A pesquisa acata a inserção atual da sociedade na era 
do conhecimento e da informação, na qual atuaríamos de maneira colaborativa, sobretudo na web 2.0, 
com suas redes e mídias sociais e, desse modo, indaga se seria possível que estudantes e professores 
universitários creditassem confiabilidade significativa a uma enciclopédia online construída de forma 
independente e igualmente colaborativa. O levantamento bibliográfico e documental situou o contexto 
atual, bem como conceitos e posições, além de realizar um breve resgate quanto ao histórico da 
enciclopédia colaborativa Wikipédia. A coleta de dados se deu por meio de questionário entregue 
pessoalmente aos respondentes dentro da unidade referida. Desse modo, buscou-se criar um 
referencial de reflexões e debates tanto acerca da percepção por parte de alunos e professores 
universitários quanto ao uso da Wikipédia como fonte referencial para a produção de periódicos 
científicos quanto para desenharmos um cenário próprio acerca dos estudantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Wikipédia; periódicos científicos; credibilidade da informação; era da 
colaboração. 
 
ABSTRACT  This paper aims to investigate, based on bibliographical and documentary research, as 
well as collecting and tabulating data, the perception on the part of students and teachers on the use of 
collaborative platform Wikipedia as a reference source for the production of scientific journals. The 
selected corpus refers to students and active teachers at the level of post graduation which, more 
specifically, refers to a specialization course in Interior Design at Senac - Sao Jose dos Campos. The 
selection of participants can be justified in that it refers to students and teachers that necessarily need 
to have minimally satisfactory knowledge concerning the use of research tools available on the 
internet. The research takes for granted the current insertion of society in the era of knowledge and 
information, in which we work collaboratively especially in web 2.0 with their networks and social 
media. Thus, it questions if it would be possible for university students and professors to give 
significant reliability to an online encyclopedia built independently and also collaboratively. The 
bibliographic and documentary survey helped to situate the current context, to relate concepts and 
positions, and to bring up the history of collaborative encyclopedia Wikipedia. The data collection 
was carried out through a questionnaire delivered personally to the respondents within the unit. Thus, 
this study it sought to create a framework of reflection and disc d 
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universi
of scientific journals, as well as about a particular scenario related to the students. 
 
KEYWORDS: Wikipedia; journals; information credibility; era of collaboration. 
 

 1. INTRODUÇÃO 

 
É crescente a discussão acerca da inserção de novas tecnologias dentro do ambiente 

acadêmico, principalmente no que tange periféricos físicos, como os já utilizados projetores 
(data show), telões ou computadores (portáteis, como notebooks, ou tradicionais, como os 
desktops), até chegarmos aos equipamentos em alta na atualidade, como tablets, smartphones 
e telas sensíveis ao toque.  

Entretanto, a discussão que se presencia com mais endosso nos últimos tempos está 
relacionada com a aplicação e o uso didático-pedagógico de recursos de serviços, não só de 
hardware. Esses recursos variam desde aplicativos para smartphones até a utilização de 
canais sociais conectados em rede, as chamadas redes sociais, assim como blogs, fóruns e 
ferramentas wikis.  

Em uma sociedade inserida em um contexto que vem sendo reconhecido como a era 
da informação (Castells, 2000), é possível perceber um aumento significativo no número de 
publicações, acadêmicas ou não, que estão abordando a temática da relação das mídias sociais 
digitais conectadas em rede e sua aplicação dentro dos aspectos de uma sala de aula. Como 
usar, aplicar, relacionar e até mesmo impor limites ao seu uso estão entre as questões mais 
frequentes desse tema. 

Para além do uso dessas ferramentas dentro do ambiente escolar, é importante 
observarmos como se dá esse uso fora desse local, uma vez que tais alunos e professores 
encontram disponíveis uma conexão facilitada pelos recursos oferecidos e pela redução 
gradativa dos preços. Esse cenário favorece que esses membros estejam conectados quando e 
onde quiserem (ainda que sofram restrições da qualidade dos serviços oferecidos), fazendo 
com que reflitamos sobre os usos que tais ferramentas podem servir de suporte, sobretudo 
dentro da academia, mas fora dela também.  

Um ponto específico a ser trabalhado com mais observância é quanto ao uso dessas 
ferramentas como fonte de pesquisa para periódicos acadêmicos. Se estamos vivenciando a 
era da informação e do conhecimento, onde a chamada web 2.0, uma rede propícia para a 
troca contínua de conteúdo e colaboração encontra-se consolidada, simplesmente abolir tais 
ferramentais exige um pouco mais de cuidado e atenção por parte de algumas instituições. Se 
vivenciamos a era da informação e da colaboração, como impedir ou argumentar que um 
discente não use algo que ele próprio ajudou  e ajuda  a construir? 

A exemplo se traz a enciclopédia colaborativa construída sobre plataforma wiki, a 
Wikipédia, figurada entre os 10 sites mais acessados do mundo segundo o indexador Alexa e 
reconhecida mundialmente seja pela sua versatilidade em mecanismos de buscas (figurando, 
muitas vezes, nos primeiros resultados do buscador Google, por exemplo), seja pela 
capacidade multimodal de apresentar seus verbetes (reunindo texto e imagem, além de 
elementos do ambiente digital conectado, como hyperlinks), ou ainda pelo número 
considerável de respostas que ela é capaz de oferecer.  
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Uma enciclopédia online situada em uma plataforma wiki expõe a forma com que sua 
relação se dá com o leitor (relação do conteúdo com o usuário que a acessa ou a lê), trazendo 
características pertinentes do meio digital em rede, como um eixo estruturador mais 
centralizado n natureza livre, mas destacadamente 
quando abertas a contribuições de um grande número de pessoas, as wikis giram em torno do 

ra colocam que: 
 

Todo o seu conteúdo é produzido pelos usuários do site, que podem 
editar praticamente todas as páginas por meio de uma interface 
relativamente simples, a do sistema Wiki. Embora a edição seja 
razoavelmente intuitiva, o sistema tem características poderosas, 
como o armazenamento de todo o histórico do site (que arquiva 
todas as versões de cada verbete), e facilidades para detectar e 
reverter vandalismos. (ibidem, p. 2) 

 
Porém, mesmo partindo da ideia de que o autor não é o centro referencial no processo 

de desenvolvimento de uma wiki, quando um usuário acessa a plataforma e modifica seu 
conteúdo ele está fazendo uso de uma das principais variáveis em se ter uma enciclopédia 
colaborativa: compilar e modificar uma informação, alterando, inserindo ou excluindo novos 
pontos. Com isso, temos uma informação que, dada a situacionalidade, é transformada em 
conhecimento construído de forma coletiva, modificando não só o resultado, mas como todo o 
processo de desenvolvimento, como coloca Primo: 
 

[...] o sistema wiki veio permitir não apenas a reunião de dados, mas 
a própria geração de novos conhecimentos de forma compartilhada 
entre diferentes sujeitos, a qualquer tempo e de qualquer lugar. Ou 
seja, não se trata apenas de uma ferramenta de indexação e 
formatação, mas a criação de um espaço de debate e sintetização de 
textos. Ou seja, o papel do interagente não é apenas de um 
bibliotecário, mas verdadeiramente de um autor, no sentido mais 
estrito da palavra. (ibidem, 2003, p.60)  

 
Em um cenário de alta conectividade como o atual, fazer uso de uma enciclopédia 

online e colaborativa transpassa a ideia de algo que de

digitais conectados em rede) e que vivencia as mudanças que a internet tem imputado no 
processo do dia a dia, transfere para a plataforma wiki uma importância não centralizada no 
produto (na enciclopédia), mas no processo (como essa enciclopédia é desenvolvida), 

so  seja no ambiente acadêmico ou fora dele.  
Utilizar uma enciclopédia colaborativa como referência bibliográfica para periódicos 

científicos gera desconfiança quanto a sua capacidade de oferecer veracidade e credibilidade , 
como a constante mudança dos artigos (que repassam uma ideia de conceito não fixo, 
editável) ou a possibilidade que um usuário teria de excluir uma informação e inserir outra, 
contribuindo para uma desinformação sobre determinado tema. 

Porém, ao levarmos em conta que enciclopédias impressas tradicionais apresentam, até 
os dias de hoje, erros retificados posteriormente, não podemos simplesmente ignorar que a 
Wikipédia tem trabalhado em mecanismos de aperfeiçoamento na busca de se manter como 
fonte minimamente confiável, além do fato de que apontamentos, como já levantados por uma 
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pesquisa da revista científica Nature, colocaram tanto Wikipédia como a tradicional 
enciclopédia Britânica quase no mesmo nível de confiabilidade, com pequenas variações 
distintas. 

Um desses mecanismos seria o do controle de qualidade feito pela própria comunidade 
organizadora, ou o fato de que, para um verbete ou termo ser considerado confiável, a 
enciclopédia colaborativa exige que aquele tema esteja relacionado com uma página anterior, 
de preferência de grande responsabilidade, publicada em outro órgão na internet. Análises 
periódicas de especialistas também estão entre os esforços para torná-

 
De outro ponto de vista, o do contexto referencial, na sociedade da colaboração é 

possível partir do pressuposto que o meio contribui para a ação do indivíd
objetivo de difundir uma notícia de um jornal em um weblog, por exemplo, não é aprofundar 
laços sociais, mas especificamente informar e gerar conheci . 
Ou seja, limitar o uso de um ferramental criado, desenvolvido e mantido pela própria 
comunidade online iria de encontro com a própria ideia de sociedade da colaboração, posto 
que, conforme Bordigon (2007, p. 3):  
 

La comunidad de usuarios ha logrado crear un espacio en el que se 
puede extraer e ingresar conocimiento, el cual probablemente será 
expandido o corregido por otros pares de forma libre. El producto 
logrado es un ejemplo a escala donde se observa como ha tenido 
éxito un modelo de producción colaborativa de bienes de carácter 
intelectual y lo más importante, que tanto su uso y su edición son 
libres.  

 
Faz-se necessária, portanto, diante dos argumentos acima colocados, uma observância 

mais lenta e profunda sobre o tema, com capacidade de contribuir de maneira significativa 
para a literatura que aborda a temática em questão. Para isto, questiona-se: estamos inseridos 
atualmente na sociedade do conhecimento e da informação, onde atuamos de maneira 
colaborativa sobretudo na web 2.0 com suas redes e mídias sociais, então qual é o espaço 
destinado a uma enciclopédia online construída de forma independente e igualmente 
colaborativa na visão de estudantes e professores universitários?  
 

 2. A PESQUISA 

 
Para o presente trabalho foi utilizado como base inicial a investigação exploratória 

documental e bibliográfica com o intuito de reconstruir, desconstruir e reorganizar posições 
acerca das temáticas levantadas. Em vista de que uma análise quantitativa geral do corpus de 
pesquisa seria inviável (seja pelo universo dinâmico de atualizações constantes ou pelo 
número expressivo de verbetes apresentados pela plataforma colaborativa Wikipédia), a 
pesquisa estrutural dessa pesquisa foi por uma apreensão da visão dos sujeitos relacionados à 
utilização da plataforma como fonte referencial para periódicos científicos, tendo como 
pontos de vista distintos os professores e alunos. 

Os professores pertencem a um quadro geral de docentes da pós-graduação do Senac, 
e os alunos então inseridos em duas turmas na especialização de Design de Interiores. No 
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grupo dos docentes foram 8 (oito) respondentes, e no quadro de alunos o questionário foi 
aplicado a 27 (vinte e sete) estudantes, divididos entre uma turma de 2014-2015 e uma turma 
de 2015-2016. 

A pesquisa procurou se consolidar nos desdobramentos conceituais na percepção por 
parte de estudantes e professores universitários no uso da plataforma como fonte de 
conhecimento confiável, e não no conteúdo compartilhado em si, já que 
reside na descrição dos conteúdos, mas sim no que nestes poderão nos ensinar após serem 
tratados (por 
ou seja, a descrição literal se faz desnecessária, mas a sua utilização e revalidação conceitual 
se torna essencial, dispensando, com ressalvas, a averiguação dos verbetes em si.  

A pesquisa teve como base a aplicação de um questionário1 fechado entregue 
pessoalmente a cada um dos alunos e professores, e elaborado sob a finalidade de 
compreender qual seria a percepção desses a respeito do uso da plataforma colaborativa 
Wikipédia e sua significância posicional como fonte confiável, ou não, para a produção de 
periódicos científicos.  

Nesse recorte estudantes universitários a nível lato sensu e de professores atuantes no 
mesmo nível formaram o escopo central da análise quantitativa (reunião de dados primários a 
serem trabalhados), realizada através da aplicação de um questionário entregue pessoalmente 
a cada respondente, definido como sendo úmero 
mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 
conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 
vi p. 128).  

O uso do questionário também foi utilizado como base na análise qualitativa, que 
trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

orém agora a nível de interpretação. 
A elaboração do questionário teve como base a utilização de 16 (dezesseis) perguntas 

no formato de múltipla escolha, impostas com ligeiras adaptações distintas para professores e 
estudantes devido às diferenças de posições e olhares dentro da instituição de ensino. Apenas 
3 perguntas continham, de for  especif
inserção de uma resposta dissertativa curta.  
 

 3. DISCUSSÃO E RESULTADOS 
 

No levantamento realizado com os professores, todos os docentes afirmaram conhecer 
a enciclopédia colaborativa online Wikipédia (apesar de nenhum deles colaborarem com ela), 
com o contato primário, segundo as respostas, ocorrendo na própria internet ou em alguma 
veiculação de mídia. Sete dos respondentes (87%) assinalaram que já usaram ou que a 
usavam, mesmo número que demonstra que já usou a enciclopédia como fonte de pesquisa, 
porém todos os professores colocaram que nunca a usaram como fonte de artigos científicos, 
o que evidencia um distanciamento inicial entre usar a enciclopédia como fonte e usá-la como 

 
1  O questionário desta pesquisa foi aplicado de forma pessoal e presencial pelo autor. As questões, fechadas, foram 
formuladas com o intuito de que tais acepções dos respondentes fossem ali identificadas. Todo o processo de preenchimento 
se deu de forma anônima, sem qualquer hipótese de identificação prévia ou posterior. 
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fonte científica. Esses dados são corroborados por aqueles que afirmaram que nunca a citaram 
em um artigo (87%), número de professores que se repete quando questionados se aceitam 
seu uso em periódicos e se a Wikipédia deveria ser aceita dentro da academia.  

Quando questionados se já indicaram a Wikipédia a um aluno, apenas um docente 
(13%) afirmou já ter realizado essa indicação, mesmo número que afirmou conhecer os 
mecanismos de verificação de conteúdo da enciclopédia. Isso é interessante pois mesmo os 
professores não conhecendo tais mecanismos, a maioria opta pela não indicação, fato que 
talvez tenha ligação com a visão que os mesmos têm sobre o conteúdo que ali é construído. 

Para metade dos respondentes a Wikipédia leva como principal ponto positivo o 
conteúdo construído de forma colaborativa; 13% indicou a constante atualização; e, por fim, 
36% vê na comodidade seu maior benefício. É possível notar que nenhum dos respondentes 

o algo positivo. Agora, se invertermos a lógica e 
pedirmos para que o principal ponto negat
para 87% dos docentes; com 13% temos a comodidade.  

Esses números iniciais são interessantes de serem observados pois demonstram uma 
aposta incrédula quanto ao conteúdo da Wikipédia, apesar dos respondentes aparentemente 
aprovarem a forma como é desenvolvida, já que 87% dos docentes afirmaram que preferem a 
enciclopédia online do que a tradicional Britânica. Isso é representado nos professores que já 
a usaram ou a usam, mas que não confiam na mesma e nem recomendariam sua utilização, 
mesmo cerca de 75% afirmarem que já receberam um trabalho com a Wikipédia como fonte 
de referência, número que se repete na afirmação de que a enciclopédia online é um ótimo 
ponto de partida.  

Quando o levantamento foi realizado com alunos, observamos significativas 
diferenciações e semelhanças nos números. Inicialmente é importante destacar que 100% dos 
respondentes afirmou conhecer a enciclopédia online e que já fez ou faz uso da mesma (75% 
afirmou que não usa enciclopédias impressas; quando limitados na escolha entre Wikipédia e 
Britânica, 75% optou pela primeira). Cerca de 96% afirmou que já a usou como fonte de 
pesquisa (apesar de 88% não colaborarem na produção de artigos e correções). O primeiro 
contato com a Wikipédia se deu por meio da própria internet para 92% dos alunos.  

Quando questionados se já usaram a enciclopédia online como fonte de pesquisa para 
artigos científicos, os números já não são tão unânimes. Para 63% a resposta foi não, e 37% 
afirmou que já a usou. Quando perguntamos se a Wikipédia já foi listada como fonte em 
artigos científicos, o número de negativas aumenta para 75%, o que representa um 
distanciamento, assim como no caso dos professores, no uso para pesquisa de um modo geral, 
no uso para pesquisa científica e na inserção da Wikipédia nas referências bibliográficas. Esse 
distanciamento talvez seja construído com base na percepção do professor ou da instituição, já 
que 50% dos alunos responderam que a instituição ou o docente não aceita o uso da 
Wikipédia como fonte de pesquisa. Apesar do equilíbrio, 71% dos alunos afirmou que a 
enciclopédia deveria ser aceita dentro da academia, o que demonstra uma proporção 
distorcida do que acontece e do que o aluno enxerga que deveria ocorrer.  

Outro ponto a ser observado com atenção é em relação com a confiabilidade do 
conteúdo. Para 92% dos respondentes checar uma informação da Wikipédia com outras fontes 
é uma prática comum, dado interessante se lembrarmos que os professores enxergam a 
Wikipédia como um ponto inicial. Apesar do alto número de reavaliações entre os alunos, 
83% desconhece os mecanismos de verificação de conteúdo da enciclopédia, ou seja, podem 
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desconfiar do conteúdo, mas sequer conhecem os métodos que são aplicados para que ele seja 
considerado minimamente confiável.  

Quanto ao ponto positivo de maior realce, 59% dos alunos apontou o conteúdo 
construído de forma colaborativa e 29% indicou a comodidade. Na visão negativa, de forma 
disparada (67%) a confiabilidade do conteúdo é vista como não positiva pelos alunos, seguida 
da comodidade com 25%, que antes havia sido enxergada como positiva. Em relação à 
pesquisa, o usa da Wikipédia é visto como um ótimo ponto de partida (97%) pelos 
respondentes, mesma visão dos professores.  
 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Quando foi proposto a trabalhar com a temática da confiabilidade no uso da 
enciclopédia colaborativa online Wikipédia como fonte de pesquisa minimamente confiável 
na confecção de periódicos científicos, outras questões tão pertinentes quanto à primeira 
surgiram de forma quase instantânea, como a visão que o aluno e o professor possuem sobre 
seu uso ou se ela deveria ou não ser aceita de forma institucional dentro da academia.  

Levando em consideração o universo institucional e formalizado do ambiente de 
pesquisas que uma universidade se insere, não parecia tão distorcido imaginar que 
professores, ainda mais a nível lato sensu, negariam, em totalidade ou de forma parcial, seu 
uso, sobretudo como fonte referencial de artigos acadêmicos. Entretanto é interessante 
observar que esses mesmos discentes afirmem que a conhecem (com o primeiro contato na 
própria internet, sinal que utilizam o ambiente com frequência considerável), apoiem a forma 
como é construída (quando apontaram a construção de forma colaborativa como principal 
ponto positivo) e, ainda, que recebem trabalhos acadêmicos que citam a enciclopédia em 
questão, demonstrando que um choque de posições existe (há uma não aceitabilidade, porém 
há o seu uso pelos alunos).  

Quando coloca-se a observância nos alunos, é possível identificar uma maior 
aceitabilidade no uso da enciclopédia online e, ainda, uma posição mais favorável na inserção 
da mesma em um ambiente institucional formalizado como a academia, porém números que 
contradizem a posição daqueles que já a usaram como fonte científica, o que nos remete ao 
pensamento de que a negativa por parte dos professores, por parte da universidade ou, ainda, 
o temor de serem repreendidos no universo acadêmico ao utilizarem uma fonte não científica 
acaba limitando a usabilidade desses alunos, mesmo que haja uma aceitação maior. 

O ponto que se partiu como resultante dessa pesquisa situou-se na observância de que 
há pontos contraditórios e, principalmente, semelhantes na posição que alunos e professores 
assumem na utilização da Wikipédia como fonte científica. A percepção da análise é de que a 
Wikipédia é conhecida pelos dois grupos, mais reconhecida por nenhum. A ala dos 
professores conhece e apoia a forma como é construída, mas nega seu repasse aos alunos e 
nega que seus alunos a utilizam como fonte final, apenas como primária. Já os alunos 
demonstram uma aceitabilidade inicial maior em relação ao seu uso, mas limitam-se no 
momento de a utilizarem como fonte científica, o que nos aponta que a Wikipédia, mesmo 
com variações de aceitabilidade e conhecimento, ainda não é reconhecida como fonte 
científica por alunos e professores.  
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Esse não reconhecimento, ainda, reflete parâmetros contraditórios, ao considerarmos 
que os dois grupos não a colocam como fonte científica, mas também desconhecem os 
mecanismos que a plataforma tem elaborado para que seu conteúdo seja mais 

as 
grandes semelhanças na percepção de seu uso em artigos acadêmicos e semelhanças ainda 
mais próximas quanto ao desconhecimento por parte dos grupos no que a Wikipédia realizada 
como se tornar mais confiável  ou pelo menos mais aceita. 
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RESUMO: Em minha pesquisa de mestrado, em andamento, tenho por objetivo discutir a construção 
identitária de um professor negro de inglês em formação, por meio de seu relato de vida. Nesse 
trabalho, busco refletir a relação entre os estudos raciais e a educação, assim como a formação docente 
do professor de língua inglesa e a sua conexão com a questão racial. Por meio do relato de vida, 
analiso o quanto a questão racial traz diversos desdobramentos, sendo o principal a ressignificação da 
construção identitária deste professor. Em suma, esse trabalho configura-se como um modo de 
reflexão a respeito da ressignificação da identidade do professor negro de inglês. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Identidade; Formação docente; Relato de vida. 
 
ABSTRACT: discusses the identity construction of a black English teacher in 
formation, through his life story. In this paper, I seek to reflect the relationship between racial studies 
and education, as well as the English language teacher training and its connection with the racial issue. 
Through the life story, I analyze how the racial issue brings several developments, the main one being 
the resignification of the identity construction of this teacher. In short, this work is configured as a 
way of reflection about the resignification of the identity of the black English teacher. 
 
KEYWORDS: Identity; Teacher Training; Life story. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
No presente trabalho tenho como principal objetivo discutir a construção identitária 

do professor negro de inglês. Tal estudo constitui-se como um recorte da minha dissertação de 
mestrado, cujo título é: xões sobre a questão racial na construção 
identitária no processo de formação docente  O interesse em tal objeto de estudo surgiu a 
partir do momento em que comecei a perceber a presença de poucos professores negros de 
inglês no meu contexto de trabalho, embora eu mesma seja uma professora negra de inglês. 

Através dessa pesquisa, busco refletir sobre a formação do professor negro de inglês 
durante a formação docente. Lembro-me que, durante os meus quatro anos de graduação da 
UERJ, no curso de licenciatura em Letras Português/ Inglês, tive apenas uma professora 
negra, a qual não era propriamente da área de Letras, mas sim de Sociologia da Educação. Tal 
percepção, somada às lembranças da minha trajetória escolar durante o Ensino Fundamental e 
Médio, corrobora a existência de apenas um professor negro de inglês em todo o meu 
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percurso de aprendizagem da língua inglesa. Seria tal compreensão uma mera coincidência ou 
fruto de uma raiz histórica sobre a questão racial no Brasil?   

No que se refere ao embasamento teórico da pesquisa, aproprio-me das ideias de 
estudiosos como Munanga e Gomes (2016) para apresentar algumas concepções sobre os 
estudos raciais. Também trago contribuições de Paulo Freire (1967; 1983) sobre a 
compreensão da educação como prática social, a fim de que a formação docente possa ser 
repensada. Além disso, farei algumas considerações sobre os estudos de identidade (Dias e 
Mastrella-de-Andrade, 2015) e relatos de vida (Linde, 1993). 

 
 

2. ESTUDOS RACIAIS: PARA PENSAR O MUNDO SOCIAL, A 
EDUCAÇÃO 

 
 
O fenômeno do racismo apresentou variações em diversas partes do globo. Alguns 

destes exemplos são os regimes de segregação racial nos Estados Unidos e na África do Sul, 
assim como a colonização e o seu subsequente sistema escravocrata em países da América 
Latina (Munanga, 2006). Porém, o que se observa é que, apesar das diferenças de tal 
fenômeno social em diferentes contextos, há um denominador comum: a depreciação do 
negro tendo em vista a sua cor de pele (Van Dijk, 2015). 

Quando se pensa no racismo dentro do contexto brasileiro, é também preciso retornar 
a aspectos da história do nosso país. Munanga e Gomes (2016) afirmam que o negro foi 
trazido para o Brasil através do tráfico negreiro para assim favorecer o sistema de colonização 
liderado pelos Portugueses no Brasil. Munanga e Gomes (2016) explicam que o processo de 
exportação dos negros para o Brasil ocorreu por motivos econômicos, dentre eles a 
composição da mão de obra escrava para as plantações de açúcar a partir da metade do século 
XVI.  

O interessante é pensar o porquê de o racismo ainda persistir em pleno século XXI. 
Segundo Van Dijk (2015), o racismo constitui-se como uma ideologia que faz com que 
endogrupos (brancos) sejam representados de forma positiva e os exogrupos (não brancos) 
sejam representados de forma negativa. Além disso, Van Dijk (2015) explica que o discurso 
atua como um dos modos de veiculação do racismo, isto é, uma discursivização que se 
manifesta através do seu viés ideológico, capaz de parasitar em todas as instâncias da 
sociedade (Munanga, 2006; Van Dijk, 2015). Ou seja,  sem fala e sem escrita 
provav , 2015, p. 34). 

Assim, compreende-se que o racismo é uma ideologia construída socialmente, 
politicamente e discursivamente (Munanga, 2006). Sendo, tal fenômeno uma construção, é 
possível minimizá-lo ou problematizá-lo através de diversas formas, sendo uma delas, a 
reflexão. 
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3. LETRAMENTO, EDUCAÇÃO PARA A LIBERDADE E PEDAGOGIA 
INTELECTUAL INSURGENTE 

 
Segundo Weffort (1967), a educação é vista, na concepção de Freire (1967), como 

uma prática social. De forma que a pedago
aprendizado já é um modo de tomar consciência e como tal só pode dar-se dentro desta 
toma , 1967, p. 7). L r de 
ser, ao mesmo tempo, uma crítica da opressão real em que vivem os homens e uma expressão 
de sua luta por libertar- , 1967, p.8). 

Freire (1967) tinha consciência que a concepção de letramento proposta por ele 
necessitava ser perpassada por uma educação crítica e criticizadora: 

 
De uma educação que tentasse a passagem da transitividade 
ingênua à transitividade crítica, somente como poderíamos, 
ampliando e alargando a capacidade de captar os desafios do tempo, 
colocar o homem brasileiro em condições de resistir aos poderes da 
emocionalidade da própria transição. Armá-lo contra a força dos 
irracionalismos, de que era presa fácil, na emersão que fazia, em 
posição transitivante ingênua (Freire, 1967, p. 86). 

 
Em adição, Freire (1967, p. 88) destaca que precisamo

 
 

uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de 
sua problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o 
advertisse dos perigos de seu tempo, para que, consciente deles, 
ganhasse a força e a coragem de lutar, ao invés de ser levado e 
ar do às prescrições 
alheias. Educação que o colocasse em diálogo constante com o 
outro. Que o predispusesse a constantes revisões. À análise crítica 

o 
da expressão. Que o identificasse com métodos e processos 
científicos. (Freire, 1967, p. 90). 

 
Neste sentido, Freire (1967), através de sua concepção de ensino, propõe um 

letramento que vai de encontro à concepção bancária de ensino (Freire
educador vai enchendo os educandos do falso saber, que sã Freire, 
1983, p. 82). 

Apoiada nas ideias de Paulo Freire, Hooks (2013) também tem uma visão de ensino 
enquanto prática de liberdade. Tal autora defende que o ensino deve estar relacionado a 
questões sociais, como o racismo. A autora afirma, assim, que educar deve ser um 
compromisso político, tendo deste modo a obrigação de lutar contra visões hegemônicas de 
poder para dar voz aos que são silenciados. 

Hooks (2013) é uma das principais intelectuais que compõe o direcionamento da 
minha pesquisa no que diz respeito ao processo de visibilização de intelectuais negros. 
Quando se pensa nas dificuldades de inclusão no currículo de temáticas controversas como o 
racismo, nota-se que esse processo de exclusão de temáticas relevantes começa na academia. 
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Hooks (2013) enfatiza que os currículos não podem mais ser vistos como um modo de 
reforçar os sistemas de dominação. Esta intelectual argumenta que a universidade tem sido 
um espaço majoritariamente branco, o que implica muitas vezes no desenvolvimento de uma 
educação que reforça estereótipos e fixa papéis sociais a determinados indivíduos. 

Em resumo, a educação como prática de liberdade deve ser aquela que permita que 
aos estudantes olharem o o meio de desafiar o 
status quo Hooks, 2013, p.83). Uma prática de liberdade que perceba o processo de 
letramento como um modo de educar para transgredir, isto é, refletir (Freire, 1967; 1983, 
Hooks, 2013). 

 
 

4. IDENTIDADE SOCIAL DE RAÇA 
 
 

Dias e Mastrella-de-Andrade (2015, p. 80) explicam q
construídas no interior dos discursos, nas interações sociais entre sujeitos situados em 
contextos socioculturais e históricos e o, tais autoras argumentam que 
as identidades estão ssociadas a sistemas simbólicos de representação onde estão 
envolvidas as questões , 2000, p. 7-72 apud Dias; Mastrella-
de-Andrade, 2015, p. 80). 

De acordo com Dias e Mastrella-de-Andrade (2015), a identidade social de raça não 
pode ser dissociada da identidade social de classe. Segundo essas estudiosas, tais óticas da 
identidade social de classe estão diretamente relacionadas ao ter  
(Bourdieu; Passeron, 1977). Isto significa que os diversos tipos de conhecimentos e suas 
práticas s
conceito de capital cultural passa a ser uma estratégia de luta, um 
e Mastrella-de-Andrade, 2015, p. 82). 

Deste modo, a construção da identidade social de raça passa pelo significado 
atribuído ao termo. Segundo essas teóricas, a raça está ligada a características fenotípicas de 
certos grupos étnicos. Assim, a identidade social de raça é concebida por alguns indivíduos 
como um aspecto biológico. Diferentemente desta visão da raça, alinho-me a Dias e 
Mastrella-de-Andrade (2015), uma vez que compreendo que tal termo é resultante de um 
processo social, no qual o discurso tem um papel fundamental, conforme a citação a seguir 
expõe: 

 
Como algo que emerge da linguagem, as identidades sociais são 
construídas pela diferença, através da marcação simbólica dentro de 
um sistema de classificação binário onde um elemento recebe um 
valor positivo enquanto outro um valor negativo (Dias; Mastrella-
de-Andrade, 2015, p. 81). 

 
É por meio desta representação simbólica que constitui a identidade social de raça 

que concebo sua associação com a identidade social de classe. Isso, porque, através desse 
sistema de classificação binário, um grupo étnico é valorizado, enquanto o outro é depreciado. 
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associada a representações sociais que sujeitos (em posições de privilégio) constroem acerca 
de outros (Dias; Mastrella-de-Andrade, 2015, p. 84). 

 
 

5. RELATOS DE VIDA 
 

Segundo Linde (1993, p.3), 
também afirma que os relatos de vida fazem parte das construções sociais existentes na 
sociedade, uma vez que os membros desta compartilham de normas e crenças que são comuns 
a todos. Assim, conforme linde (1993) expõe, os relatos de vida se constituem como uma 
prática social, já que moldam os modos como os indivíduos se constroem e o modo como 
estes constroem a sua comunidade.  

Deste modo, para se entender o conceito do que vem a ser os relatos de vida é 
preciso compreender o modo como a cultura o afeta. Linde2 (1993, p.4) declara que os relatos 
de vida funcionam como uma u trocados entre pessoas, em 
vez de ser guarda Linde (1993) adiciona que 
os relatos de vida também funcionam como uma unidade descontínua, assim, as estórias 
acabam sendo contraditórias e fragmentadas.  

Todavia, Linde (1993) ressalta que apesar dos relatos de vida serem complexos, isso 
não exime a necessidade da existência de uma sequência, isto é, de uma cronologia. Por isso, 
Linde (1993) traz o conceito de coerência para os relatos de vida, o que significa que as 
estórias necessitam de elementos que os legitimem. Logo, de acordo com Linde (1993), um 
relato de vida só pode se tornar coerente se atender a certos critérios como: a cooperação entre 
falante e ouvinte e a ordem lógica da estória. 

Linde (1993) também destaca o fato de que os relatos de vida trabalham em função 
da demanda social, por se tratarem de um trabalho coletivo entre os membros de uma 
sociedade que estabelecem critérios do que é coerente ou não. Linde (1993) ainda acrescenta 
que os relatos de vida, para serem considerados coerentes, não devem depender da veracidade 
ou não dos fatos, cas
histórias contadas. Assim, avaliação acrescentaria pouco ou nada à nossa compreensão da 
criação de coerênci Linde3, 1993, 16). 

Em resumo, ao analisar os relatos de vida, nota-se que os mesmos contribuem para o 
entendimento de que o ato de narrar é uma construção social e que, por sua vez, molda os 
indivíduos. Também molda a sociedade e se constitui, ao mesmo tempo, como um processo 
individual e coletivo (Linde, 1993).  

 
 

6. EU ACREDITO NA EDUCAÇÃO QUE LIBERTA E TRANSFORMA 
 

 
2  Esta e todas as traduções nesse estudo são de minha autoria e responsabilidade. No original: It is exchanged 
between people, rather than being treasured in solitude in the caverns of the brain  (Linde, 1993, p.4) 
 3  Esta e todas as traduções nesse estudo são de minha autoria e responsabilidade. No original: it would be difficult 
or impossible to evaluate the factuality of stories told, and the evaluation would add little or nothing to our understanding of 
the creation of coherence  (Linde, 1993, p. 16) 



Anais da V Jornada de Educação, Linguagem e Tecnologia  ISBN: 978-85-62641-29-9 / 
Campinas, 2019. 

 24 

Intitulei o título desta seção com uma frase proferida pelo Matheus (nome fictício), 
professor negro de inglês, ao produzir um relato de vida escrito sobre a sua experiência ao 
final da pesquisa que realizamos juntos, em minha dissertação de mestrado. Conforme o 
seguinte excerto, Matheus diz: 

   
Ter a oportunidade de participar da pesquisa da Raquel e ser 

entrevistado por ela foi uma oportunidade muito construtiva. No decorrer das 
nossas conversas, pude refletir mais sobre as questões que me intrigam e 
consegui ter mais entendimento de coisas que até então não eram tão 
compreendidas. Acredito que ao colocar pra fora os meus pensamentos 
respondendo às perguntas é algo libertador, pois, verbalizar minhas reflexões 
internas faz com que elas criem forma e sentido para mim.  

É incrível ver como as questões relacionadas à identidade negra estão 
muito conectadas com a minha profissão. De certa forma, isso é 
surpreendente pra mim. Mas, ver que podemos construir essa relação de 
forma saudável e positiva me dá ânimo para continuar. Eu acredito na 
educação que liberta e transforma, e, este trabalho mostra o caminho em que 
a nossa educação está sendo construída, além de nos levar a reflexões que 
talvez nunca foram feitas anteriormente. 

Agradeço pela oportunidade de compartilhar algumas vivências e 
espero que elas possam contribuir positivamente para a pesquisa, crendo que 
o resultado da mesma é a reflexão sobre o assunto que nos leva ao caminho 
de entendimentos. Sendo professor, aluno, diretor, limpador de chão ou 
qualquer outra coisa, eu continuo sendo negro, e foi bom saber que não estou 
sozinho nessa jornada. 

 
Ao analisar o presente relato de vida do Matheus, chego ao entendimento que a 

identidade negra do professor negro de inglês pode ser ressignificada. Matheus evidencia tal 
ressignificação ao , quando se refere à relação 
entre a sua profissão e a questão racial. Ademais, Matheus acredita que o caminho para a 
ressignificação da construção identitária do professor negro de inglês é feita através de uma 
educação que liberta e transforma. Em resumo, este trabalho é um exemplo de como o ato de 
compartilhar experiências associado à reflexão, pode ser uma ferramenta para que produzam 
entendimentos sobre a construção identitária de professores negros de inglês. 
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RESUMO  A necessidade de capacitar professores para o uso de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) em sala de aula ainda é um grande desafio para as instituições de ensino superior 
brasileiras. Uma discussão sobre o assunto ainda é ausente no currículo de grande parte dos cursos de 
graduação. Portanto, esta pesquisa, realizada com apoio da FAPESP (processo nº 2018/20647-2), tem 
como objetivo investigar e melhor compreender as percepções de um grupo de alunos de Letras de 
uma universidade pública do interior do estado de São Paulo acerca do uso de TICs no ensino de 
Língua Inglesa e sobre as contribuições do curso de graduação para que eles façam uso destes recursos 
em suas aulas. Para alcançar os objetivos propostos, foram utilizados como instrumentos de pesquisa 
um questionário para o levantamento do perfil dos participantes e uma entrevista para coleta de dados. 
Ademais, foi realizada a análise documental de planos de aula e materiais didáticos desenvolvidos 
pelos participantes. O estudo tem demonstrado que, apesar da facilidade que os participantes 
apresentam ao lidar com as TICs, ainda existem dificuldades em conceber usos para fins de ensino de 
Língua Inglesa que não limitem o potencial educativo de tais recursos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias de Informação e Comunicação; Formação Inicial de Professores; 
Ensino e Aprendizagem de Línguas. 
 
ABSTRACT  The need to train teachers for the use of Information and Communication Technologies 
(ICTs) in the classroom is a great challenge for higher education institutions in Brazil. Also, a 
discussion on the subject is still absent in the curriculum of most undergraduate courses. Therefore, 
this research aims to investigate and understand the perception of a group Languages and Literature 
students of a public university in the state of São Paulo on the use of ICTs in teaching English and 
how the undergraduate course has helped them to make use of ICTs in their classes. To reach these 
objectives, a questionnaire and an interview will be used as research tools. Besides, lesson plans 
developed by the participants will be analyzed. The study has shown that despite the ease participants 
have in operating with ICTs, there are still difficulties in designing uses for English language teaching 
purposes that do not limit the education purpose of such resources. 
 
KEYWORDS: Information and Communication Technologies; Teacher Training; Language Teaching 
and Learning. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O rápido desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
acarretou profundas mudanças em diversos âmbitos da sociedade contemporânea. No 
contexto do ensino e aprendizagem de Língua Inglesa, Braga e Costa (2001) apontam que 
ferramentas como o computador e a internet permite que os professores tenham acesso a 
materiais complementares, enquanto o insumo recebido pelo aluno deixa de ser restrito à sala 
de aula pelo grande volume de conteúdo on-line na língua-alvo. 

No entanto, para Marinho e Lobato (2008) as alterações trazidas pela tecnologia na 
educação foram poucas e superficiais e não causou um impacto significativo como houve em 
outros setores. De acordo com os autores, 

 
Achar que o computador provocaria mudanças radicais no fazer 
cotidiano da escola, como fez, por exemplo, no sistema financeiro, 
bancário, foi não somente superestimar o poder da máquina, mas 
também subestimar o papel do professor. Estava absolutamente 
equivocado quem pensou que essa máquina, por si só, transformaria 
a escola e a educação que oferece. (Marinho; Lobato, 2008, p. 2) 

 
Assim, fica evidente que, em salas de aula que contam com a presença da tecnologia, o 

professor possui um papel de grande importância. Paiva (2010), ao pensar em soluções para 
esse cenário, sugere que professores de graduação e pós-graduação passem a incorporar as 
tecnologias em suas práticas docentes e que sejam ofertadas disciplinas que levem os futuros 
professores a refletir sobre as práticas sociais mediadas pela tecnologia. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é relatar resultados ainda preliminares de uma 
pesquisa em desenvolvimento que busca investigar as percepções de alunos de um curso de 
Letras acerca do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino de língua 
inglesa e melhor compreender como a formação inicial desses professores pôde (ou não) 
contribuir para o uso das TICs como recurso de ensino em suas futuras salas de aula.  

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Esta pesquisa, de caráter qualitativo, está sendo desenvolvida em uma universidade 
pública localizada no interior do estado de São Paulo. Participam do estudo seis alunos do 
curso de Letras  Português e Inglês. Como este trabalho expõe resultados preliminares, 
apresentaremos e analisaremos dados coletados com apenas quatro alunas, as quais serão 
referenciadas por meio de pseudônimos para garantir o anonimato das participantes4. 

As participantes, no momento da coleta, já haviam cursado pelo menos uma das duas 
disciplinas de estágio obrigatório em Língua Inglesa, perfil que foi julgado adequado para a 

 
4  O anonimato foi garantido por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, devidamente lido e assinado 
pelas participantes. Esse documento, assim como o projeto de pesquisa, foi apresentado ao Comitê de Ética Em Pesquisa da 
Universidade Federal de São Carlos, que aprovou os procedimentos. 
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realização da pesquisa, uma vez que são alunas dos anos finais do curso e, assim, podem 
apresentar um panorama mais amplo sobre a formação que receberam. 

Foram empregados como instrumentos de pesquisa um questionário para levantamento 
de perfil, uma entrevista oral semiestruturada e a análise documental de planos de aula. Os 
dados gerados e coletados têm sido categorizados, triangulados e cotejados com a 
fundamentação teórica que sustenta o estudo, buscando alcançar os objetivos propostos. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O primeiro resultado observado foi o de que é inegável a presença das TICs no 
cotidiano das participantes. As quatro sinalizaram, no questionário, possuir pelo menos 
notebook e smartphone, acessar diariamente a internet e realizar uso desses recursos para fins 
de estudo, trabalho, pesquisa e entretenimento. Nos trechos abaixo, recortados das entrevistas, 
as alunas reforçam essa ideia: 

 
 

Milena: então (.) num geral (.) eu sou um pouquinho mais atrasada que os outros 
com tecnologia (...) tanto que:: (...) quando o pessoal vai e compra um celular novo e 
tão se adaptando e já se adaptam rápido eu tô no meu antigo ainda tentando aprender 
todas as funções eu não sou (.) eu não sou muito familiarizada (.) mas uma vez que 
eu me habituo eu uso bastante (.) é mai::s (.) acho que:: (.) o mais conhecido né 
notebook e celular (.) geralmente [...] (Entrevista Oral) 
Natália: bem (.) eu tenho facilidade com tecnologia (.) dependendo:: é:: do 
aplicativo ou do sistema (.) tanto faz com o computador eu uso bastante o celular eu 
também uso bastante [...] (Entrevista Oral) 
Gabriela: eu tô acostumada a usar vários aplicativos no celular (.) então:: é:: com as 
questões de aplicativos em celular eu tô bem familiarizada (.) ãh:: já no computador 
(.) eu tô acostumada a usar mais word que como eu trabalho mais com essa parte da 
escrita (.) e o powerpoint quando tem que fazer apresentação de algum trabalho (.) 
então basicamente são é:: do pacote office e é bem básico o que eu uso (Entrevista 
Oral) 
Pamela: [...] no meu dia a dia além de professora a gente tem sempre esse contato 
com redes sociais (.) com ferramentas aí que auxiliam né (.) como o word excel (.) 
[...] (Entrevista Oral) 
 
 

A presença inegável das TICs na vida corriqueira das participantes acaba por 
influenciá-las a aderir estas ferramentas na prática docente, uma vez que, como observamos 
no quadro abaixo, estes recursos estão presentes em quase todos os planos de aula coletados: 
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Quadro 1  Tecnologias presentes nos planos de aula 
 

Participantes Recursos dos planos de aula 

Gabriela e 

Natália (I) 

Materiais: Lousa, giz, handouts, cartolina, folha sulfite, tinta guache, lápis 

coloridos, papel EVA, régua, tesoura,  

Gabriela e 

Natália (II) 

notebook  

Milena uma sala multimídia, ou projetor (1); livro escolhido 

pelos alunos para a leitura em grupo; os celulares dos alunos (2  

Pamela t of paper for each student, projector to give the 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos planos de aula das participantes 
 

 
Apesar do contato constante com tecnologias e de levarem estes recursos para a sala 

de aula, ao serem perguntadas sobre o uso das mesmas para ensinar inglês, Pamela deixa 
explícito que ainda não compreende como pode implementar as TICs na sala de aula, 
enquanto Milena e Natália afirmam possuir aptidão para isso, mas revelam algumas 
limitações: 

 
Pamela: eu acho que eu sou uma professora assim em transição (.) eu acho que eu 
não compreendi ainda muito bem como que isso deve ser feito sabe [...] eu ainda não 
consigo pensar muito bem nisso (Entrevista oral) 
Natália: [...] então eu acredito que seja apta para algumas coisas (.) mas não para 
outras no uso da tecnologia na sala de aula (Entrevista oral) 
Milena: [...] não tem como uma geração sempre ultrapassa a outra então (.) 
pensando nos meus professores eu sinto que eu estou mais apta a trabalhar com a 
tecnologia (...) mas eu sinto que não da forma que:: vamos dizer assim (.) teria como 
fazer mais (.) então nesse sentido eu acho que não [...] (Entrevista oral) 
 
 

É possível verificar nos excertos que a facilidade que as professoras em formação 
possuem para realizar tarefas no computador, no celular e em outros meios citados não é uma 
garantia de que elas se sintam preparadas para utilizá-los para o ensino, uma vez que o uso 
pedagógico das TICs envolve outros conhecimentos que vão além de saber utilizar esses 
recursos (Almeida, 2014, apud Magalhães; Machado; Silva, 2015). Essa limitação em 
implementar as TICs no ensino de inglês é reconhecida quando Natália relata como pretende 
usar e como já usou esses recursos em sala de aula: 

 
 

Natália: em sala de aula a gente usa mais computador (.) celular é bem raro (.) só se 
for geralmente sei lá para passar uma música (.) para o aluno a gente usa por 
exemplo spotify [...] a gente usa muito powerpoint a gente usa muito vídeo a gente 
usa youtube (.) é:: o spotify como eu disse e coisas do tipo (Entrevista oral) 
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Natália: pretendo sim usa::r eu pretendo usar mais por exemplo:: aplicativos de 
mú::sica de ví::deos (.) é:: pesquisa também que é muito importante até aplicativos 
de tradução (.) porque mesmo que nós somos professores de inglês nós não sabemos 
TUDO em inglês então às vezes a gente precisa (Entrevista oral) 
 
 

Vemos no trecho da entrevista que Natália visualiza o uso do computador e do celular 
como um suporte para a reprodução de materiais como músicas, vídeos e slides. Já Pamela, ao 
responder como utilizaria TICs na sala de aula, não aponta usos, mas reflete sobre suas 
dificuldades: 
 

Pamela: [...] eu sinto muita dificuldade em tratar da tecnologia além de um suporte 
(.) porque muitas vezes a gente desenvolve alguma aula e essa tecnologia ela não 
passa a ser algo essencial na sua aula ela passa a ser somente (.) algo (.) que é 
suporte mesmo sabe então eu vejo isso como dificuldade [...] (Entrevista oral) 
 
 

A preocupação de Pamela revela que a professora reconhece problemas em usos como 
o apontado por Natália, em que, geralmente, utiliza-se a tecnologia para apresentar músicas, 
vídeos ou textos que servirão de base para a execução de outras atividades que pouco 
dependem das TICs para serem executadas. Essa visão se assemelha com o que é chamado de 
computador como estímulo  um uso da máquina para apresentar materiais que estimulem a 
realização de outras atividades, como discussões e escrita (Warschauer, 1996). No entanto, 
está concepção minimiza o potencial educativo dos recursos tecnológicos, uma vez que, como 
afirma Bax (2003), a proposta de estimular outras atividades não é inerente do uso de TICs no 
ensino, aliás, o estímulo pode ser atingido por meio de outros diversos recursos. Essa 
simplificação está presente, inclusive, nos planos de aula desenvolvidos por Milena, Gabriela 
e Natália: 
 
 

Quadro 2  Excertos dos planos de aula 
 

Participantes Indícios do uso da tecnologia 
Gabriela e 

Natália 
douts, ca  

a primeira 
 

e) para apresentar os 
dias da semana com eles  

Milena ala multimídia ou projetor. Na ausência, as imagens 
podem ser impressas e exibidas em sala de aula, e os filmes exibidos 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos planos de aula das participantes 
 
 
Portanto, mesmo havendo a presença de TICs nas aulas das participantes, os recursos 

são utilizados de forma a apresentar algum conteúdo a ser discutido ou trabalhado em vez de 
serem encarados como uma extensão do ensino. No plano de Milena, a participante ainda 
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demonstra que, caso o recurso necessário não esteja disponível, as imagens que serão 
apresentadas aos alunos podem ser impressas, o que mostra que a tecnologia funciona nesta 
aula como uma transposição de um meio físico (papel) para um meio computadorizado 
(projeção na sala de aula). 

Pamela, entretanto, demonstra ter uma preocupação maior em realizar um uso que 
explore mais as potencialidades das TICs, apesar de ainda não compreender plenamente como 
isso pode ser desenvolvido: 

 
Pamela: [...] você usar a tecnologia como uma parte realmente integrada da sua aula 
significa que a sua aula vai ser é (.) vai ser produzida desenvolvida (.) é:: 
essencialmente com aquela tecnologia (.) sua aula não acontece sem aquela 
tecnologia e eu ainda não consigo pensar muito bem nisso (Entrevista oral) 
 
 

Neste sentido, Warschauer e Healey (1998) explicam que essa superação se dá quando 
o aluno aprende a utilizar as ferramentas que a tecnologia propicia como uma extensão do 
processo aprendizagem de línguas. Para tal fim, é necessário que, por meio da reflexão, os 
professores em formação inicial tenham oportunidades de discutir a inserção da tecnologia na 
sala de aula de maneira a superar a visão que tem sido mostrada por meio desta pesquisa, de 
um novo suporte mais sofisticado para realizar as mesmas atividades de sempre. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A partir dos resultados obtidos, verifica-se que as professoras em formação inicial 
informantes deste estudo realizam uso cotidiano de TICs para diversos fins e, por 
consequência, acabam incorporando-as a suas atividades de ensino de Língua Inglesa. No 
entanto, os usos explicitados pelas participantes não exploram de forma ampla o potencial 
dessas ferramentas para tal fim, uma vez que as futuras professoras propõem aplicações da 
tecnologia em sala de aula que se tratam de atividades já tradicionais, como execução de 
músicas e exibição de vídeos, sendo realizadas em uma novo suporto mais sofisticado. 

Para mudar esse cenário, defendemos a inserção da discussão dessa temática dentro 
dos cursos de graduação em Letras, mantendo uma matriz de formação reflexiva (Nóvoa, 
1992; Schön, 1992). Esse modelo de formação pode levar os professores de Língua Inglesa 
em formação inicial a assumirem posturas reflexivas e autônomas que os permitam avaliar a 
relevância da tecnologia em determinado contexto para suprir as necessidades dos alunos e 
acompanhar a evolução desses recursos. 
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RESUMO  Em uma sociedade que tem se reconfigurado constantemente, somos desafiados a 
repensar nossos posicionamentos no que diz respeito às tecnologias digitais de informação e 
comunicação  no uso, apropriação e (des)confiança  mas, também, no campo educacional, a rever 
nossos papeis enquanto professores e/ou estudantes, visando propostas mais significativas de 
produção de conhecimento. Para refletir sobre essas novas orientações, o presente trabalho elege 
como objeto de estudo o site de rede social Facebook, propondo-se a investigar diferentes visões 
sobre este, sustentadas por pesquisas na contemporaneidade. Para tanto, procurei me pautar por uma 
metodologia de caráter documental-bibliográfico, com base em autores que desenvolvem análises 
acerca desse espaço online, muitas vezes compartilhando de suas experiências enquanto participantes 
da rede, ou ainda na condição de professores, formadores e/ou alunos. Assim, uma vez que o 
Facebook tem interpenetrado as práticas sociais de educação e formação, considero relevante 
reconhecer quais visões perpassam este site de rede social  a partir das pesquisas selecionadas , a 
fim de tornar mais abrangente (e potencialmente mais crítica), nossa atuação no ensino. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Facebook; ensino-aprendizagem; formação de professores; sites de redes 
sociais. 
 
ABSTRACT  In contemporaneous society which is being reconfigured constantly, we are 
challenged to rethink our positionings in the face of information and communication digital 
technologies  concerning use, appropriation and (dis)trusting  but also in educational field, where 
we confront our roles as teachers and/or students, aiming more significant proposals regarding 
production of knowledge. In order to reflecting about those new orientations, this work elect social 
network site Facebook as an object of study, aiming to investigate different visions about it through 
current researches. For this purpose, I opted for a documental-bibliographical methodology, based on 
some authors who develop analysis regarding Facebook. Most of the times those authors share their 
experiences about being teachers, instructors and/or students on online contexts. Therefore, Facebook 
has been interpenetrating social practices on education, I consider relevant to recognize which visions 
cover that social network site through selected researches, in order to encompass our actions on 
teaching, possibly in a more critical position.  
 
KEYWORDS: Facebook; teaching; learning; teacher education; social network sites. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

De acordo com Santaella (2010), as inovações tecnológicas e comunicativas moldam 
a organização social, por meio de um movimento dialético. Tal cenário pode ser facilmente 
constatado quando vislumbramos a sociedade  suas relações, organizações, comunidades, 
práticas, geografias , e percebemos como nosso cotidiano tem sido modificado e (ou) 
redefinido. Assim, por exemplo, as mensagens instantâneas, mecanismo de comunicação 
disseminado transculturalmente, questionaram o espaço-tempo delimitado pela 
presencialidade e pela sincronia e aproximaram/conectaram lugares e pessoas que não 
disporiam de proximidade geográfica.  

No entanto, ainda que tais mudanças não sejam mais tão recentes, tornaram-se parte 
integrante do desenvolvimento tecnológico do campo da comunicação. Além dos efeitos mais 
diretos ao fenômeno da globalização, também fomos modificando a relação que mantínhamos 
com a escrita, por meio do SMS  que já faz parte de nosso cotidiano há pelo menos 255 anos. 
De forma vinculada a essas transformações, também as práticas escolares têm sido 
constantemente repensadas (Santaella, 2010), tendo em vista os novos modos de ser e de agir 
dos estudantes que, por sua vez, encontram-se inseridos em uma sociedade distinta daquela 
em que vivíamos há pouco tempo. 

Apesar de tais transformações, nenhuma perspectiva ou cenário extingue o anterior 
ou os entende como superados. Assim, permanecem coexistindo visões, contextos, práticas e 
relações que atendem a paradigmas distintos, os quais confluem em nossas tentativas de 
compreender as complexas relações entre o ensino e as aprendizagens, os contextos formais e 
não-formais, e também na interface com as tecnologias de comunicação e sites de redes 
sociais.  

A educação formal e institucionalizada (Almeida, 2014), por um lado, tende a 
ocorrer em espaços sistematizados. Suas atividades, em sua maioria, são assistidas pelo ato 
pedagógico e há uma preocupação com a aquisição e construção de conhecimentos que 
atendam às demandas da contemporaneidade, nas diferentes disciplinas escolares. Já a 
educação não-formal ocorre, muitas das vezes, fora dos espaços escolares. Esta sofre as 
mesmas influências do mundo contemporâneo que as outras formas de educação, mas é 
pouco assistida pelo ato pedagógico e se desenvolve em uma ampla variedade de atividades, a 
fim de atender interesses específicos de determinados grupos  (Almeida, 2014, p. 3).  

Ainda que haja ponderações para definir essas duas perspectivas, considerando as 
complexidades de cada uma, as intersecções entre elas não eram tão frequentes antes da 
globalização, por variadas visões e realidades que sustentaram, historicamente, modelos de 
ensino, escola, aprendizagem. Assim, considerando a nossa relação atual com tecnologias de 
informação e sites de redes sociais, torna-se mais difícil dizer o quê, como e onde se situam os 
espaços formais e informais, uma vez que, segundo Santaella (2010, p. 19), aprender nos 
espaços não formais envolve processos abertos, espontâneos, assistemáticos e mesmo 
caóticos, atualizados ao sabor das circunstâncias e de curiosidades contingentes e que são 
possíveis porque o acesso à informação é livre e contínuo, a qualquer hora do dia e da noite . 

 
5  Fonte: <http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/escrita/uso-desenfreado-de-sms-mudou-a-forma-como-escrevemos> 
(Acesso em 4 out. 2019).  
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Como não seria diferente, tais movimentos também impactam os espaços ditos formais e 
matizam fronteiras que antes pareceriam mais visíveis.  

As redes sociais favorecem relações organizadas de forma mais complexa e em rede6, 
além de parecerem apresentar um forte potencial para processos e meios de aprendizagens 
mais múltiplos e mais diversos. Desse modo, a partir de um enfoque educacional crítico, que 
corrobora a ética e a responsabilidade social como aspectos essenciais para a cidadania global, 
pensar nas redes como espaços formativos e apropriados para o desenvolvimento de 
letramentos escolares (valorizados em espaços de saberes institucionalizados) evidencia-se 
importante na sociedade atual. Portanto, aprender nessa nova mentalidade pode ser entendido 
como um processo realizado no âmbito da aprendizagem reflexiva (Cope; Kalantzis, 2010), 
que envolve/demanda formas menos individualizadas e controladas de agência, entre outros. 

Nesse contexto, podemos dizer, então, que os processos de construção de 
conhecimento são outros e decorrentes da interconexão de diferentes espacialidades (ou 
geografias, por assim dizer). Diante disso, Santaella (2013) considera que as redes sociais 
podem ser concebidas também como loci de aprendizagem. Segundo a autora, com as novas 
configurações que podem ser percebidas em relação à tecnologia de acesso e, em especial, à 
tecnologia da conexão contínua, o acesso às redes ganhou novos contornos (e borrou antigas 
fronteiras), que têm contribuído para a instauração de uma cultura que tende a ser 
participativa, colaborativa, integrativa e coerente com as exigências que vão sendo postas 
pelos seus participantes. Sendo assim, estamos nos referindo a um novo cenário de 
convivência humana que requer novos posicionamentos e tenciona conceber (novos) sujeitos 
em novas identidades.   

As redes sociais podem contribuir para aprendizagens realizadas de formas mais 
plurais e menos centralizadoras. Implica revisitarmos as ideias de contextos formais e 
informais em direção a visões mais amplas e complexas, que por sua vez demandam que 
revisitemos a ideia de formação  (discente ou docente)  o caráter formativo da educação  
importante um uma sociedade desigual e opressora, pode ser compreendido como aquele que 
se focaliza no potencial criativo e crítico do processo de construção de conhecimentos e, 
portanto envolve o engajamento do aluno/cidadão em práticas letradas diversas, ampliando 
seus repertórios ( linguísticos e culturais), ao mesmo tempo em que o encoraja e o prepara 
para vivenciar conflitos, repensando suas visões, modos de ser e dizer ( etc e tal).  

Considerando tais problemáticas e a necessidade de observar tais redes por meio de 
um enfoque mais sistematizado e reflexivo, este trabalho se propõe a investigar diferentes 
visões sobre o Facebook, a fim de analisar como este tem sido compreendido por diferentes 
pesquisadores, a partir de diferentes posicionamentos teóricos. Por meio desse passo, procuro 
destacar como um olhar mais detido para esta rede pode influenciar nossa compreensão do 
quê e de como fazer , considerando suas potencialidades e limitações na contribuição para o 
campo educacional. 

 

 
6   Ainda que, por vezes, haja um rompimento com a ideia de grupos como sendo o conjunto de indivíduos situados 
em um mesmo espaço físico, a ideia de rede tende a tornar mais abrangente essa noção. Por exemplo, quando falamos sobre 
aprendizados por meio dos espaços online, passaríamos a considerar, muitas das vezes, toda uma complexa cadeia de 
indivíduos e relações que nem sempre estão somente um espaço na rede (ou no Facebook, por exemplo). 
Neste âmbito, é desejável que a aprendizagem não se baste apenas a adquirir um conhecimento   nem na presença, nem no 
online , uma vez que envolve um processo interacional que é maior do que a presentificação do outro.  
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2. METODOLOGIA 
 

No que concerne à metodologia, procurei desenvolver uma pesquisa documental, de 
caráter bibliográfico, pautada em autores que conceituam o Facebook a partir de perspectivas 
distintas. Em nenhum momento minha intenção foi esgotar o assunto ou nomear todas  as 
práticas associadas a este site de rede social, mas sim, de outro modo, destacar que nenhuma 
conceituação proposta é única ou determinista e que, ao nos apropriarmos desta rede, 
trazemos conosco uma gama variada de compreensões que complexificam nossa relação com 
ela.  

Nesse contexto, o corpus documental foi organizado, primeiramente, com base em 
três visões distintas no campo dos estudos em educação-formação, as quais compreendem que 
a rede pode ser utilizada em contextos variados, para além do curtir (Basso; Canabarro, 2013), 
como uma estratégia didática associada ao agir docente (Ferreira et al., 2013) ou ainda 
quando se caracteriza como um ambiente virtual de aprendizagem (Caron, 2015). Acredito 
que estas concepções sintetizam algumas das apropriações do Facebook para contextos 
educacionais. 

Em um segundo momento, apresento outras cinco possíveis visões do Facebook que 
abrem espaço para outras discussões, as quais podem ampliar teoricamente pesquisas 
realizadas na interface com as relações de ensino-aprendizagem. Assim, com base em boyd; 
Ellison (2007), destaco a visão do Facebook que parece dialogar mais diretamente com sua 
finalidade sóciotécnica, a de ser um site de rede social. Posteriormente, lanço mão de Recuero 
(2014), a qual se refere ao Facebook como uma mídia social. Ademais, procuro refletir sobre 
esse espaço como uma rede arquitetônica (Fujisawa, 2015), como uma rede ontológica 
(Buzato, 2015) e como uma rede ecológica (Paiva, 2016).  
 Por meio dessas reflexões, procuro destacar que as visões acerca do Facebook são 
múltiplas e podem considerar diversos fatores, se assim for relevante para cada pesquisa. E, 
do mesmo modo, refletir sobre o campo educacional no que diz respeito ao ingresso deste e 
de outros sites de redes sociais no cotidiano. 
 

3. REFLEXOS DA PESQUISA 
 

Antes de dar início às pesquisas selecionadas, considero importante ressaltar que as 
concepções aqui apresentadas têm o compromisso de situar esta rede social em uma malha 
discursiva que a apreende o Facebook de forma heterogêneas, a depender do recorte utilizado. 
Assim, entendo que os ganhos deste estudo seriam o de compreender que este site de rede 
social pode vir a ser um espaço de (con)vivências, assim como pode ser concebido por 
múltiplas visões, muitas delas coexistentes. Agora, portanto, apresento os trabalhos 
selecionados. 

Com grande facilidade encontramos pesquisas que têm apresentado experiências 
resultantes da utilização/apropriação do Facebook na educação. A começar pela primeira 
selecionada, empreendida por Basso; Canabarro (2013), nos deparamos com o pressuposto de 
que é possível utilizar o Facebook . Embora os professores ainda se 
mostrem resistentes à apropriação desse site como ferramenta pedagógica, como é apontado 
no estudo, eles reconhecem suas potencialidades, entendendo-o como um espaço dinâmico 
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que viabiliza o registro de dúvidas, opiniões, experiências e conclusões  (Basso; Canabarro, 
2013, p. 7).  

Outra pesquisa identificada, nesse sentido, é a de Caron (2015). Esta evidencia a 
possibilidade de ampliar diálogos em um curso de formação continuada de professores, por 
meio de um grupo no Facebook. A autora nos fala, ainda, sobre de que forma experiências 
como essa podem tornar a educação mais aberta e flexível, na modalidade à distância. Sendo 
assim, o Facebook é concebido, aqui, como uma estratégia didática no processo de construção 
de conhecimento, pois foi um espaço no qual professores encon iscutir o 
curso. 

O Facebook tem sido compreendido, além disso, como um ambiente virtual de 
aprendizagem. De acordo com Ferreira; Machado; Romanowsky (2013)  em uma pesquisa 
com dezoito professores, mesmo que esse site de rede social não tenha sido elaborado com 
propósitos educacionais, possibilidades são evidenciadas quando há uma proposta pedagógica 
mediada por ações colaborativas e reflexivas (Ferreira et al., 2013, p. 16). Sendo assim, as 
autoras esclarecem que os professores foram convidados a se despirem de preconceitos e 
reconhecerem no Facebook um espaço que oportuniza práticas inovadoras na educação. 

De modo complementar, considero interessante destacar outras pesquisa que vêm 
evidenciando práticas sociais  e potencialmente educacionais , construídas e estimuladas a 
partir do Facebook, sejam elas: (a) práticas de letramento: em um estudo realizado pelo 
antropólogo Juliano Spyer, no qual destaca-se a forma como as classes populares no Brasil 
usam e incorporam a Internet e as redes soc 7; (b) formação de redes de ativismo: 
destacando as formas através das quais a comunidade alojada em um site de rede social se 
relaciona com sociabilidade e política na universidade (Falcão, 2017); ou, ainda, um conjunto 
dessas duas propostas: (c) práticas de letramento associadas a redes de ativismo: tese 
defendida no IEL (Unicamp), a qual ressalta a utilização do Facebook como ferramenta de 
mobilização social no enfrentamento/sobrevivência de ações de violência no Complexo do 
Alemão (RJ)8. 

Estes são alguns estudos encontrados que nos permitem discernir como este site de 
rede social tem sido utilizado e apropriado em práticas educacionais das mais diversas, 
inclusive daquelas que não necessariamente incorporam a sala de aula. Assim, tais pesquisas 
promovem questionamentos interessantes que nos convidam a uma reflexão engajada em 
identificar quais concepções de ensino mobilizam nossa prática, na sala de aula; o que 
pretendemos, como professores, nos atos pedagógicos desenvolvidos; e como poderíamos 
desconfiar dos modelos que parecem cercear os espaços formais e não-formais, a partir de 
uma compreensão das relações da escola e da sala de aula com as tecnologias de informação e 
comunicação e os sites de redes sociais. Além disso, entendo ser relevante ilustrar outras 
pesquisas que ressaltam o olhar para o Facebook, por meio de outras concepções que não 
necessariamente estejam ligadas aos contextos de ensino-aprendizagem, mas que podem 
contribuir para uma visão mais ampla, crítica e reflexiva desta. 

Primeiramente, podemos considerar o Facebook como um site de rede social  
terminologia que venho utilizando neste texto. Para além da discussão teórica, esta talvez seja 

 
7  Fonte: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/20/politica/1511197107_444639.html?id_externo_rsoc=FB_CC> 
(Acesso em 3 out. 2019) 
8  Fonte: <https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2017/10/31/fogos-digitais-iluminam-o-complexo-do-alemao> 
(Acesso em 3 out. 2019).
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a definição que mais se aproxima dos propósitos pelos quais o Facebook se 
construiu/desenvolveu. Tal como discutem boyd, Ellison (2007, p. 211), sites de redes sociais 
podem ser concebidos como 

 
serviços oferecidos na web que permitem aos indivíduos (1) 
construir um perfil público ou semi-público dentro de um sistema 
delimitado, (2) interagir com outros usuários com quem 
compartilham uma conexão e (3) visualizar e atravessar sua lista de 
conexões e também aquelas confeccionadas por outras pessoas 
dentro do sistema9 

 
A definição proposta pelas autoras implica reflexões que perpassam desde a 

possibilidade de interação entre pessoas (para além) das fronteiras espaciais e temporais, até 
questões referentes à privacidade e segurança de dados. Dessa forma, como considera Buzato 
(2012), também é importante relembrar que a apropriação tecnológica requer de nós a 
consciência de que, ao nos apropriarmos, e passarmos a fazer parte destes espaços online, 
como o Facebook, também alguém se apropriará de nossas atividades. Sendo assim, me refiro 
a um processo que deve(ria) envolver criticidade como forma de não optarmos por uma visão 
ingênua dessa apropriação. Assim, os participantes desse site de rede social se reconheceriam 
não apenas como sujeitos que estão no mundo, mas que estão com o mundo (Menezes de 
Souza, 2011). 

De outra maneira, em Recuero (2014), podemos atentar para o Facebook como uma 
mídia social. Diferente da caracterização de site de rede social, esta propõe uma compreensão 
da rede que se fortaleceu ao longo tempo, considerando seu potencial de disseminação de 
informação e de visualização pública. Assim, além da definição que Recuero (2014) retoma a 
partir de boyd, Ellison (2007), a concepção de mídia social pontua a (re)publicação de 
conteúdos por meio do Facebook torna a disponibilidade da informação um tanto mais difusa, 
complexificando também a relação com os usuários, uma vez 
nos termos da rede, nem sempre é um indivíduo concreto do mundo da presença.  

Para exemplificar essa visão, podemos citar o número crescente de páginas de 
empresas que divulgam seus produtos e serviços por meio do Facebook, seja através de um 
desenvolvimento estratégico de marketing  por meio de páginas, seja através de perfis 
pessoais ressignificados, que podem representar instituições, empresas, projetos, etc. Essa 
construção-personalização já é prevista, atualmente, pelo Facebook, enquanto plataforma, a 
qual vem possibilitando aos seus membros a criação de perfis dessa natureza. Uma evidência 
disso pode ser observada na condução de estratégias de linguagem, realizadas por páginas de 
empresas10, as quais procuram aproximar os trejeitos dos usuários, como forma de criar 
engajamento e aproximação por meio das características dos sites de rede social  interagir 
com outros usuários com quem compartilham uma conexão Assim, se 
pretende imaginar, por alguns instantes, que uma empresa possa caracterizar-se como perfil e 

nando a rede de conexões bem mais 
complexa.  

 
9 Tradução livre: We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a 
public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, 
and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within (boyd; Ellison, 2007, p. 211).
10 Fonte: <https://www.sensacionalista.com.br/2017/05/03/as-12-melhores-respostas-que-a-netflix-ja-deu-nas-redes-
sociais/> (Acesso em 2 out. 2019) 
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Outra possibilidade de compreensão é a do Facebook11 como arquitetônica. De 
acordo com Fujisawa (2015), além de conhecer o autor-sujeito, Mark Zuckerberg (?), é 
importante que saibamos o que significa a arquitetônica concreta que o envolve  o Facebook 
, conceito apresentado e discutido por Bakhtin (2010). Segundo a autora, esse conceito 

bakhitiniano nos leva a pensar em uma criação ideológica que é resultado da avaliação do 
momento sócio-histórico no qual seu autor-sujeito está situado. Por isso, quando olhamos para 
a criação do Facebook, são perceptíveis valores ideológicos da cultura da visibilidade, das 
aparências, do espetáculo, da mentalidade da modernidade tardia, da cultura das mídias e da 
cibercultura. Assim, a arquitetônica do site de rede social Facebook, um lugar no ciberespaço, 
por ser situada sócio-historicamente, vai se modificando, pelo posicionamento ideológico de 
seus autores, o que determina alterações em sua forma, mas mantém a unidade da criação 
ideológica  (Fujisawa, 2015, p. 127-128). Mesmo sendo de um modo muito simplista, 
podemos exemplificar essa abordagem com novas possibilidades de reação no Facebook. 

sentimentos 
s (e outros, de formas mais 

intermitentes). Além disso, a aderência de características da mídia social informativa, como 
apresentado no parágrafo anterior, também pode ser uma adesão ideológica na rede, pelo seu 
potencial de disseminação, da cultura do consumo capitalista e neoliberal.  

Redes técnicas, redes sociais e redes ontológicas são as três concepções propostas por 
Marcelo Buzato (2016) para o estudo de sites de redes sociais. Contudo, para este texto, 
considero a última delas, uma vez que pressupõe a existência de heterogeneidade e nos 
convida a conceber o Facebook como um lugar em que se percebe a existência de atores 
coletivos em suas singularidades, uma vez que dialoga mais com boyd; Ellison (2007). Assim, 
olhar para o Facebook nessa perspectiva significa a busc ão pelo medir 
ou pela previsibilidade do que acontece nesse espaço, afinal, por detrás daquilo que podemos 
visualizar, há sujeitos singulares pelo que são e pelo que têm. Nas palavras do autor, é 
importante ter ciência de que, nesse caso, o todo é sempre menor e menos complexo do que 
as partes  (Buzato, 2016, p. 46). 

Por fim, com base em Paiva (2016), refere-se ao Facebook como uma rede ecológica. 
De acordo com a autora, podemos analisar esse site de rede social como um sistema dividido 
em páginas pessoais (que são comparadas aos biomas), nas quais diferentes tipos de interação 
acontecem. Paiva (2016), ao refletir sobre as interações que ocorrem no Facebook, retoma as 
relações em comunidades ecológicas a fim de traçar um paralelo. Assim, no Facebook, 
podemos perceber marcas de mutualismo quando há benefícios mútuos. Como exemplo, 
temos páginas em que editores de revistas acadêmicas divulgam informações sobre 
possibilidade de publicação de textos. Há interações caracterizadas, também, pelo 
comensalismo. Nesse caso, nem todos os participantes saem beneficiados, o que não quer 
dizer que haja prejuízo para alguém. Na verdade, parece haver sempre algum benefício  ou 
influência, se entendermos que todos os usuários do Facebook estão, de algum modo, 
socialmente interligados , mesmo que de maneira indireta. Podemos observar essa situação 
quando disponibilizamos, em um grupo ou comunidade, um formulário de pesquisa pedindo a 
colaboração dos membros para coleta de dados.  

 
11  Faz-se necessário aqui esclarecer que o Facebook foi criado, em 2004, por Mark Zuckerberg, um estudante 
universitário de Harvard, e pelos seus colegas, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Chris Hughes. 
Tornou-se público ao final de 2006 e, atualmente, o site de rede social conta com cerca de 1,9 bilhões de usuários.
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A competição também pode ser identificada. Por exemplo, constantemente vemos 
diferentes discursos em circulação que tentam convencer os (e)leitores. Nesse tipo de 

 , podemos 
observar evidências no número de pessoas que, de alguma maneira, reagem às postagens. Um 
exemplo dessa competição de discursos ocorreu na avalanche de avaliações negativas na 
página oficial do Santander12, em setembro de 2017, com relação à mostra Queermuseum. 
Capitaneados pelo incentivo do Movimento Brasil Livre, usuários que, de alguma maneira, 
classificavam a mostra como desrespeitosa, se engajaram em baixar a avaliação da página. 
Outro exemplo seria a monetização em torno de affordances que concretizam processos de 
competição. Para viralizar propagandas, muitas empresas pagam por visualização patrocinada 
(que tendem a gerar avaliações), de modo que esse incentivo crie um cenário competitivo que 
burla, financeiramente13, um processo supostamente linear de disposição dos algoritmos. Por 
fim, o Facebook também pode ser lugar de predação. Como exemplo, Paiva (2016) apresenta 
o ciberbullying, o qual pode ocorrer através de difamação, exclusão, perseguição na rede entre 
outras formas. Ou, ainda, dos linchamentos virtuais. 

Tais concepções do Facebook apresentadas, para além daquelas que focalizaram o site 
de rede social no âmbito educacional, nos permitem tornarmo-nos mais cientes de quais 
decisões e desafios assumimos ao tratar do Facebook na contemporaneidade, na relação com 
os outros, no cotidiano, mas também nos contextos de ensino-aprendizagem.  

 
4. CONCLUSÕES PRELIMINARES 

 
Por meio deste trabalho, acredito ter apresentado diferentes formas disponíveis para 

compreender o site de rede social Facebook, a partir de pesquisas selecionadas, tanto no 
campo educacional, como fora deste. Ademais, o intuito deste texto foi compreender algumas 
teorizações disponíveis em pesquisas acadêmicas, de modo que seja possível, em contextos 
educacionais, aliar teoria e prática, com o intuito de refletir sobre as possibilidades de 
apropriação de um site de rede social no que diz respeito às ações e relações entre professores, 
alunos e escola. Tendo em vista a necessidade de um estudo mais abrangente do que este, 
considero a importância de perguntas como: De que maneira temos nos apropriado do site de 
rede social Facebook, em contextos educacionais? Como aproveitar as suas potencialidades, 
de maneira mais consciente e reflexiva, e possivelmente mais crítica?  

Por fim, esclareço que a minha intenção não é, necessariamente, incentivar a 
apropriação/utilização do Facebook, mas, sim, reconhecer que já não podemos mais ignorar 
que espaços como este têm nos colocado novas formas de existir em voga, e que requer de 
nós mais criticidade e reflexão, dada a dinamicidade com a qual pretende aproximar 
(geograficamente, e, por vezes, afetivamente) grupos, comunidades e indivíduos. Afinal, 

 
12 Fonte: <http://www.tivinanet.com/banco-santander-tem-mais-de-20-mil-avaliacoes-negativas-apos-exposicao-com-
imagens-de-sexo/> (Acesso em: 3 out. 2019). Nota explicativa: a fonte aqui fornecida  apesar de ter uma ligação direta a 
nível discursivo com os responsáveis pela reação exagerada na página do Santander , foi selecionada por ser a única notícia 
que pareceu detectar numericamente a atitude proposta pelo MBL e apoiadores.  
13 Mais do que isso, há um mercado que procurar incentivar microempreendedores a aumentar lucros e vendas, 
através do uso de redes sociais.  
(Fonte: 
http://www.sebrae.com.br/sites/v/index.jsp?vgnextoid=a8107d7324cf4410VgnVCM1000003b74010aRCRD&vgnextfmt=def
ault) (Acesso em 10 ago. 2019) 
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como propõe Rocha et al. (2015, p. 4), é cada vez mais necessário que o processo educativo 
rompa com modos de construção de conhecimento que repliquem a linearidade, a gradação de 
conteúdos, a compartimentalização, a repetição e a memorização, sem reflexão e 
envolvimento (crítico) .  
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RESUMO  O presente trabalho é um recorte de um projeto ainda em estágio inicial sobre os jogos 
digitais como práticas sociais e sua contribuição para ensino de língua inglesa no contexto das 
tecnologias de informação e comunicação (TICs). As tecnologias digitais têm ganhado muito espaço 
no estudo da linguagem devido à sua ubiquidade na sociedade contemporânea, manifesta nas 
diferentes práticas sociais multimodais e digitais que emergem a cada dia no contexto da cibercultura. 
Entretanto, o videogame, embora amplamente estudado como objeto multi- e transdisciplinar em 
outros países, tem, no Brasil, um escopo de pesquisa limitado ao seu aspecto pedagógico ou ao seu 
uso como ferramenta lúdica de ensino-aprendizagem. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho 
é tecer considerações sobre as limitações e possibilidades dos videogames para o ensino de inglês 
levando em conta os aspectos social e crítico. Para tal, é feito um levantamento da pesquisa nessa área 
a fim de delimitar as contribuições e limitações da pesquisa brasileira sobre jogos digitais. O corpus 
sugere que, como apontado em pesquisas anteriores, os jogos digitais ainda estão aquém em termos 
de pesquisa relacionada ao seu aspecto social, na área maior da Linguística Aplicada e no ensino de 
línguas. Em vista dos resultados parciais alcançados, são tecidas um conjunto de reflexões sobre 
possíveis contribuições que os jogos digitais podem trazer ao ensino de inglês como língua adicional 
quando considerado seu aspecto social e crítico. Em específico, consideram-se o contexto da 
cibercultura e o uso crítico da internet. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ensino de língua inglesa; cibercultura; jogos digitais. 
 
ABSTRACT  This paper is part of a project still in its early stages about digital games as social 
practices and their contribution to English language teaching in the context of information and 
communication technologies (ICTs). Digital technologies have gained a lot of space in the study of 
language due to its ubiquity in contemporary society, manifest in the different multimodal and digital 
social practices that emerge every day in the context of cyberculture. However, the video game, 
although widely studied as an object of multi and transdisciplinary nature in other countries, has been 
a approached, in Brazil, based on its pedagogical aspect, or as a ludic teaching-learning tool. In this 
context, the aim of this paper is to make considerations about the limitations and possibilities of video 
games for English language teaching, taking into account their social and critical aspects. To this end, 
a survey related to the research in this area is made in order to delimit the contributions and 
limitations of the Brazilian research on digital games. The corpus suggests that, as pointed out in 
previous research, digital games still fall short in terms of research related to their social aspect, in the 
larger area of Applied Linguistics and language teaching. In view of the partial results achieved, a set 
of reflections on possible contributions that digital games can bring to the teaching of English as an 
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additional language when considering its social and critical aspect are presented. Specifically, the 
context of cyberculture and the critical use of the internet are considered. 
 
KEYWORDS: English language teaching; cyberculture; digital games. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho é um recorte de um projeto ainda em estágio inicial sobre os jogos 
digitais como práticas sociais e sua contribuição para ensino de língua inglesa no contexto das 
tecnologias de informação e comunicação (TICs). Neste contexto, é objetivo deste artigo tecer 
considerações sobre as limitações e possibilidades dos videogames para o ensino de inglês 
levando em conta os aspectos social e crítico (Lima, 2008, 2014). Para isso, se discutirá a 
contribuição que jogos digitais (Torres e Alves, 2017) o multiletramento 
em língua inglesa (Jewitt, 2009; Kress, 2012)
construídos nas práticas sociais emergentes da globalização (Sobrinho, 2015)
cibercultura (Façanha & Lucena, 2017; A. Lemos, 2004; Rudiger, 2011; Silver, 2004)
Também é propósito da pesquisa buscar compreender as interações que acontecem em 
espaços híbridos (online e offline), contribuir com possíveis discussões quanto a discursos 

(Lima, 2008)  quanto à formação de 
professores para a tecnologia  (Figueiredo, 2014; Paiva, 2013; S. P. Silva, 2012; SOUZA, 
2011)  

A metodologia de pesquisa consiste em um levantamento da pesquisa nessa área a fim 
de delimitar as contribuições e limitações da pesquisa brasileira sobre jogos digitais. O corpus 
sugere que, como apontado em pesquisas anteriores (Lemos e Dalvi, 2013; Reis e Bilião, 
2014) gitais ainda estão aquém em termos de pesquisa relacionada ao seu aspecto 
social, na área maior da Linguística Aplicada e no ensino de línguas. Em vista dos resultados 
parciais alcançados, é tecido um conjunto de reflexões sobre possíveis contribuições que os 
jogos digitais podem trazer ao ensino de inglês como língua adicional quando considerado seu 
aspecto social e crítico. Em específico, consideram-se o contexto da cibercultura e o uso 
crítico da internet. 

Enquanto objeto de pesquisa, o jogo digital se mostra um artefato bastante complexo 
de se estudar. Isso acontece especialmente em um campo de estudos tão multifacetado quanto 
o da Linguística Aplicada (que já é em si um campo que se caracteriza por sua articulação 
com vários outros, como a Psicologia, a Sociologia, e a Tecnologia da Informação). Assim, de 
forma a tornar clara a perspectiva adotada na presente pesquisa e de enquadrar este artefato no 
campo da Linguística Aplicada, divido a discussão em duas partes: primeiramente, trato da 
definição de jogo digital, sua problemática e como proponho abordá-la pela perspectiva da 
LA; em seguida, teço algumas considerações sobre o jogo enquanto inserido no contexto 
maior da (ciber)cultura, sugerindo como a definição de jogo digital adotada pode contribuir 
com a pesquisa. 

 
 



Anais da V Jornada de Educação, Linguagem e Tecnologia  ISBN: 978-85-62641-29-9 / 
Campinas, 2019. 

 45 

2. UMA DEFINIÇÃO DE JOGO (DIGITAL) 

 
Um dos maiores desafios em um campo de estudo como o de jogos digitais é, de certo, 

 entendida enquanto atividade complexa, não pode ser compreendida sem 
atravessar as barreiras de um único campo de estudo e pesquisa (Lima, 2014). A problemática 
da definição dos jogos digitais é mais amplamente explorada em Rules of Play: Game Design 
Fundamentals (Salen & Zimmerman, 2004). Na obra, os autores elencam uma série de 
definições vindas principalmente da Filosofia e da Antropologia a fim de delimitar o objeto de 
estudo do Game Design. Dentre as contribuições mais relevantes à presente pesquisa, destaco 
aqui alguns dos trabalhos mais influentes para a definição de jogo digital adotada.  

Caillois (2001)  estruturas sociais como formas elaboradas de jogos e 
vários comportamentos como formas de jogo. Para o sociólogo francês, o jogar (play) 
pressupõe a companhia de outros, relacionando-se com os jogos ao constituir e reforçar 
estruturas sociais. Como Caillois explicita, jogos: 
 

refletem formas que, embora indubitavelmente permaneçam no 
domínio do jogar, desenvolvem uma burocracia, um aparato 
complexo e uma personalidade hierárquica especializada. Em outras 
palavras, eles sustentam estruturas permanentes e refinadas, 
instituições de caráter oficial, privado, marginal e às vezes 
clandestino, cujo status parece, no entanto, notavelmente assegurado 
e durável. 

Os jogos possuem, portanto, uma função social ao contribuir para a construção da 
realidade social e para a manutenção ou crítica a normas e valores. O mesmo, submeto, pode 
ser dito dos jogos digitais, que adicionam a dimensão das mídias digitais às suas 
possibilidades. 

Para Crawford (1984) e representam 
uma concepção da realidade. Estes sistemas, compostos por diversos elementos que interagem 
entre si na construção desta realidade, geram conflitos emergentes do inerente atrito entre o 
jogador, que busca uma meta, e o cenário criado pelo jogo. Entretanto, o conflito que se 
realiza entre jogador e mundo exclui o risco físico que a experiência sendo representada 
implicaria, criando um ambiente seguro no qual o jogador pode passar pelos efeitos mentais 
do perigo sem suas repercussões somáticas. Embora não definam jogos, as características 
apontadas por Crawford servem à função de descrever um jogo. Combinadas às concepções 
de jogar descritas anteriormente, esta concepção me ajuda a chegar a uma definição de jogo 
digital que serve ao presente projeto. 

Através da comparação entre estas várias definições, trabalho com a definição de trabalho 
oferecida por Salen e Zimmerman (2004), uma vez que encompassa as preocupações 

Um jogo é um sistema no qual os jogadores participam de um 
conflito artificial, definido por regras, que resulta em um resultado quantificável

 
O jogo é um sistema na medida que representa um conjunto de partes que se 

interrelacionam para formar um todo. Um software com diferentes parâmetros e limitações 
que permite criar um ambiente dentro do qual diferentes objetos se relacionam para construir 
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sentidos com ramificações culturais e sociais. O jogador (ou jogadores) vão, por sua vez, 
interagir com tais sistemas (limitados pelas regras do jogo) e articular significados 
(socioculturalmente construídos e situados) a partir da experiência de jogo.  

Dessa maneira, cada instância do jogo digital possui o potencial para ser lida como uma 
prática social  um texto interpelado por ideologias que circulam em nossa cultura e 
sociedade , dotada de um conjunto de características que a tornam tão importante de ser 
analisada criticamente quanto qualquer outra manifestação discursiva amplamente estudada. 

A partir desta definição, defendo que o jogo digital, enquanto objeto de estudo híbrido 
software, quanto de prática social 

multissemiótica (Herbele, 2012)  é possível repensar estes jogos 
como objetos trans e multidisciplinares por uma Pedagogia de multiletramentos. Na próxima 
seção, situo os jogos digitais na pesquisa em educação e proponho uma forma de articulação 
com os multiletramentos.  

 

3. JOGOS DIGITAIS E MULTILETRAMENTOS 
 

Nesta seção, me dedico a explorar a forma como os jogos digitais podem contribuir 
para os multiletramentos e o ensino de competências digitais. Como vejo, o contexto criado 
pela cibercultura e pelas mídias digitais gerou um conjunto de demandas à cidadania e à 
participação ativa na sociedade. No momento atual, inclusão social passa pela inclusão 
digital. Para isso, acredito que jogos digitais sejam aliados poderosos na construção de tais 
habilidades por serem uma mídia surgida no âmago da cibercultura. Antes de entrar nesta 
discussão, entretanto, acho necessário fazer um breve trajeto da pesquisa sobre videogames e 
ensino. Existe uma grande quantidade de trabalhos para a área da Pedagogia enquanto a 
Linguística Aplicada e a Educação Linguística produzem muito pouco em comparação. As 
primeiras pesquisas com a mídia (principalmente fora do Brasil) sugerem uma preocupação 
com o entendimento dos videogames como software e prática social. 

As pesquisas multi e transdisciplinares fora do Brasil incluem Wolf e Perron (2003)
Crawford (1984), Aarseth (1997) (2005) uisando sobre videogame enquanto 
software; Sicart (2008) pelo viés da ética nas relações sociais; e o 
filósofo Ian Bogost (2006, 2007, 2011) interessado nos videogames e como eles influenciam 
as relações interpessoais em suas comunidades. Ainda no campo das ciências sociais, 
destacam-se Montfort (1995) son (2008)
complexidade da mídia e a importância de buscar formas de potencializar seu uso no 
ensino/aprendizagem. 

Sobre videogames e educação, ressalto Frasca (2002)
distribuição de jogos pelo olhar freiriano, refletindo sobre leitura crítica e educação. Outros de 
seus trabalhos incluem questões relacionadas aos videogames como simulação e sua retórica 
(2003, 2007) -se aos trabalhos de Frasca os de McGonigal (2011)
aspectos sociais dos videogames e se mostra particularmente interessada em potencializar as 
habilidades inerentemente associadas ao ato de jogar videogames, utilizando jogos digitais 
para resolver problemas reais. Estes problemas incluem esclarecer escândalos políticos, além 
de movimentar campanhas de arrecadação de alimentos e trabalho voluntário. As 
contribuições de game designers e teóricos como eles podem ser consideradas pelo olhar da 
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LA para a Educação quando aplicadas aos letramentos (Buzato, 2007; Cope e Kalantzis, 
2000; Lemke, 2010).  

Multiletramentos podem ser definidos como modos de compreensão que respeitam 
 

a multiplicidade de discursos e que considera não só o contexto 
das sociedades cultural e linguisticamente diversas e a inter-
relação entre as várias culturas, mas também a variedade de 
textos associados com informação e tecnologias de multimídia e 
diferentes formas representacionais de comunicação como 
imagens, design, diferentes mídias e sua relação com os 
significados linguísticos. (Herbele, 2012, p. 94) 

Em outras palavras, leituras contextualizadas que levam em consideração as 
necessidades criadas pelo contexto da globalização e da cibercultura (discutidos 
anteriormente): a não-linearidade do texto e a fragmentação das comunidades constituídas em 
espaços online e offline, que por sua vez se realizam na multiplicidade de discursos e de inter-
relações nos processos de comunicação e representação. 

A preocupação com as possíveis contribuições dos jogos digitais para os letramentos é 
mais amplamente defendida nos trabalhos de James Gee. Sua pesquisa inclui os princípios de 
aprendizado sobre os quais videogames são construídos (Gee, 2003, 2004)
com o game no processo de ensino/aprendizagem (Gee, 2005, 2007)
podem afetar (ou estão afetando) a maneira como se ensina (Gee, 2013)
membros do Grupo Nova Londres (ou New London Group), e sua pesquisa reflete a direção 
tomada no ensino e aprendizagem diante das mudanças ocasionadas pelas novas formas de 
comunicação emergentes da cibercultura. Tais leituras são formas de prática social na medida 
em que afetam a capacidade de ação das pessoas. Como salientam Cope e Kalantzis (2000): 
A mudança de palavras e as novas demandas que são colocadas sobre as pessoas como 

criadores de significado na mudança de locais de trabalho, como cidadãos em espaços 
públicos em mudança e nas dimensões mutáveis da nossa v .  

Assim, compreender a forma como usuários de jogos digitais interagem com os ambientes 
onde estão inseridos e com outros jogadores pode ajudar a esclarecer como os 
multiletramentos podem ser aprendidos, dando a professores e a pesquisadores os meios 
necessários para gerar entendimentos sobre o papel dos jogos digitais na aquisição de 
competências digitais. Entretanto, no Brasil, a literatura pertinente possui um foco 
predominante do uso do videogame como ferramenta lúdica de ensino-aprendizagem (Reis e 
Bilião, 2014)  

A pesquisa nesta área foca-se em compreender os jogos por seu aspecto pedagógico e se 
mostra como o campo com maior produção acadêmica no Brasil. Trabalhos incluem 
investigações sobre a motivação criada por jogos (Alexandre e Peres, 2011; Ribeiro, 2012)
uso do jogo digital como um instrumento lúdico de ensino (Batista, 2011)
trabalhos sobre o jogo digital como mediador da aprendizagem a partir do estudo de seus 
aspectos positivos (Leffa et al, 2012; Perine, 2012). 

Existem também relatos de experiência sobre a construção de jogos digitais para o auxílio 
à aprendizagem (Bispo et al., 2012; Reis et al., 2012; Silva e Abranches, 2011). Já no tange os 
aspectos sociais e éticos, o estudo de jogos digitais se mostra mais tímido. Entretanto alguns 
estudos relevantes podem ser mencionados. Entre estes, incluem-se pesquisas sobre a 
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construção da moral e da ética entre os jogadores (Bianchini et al., 2012; Ramos, 2012)
Destaco aqui um trabalho que, embora não se insira na LA, envolve a discussão de 
letramentos e jogos digitais no Brasil. 

Para Régis et al. (2017)
de criar oportunidades de multiletramentos por meio de seus sistemas. A simulação, um dos 
elementos inerentes aos jogos, propicia experiências significativas em que os 
jogadores/alunos podem se engajar de forma a desenvolver habilidades para a cibercultura ou 
cultura da convergência (Jenkins, 2009, apud Regis et al., 2017)  
 

 Capacidade de unir seu conhecimento ao de outros numa empreitada coletiva  
 Capacidade de compartilhar e comparar sistemas de valores por meio da avaliação de 

dramas éticos  
 Capacidade de formar conexões entre pedaços espalhados de informação 
 Capacidade de expressar suas interpretações e seus sentimentos em relação a ficções 

populares por meio de sua própria cultura ou tradição  
 Capacidade de circular as criações através da internet, para que possam ser 

compartilhadas com outros  
 Capacidade de interpretar papéis como meio de explorar um mundo ficcional e como 

meio de desenvolver uma compreensão mais rica de si mesmo e da cultura a sua volta 
 

Tais capacidades, afirmam os autores, são um produto da inserção dos games na nossa 
cultura e se tornaram também u
apontavam Huizinga e Caillois) é cada vez mais lúdica. Estudar videogames e utilizá-los 
como facilitadores de letramentos é, portanto, uma forma de contribuir para incorporar, em 
nossa Pedagogia, princípios que a cada dia estão mais presentes na nossa cultura e sociedade. 
Os autores propõem três letramentos que podem ser praticados a partir dos jogos digitais de 
forma crítica: o midiático, o informacional e o digital.  

O primeiro pode ser explorado por meio da transmidialidade, ou a capacidade de se 
expressar por várias mídias ao mesmo tempo, o que pode ser visto em fóruns dedicados a 
postagens sobre games, como dicas, tutoriais, fan-fiction e fan-theories; o segundo, pela 
capacidade de buscar, detectar e analisar a informação; o terceiro, como o usuário lida com 
produtos de tecnologia da informação. 

A abordagem proposta para o multiletramento, inserido em um contexto cultural e social 
da globalização e cibercultura, se mostra relevante ao presente projeto ao salientar as 
necessidades dos falantes em mundo hipersemiótico e conectado. Os jogos digitais, em 
específico, são mídias interativas que existem no entremeio do público e do privado 
(característica que compartilham com as das redes sociais), além de possuírem aspectos que 
são únicos e podem contribuir ao ensino crítico da língua inglesa. 

 
4. O ENSINO DE INGLÊS 
 
O ensino de inglês, pensado em uma perspectiva mais ampla, tem sido reticente ao 

incorporar jogos digitais no processo de ensino/aprendizado (Galvis, 2015)
tecnologias digitais têm evoluído e ganhado grande influência no entretenimento, o que afasta 
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ainda mais a educação da realidade vivida pelos alunos fora da escola. Assim, se faz 
necessário refletir sobre formas de incorporar o videogame na educação.  

s para o uso de videogames para o ensino de inglês que, a 
meu haver, culminam em um argumento pelos diferentes tipos de acesso que a mídia 
proporciona: as questões econômica, pedagógica e linguística. 

A primeira trata da facilidade de imersão na cultura da língua-alvo combinada à educação 
formal, considerada a melhor forma de aprender uma língua adicional. Nem todos possuem o 
acesso financeiro para cursar inglês, muito menos em um país de língua inglesa. O videogame 
cria oportunidades de imersão em um ambiente controlado para permitir que o jogador se 
projete em um mundo virtual que reflete, em certa medida, a cultura da língua-alvo. Combina-
se a isso a possibilidade de aprendizagem ativa. 

Para Gee (2003) uando permitem 
ao jogador explorar aspectos no mundo real a partir de mundos simulados e se apropriar de 
práticas de letramento que funcionam em contexto. Além disso, essas práticas de letramento 
estariam intimamente ligadas a oportunidades de aprendizagem tangencial e incidental. Como 
explica Galvis (2015, p. 113): 

 
Uma abordagem de ensino de línguas que opera sob o potencial 
de promover a aquisição incidental da linguagem representa uma 
solução e uma maneira aprimorada de ensinar línguas 
estrangeiras em meio aos desafios atuais de alfabetização, como 
baixa pontuação de leitura dos alunos, falta de interesse pela 
leitura e até mesmo aspectos motivacionais para aprender inglês, 
particularmente, quando esse aprendizado é controlado por 
fatores externos, como políticas governamentais adotadas em 
nações que não falam inglês, e cuja aceitabilidade pode não ser 
adotada favoravelmente por aqueles realmente afetados por tais 
políticas, isto é, alunos e suas variáveis sócio-econômicas 
intrínsecas.   

Como podemos ver, o ensino crítico do inglês está ligado inerentemente à questão dos 
diferentes tipos de acesso que o conhecimento e letramento de tal língua proporciona. A 
relação com a tecnologia é mais um dos vários fatores relacionados ao ensino de inglês, fator 
esse que pode servir de ponte para uma abordagem complexa para o ensino de inglês quando 
aliado ao uso de jogos digitais.  
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RESUMO: Este trabalho objetiva analisar linchamentos virtuais motivados por discussão política em 
comentários produzidos em mídia social. Foram observadas as interações que ocorreram no Facebook 
durante a campanha eleitoral para presidente do Brasil, em 2018. Mais especificamente, com auxílio 
do API Netvizz, foram monitorados comentários feitos nas páginas do G114 e El País Brasil15 acerca 
da divulgação da pesquisa IBOPE, em setembro do mesmo ano. Diante dos dados, foi proposta uma 
análise discursiva baseada no Sistema de Avaliatividade, que tem raízes na Linguística Sistêmico 
Funcional (LSF), a fim de identificar as manifestações de afeto e julgamento, instanciadas em textos 
escritos. Em análises preliminares, constatou-se que, em alguns casos, havia expressão de afeto e 
julgamento na mesma escolha linguística, formando uma categoria híbrida de classificação. Outro 

o qual tem posição política divergente, 
como uma pessoa de capacidade intelectual inferior. Espera-se com este trabalho contribuir para o 
entendimento de como são feitas as escolhas linguísticas que resultam em linchamentos virtuais e, 
consequentemente, compreender como são construídos os significados avaliativos em determinada 
situação. As contribuições também são para o campo da LSF em pesquisas que envolvam a Língua 
Portuguesa, mídias sociais e/ou Avaliatividade.  
 
Palavras-chave: Linchamentos virtuais; Avaliatividade; Facebook; Discurso Político. 
 
ABSTRACT: This paper aims to analyze virtual lynchings motivated by political discussion in 
comments produced in social media. Interactions that occurred on Facebook were observed during the 
election campaign for president of Brazil, in 2018. More specifically, with the help of the Netvizz API, 
comments were monitored on the pages of G1 and El País Brazil about the dissemination of IBOPE 
research in September of the same year. Given the data, it was proposed a discursive analysis based on 
the Language Evaluation, from Functional Systemic Linguistics (FSL), in order to identify the 
manifestations of affect and judgment, instantiated in written texts. In preliminary analyzes, it was 
found that, in some cases, there was expression of affect and judgment in the same linguistic choice, 
forming a 
has a divergent political position as a person of inferior intellectual capacity. This work is expected to 
contribute to the understanding of how the linguistic choices are made that result in virtual lynchings 
and, consequently, to understand how the evaluative meanings are constructed in a certain 
circumstances. The contributions are also to the FSL field in research involving Portuguese Language, 
social media and/or Language of Evaluation. 
 
Keywords: Virtual lynchings; Language of Evaluation; Facebook; Political Discourse. 

 
14   Disponível em: <https://www.facebook.com/g1>. Acesso em: 11 set. 2018. 
15  Disponível em <https://www.facebook.com/elpaisbrasil/>. Acesso em: 11 set. 2018. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Com o advento das mídias sociais nos anos 2000, sobretudo a criação do Facebook 
em 2004, as relações sociais tiveram seus laços estabelecidos ou estreitados devido à 
possibilidade de conexões que essas plataformas permitem, interface amigável e também por 
elas se apresentarem como gratuitas. Com isso, várias pessoas ganharam voz e audiência, ao 
interagirem nessas mídias. No entanto, se por um lado a Internet tem servido como um 

ojo, 2006) pelos grupos marginalizados 
durante anos, por outro possibilitou que antigas práticas sociais aflorassem e se 
popularizassem, tais como: preconceito, humilhação, exposição, xingamentos e justiça 
popular (Mercuri, 2016).  

Diante desse cenário, Mercuri (2016) estudou o fenômeno do linchamento virtual, o 
qual pode ser entendido como um evento em que há preferência pela exposição, denúncia, 
julgamento e justiçamento popular na Internet, mas que não se encerram nela. Partindo do 
pressuposto de ser um fenômeno que transcende fronteiras, nesse estudo, Mercuri (2016) 
analisou os linchamentos virtuais sob a ótica dos termos paradoxos: online e offline; liberdade 
de expressão e crime contra a dignidade humana; liberdade e controle; público e privado, 
entre outros, que estão presentes simultaneamente no fenômeno dos linchamentos virtuais, 
porém  nem sempre o sujeito tem consciência desses dois lados. 

Dentre as possíveis causas para um linchamento virtual, como apontado por Mercuri 
(2016), neste trabalho, o foco escolhido é intolerância política, basicamente, por dois motivos. 
Primeiramente, a intolerância política pode ser um dos gatilhos do linchamento virtual. Essa 
constatação de Mercuri (2016) é pautada no comportamento dos sujeitos nas mídias sociais na 
eleição de 2014, período em que a polarização e intolerância política ficaram exacerbadas. 
Além disso, como Machin e van Leeuwen (2016) argumentam, há necessidade de um olhar 
mais analítico sobre como ideologias políticas são infundidas na cultura, abrangendo os meios 
de comunicação, informação e entretenimento. Como as mídias sociais abrangem esses três 
pontos, considerou-se um local relevante para se observar como seria a atitude dos brasileiros 
diante das eleições presidenciais em 2018. Em segundo lugar, está a viabilidade da pesquisa 
do ponto de vista ético, pois as postagens com discussão política nas páginas de jornais online 
são, normalmente, disponibilizadas de modo público, o que possibilita a coleta de dados por 
softwares, sem invadir a privacidade de grupos privados ou contas pessoais. Mesmo em dados 
públicos, é necessária a preservação da identidade dos sujeitos (Beninger, 2016) e, por isso, 
há anonimização em todos os exemplos aqui citados. 

Já a escolha de se analisar comentários no Facebook deve-se à popularização dessa 
mídia no Brasil, que, em 2018 contava com 127 milhões de usuários16. Por esse número, já 
era esperada uma grande manifestação política nessa mídia social. Já a escolha das páginas 
G1 e El País Brasil foi baseada no caráter ideológico distinto, sendo a primeira considerada de 
direita e a segunda possivelmente de esquerda, a fim de se manter uma variedade de opiniões 
e evitar qualquer interpretação enviesada do trabalho. 

 
16  Facebook chega a 127 milhões de usuários mensais no Brasil.  
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no-
brasil.shtml>. Acesso em 28 set. 2019. 
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Com isso, pretende-se analisar as manifestações políticas no Facebook, sistematizar a 
construção do significado em situações de linchamento virtual e verificar se há padrões de 
linguagem.  

 

2. TRABALHANDO COM OS DADOS: PROCESSO DE COLETA, 
SELEÇÃO E ANÁLISE 
 

Foram realizadas muitas coletas no ano de 2018, que envolviam demonstrações de 
posições políticas em várias mídias sociais (como Facebook, Twitter, Youtube) e com 
diferentes aplicativos   Application Programming Interface (API)  para que fosse possível 
montar um conjunto robusto de dados para a tese de Doutorado, a qual esse estudo encontra-
se vinculado. Para este trabalho, apresentado na V Jornada de Educação, Linguagem e 
Tecnologia (JELT), foi escolhida como recorte uma notícia que trazia a divulgação do 
resultado de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) 
sobre a preferência dos eleitores em relação aos candidatos à presidência do Brasil. 
Especificamente, olhou-se para a divulgação de 11 de setembro de 2018, devido a um fato 
novo que ocorrera: o Partido dos Trabalhadores retirou oficialmente a candidatura de Luis 
Inácio Lula da Silva e lançou Fernando Haddad como seu candidato à presidência. Assim, 
como o resultado da pesquisa IBOPE poderia mudar a partir disso, então procurou-se observar 
como seriam os comentários diante desse cenário, quem os usuários atacariam e de que forma. 
Para efeito de comparação, utilizamos duas páginas jornalísticas dentro Facebook: G1 e El 
País Brasil, que traziam a mesma notícia, na mesma data. Depois de coletados, os comentários 
foram classificados segundo o Sistema de Avaliatividade (Martin e White, 2005). Os 
processos serão detalhados a seguir. 
 

2.1 Coleta e Seleção dos Dados 
 
Após escolhida a mídia social (Facebook), as páginas jornalísticas públicas (G1 e El 

País Brasil), a notícia (resultado da pesquisa IBOPE para presidente do Brasil) e a data (11 de 
setembro de 2018), então se iniciou a coleta de dados. Dentro do próprio Facebook, havia um 
aplicativo denominado Netvizz17. Nele, informou-se o código da página do G1 (obtido na 
própria ferramenta) e a data. Depois repetiu-se a mesma operação para a outra página, El País 
Brasil. 

Os dados baixados foram abertos em planilhas eletrônicas. O primeiro passo foi 
identificar a notícia requerida e excluir as demais. Assim, restaram apenas os comentários 
referentes à pesquisa IBOPE. Após isso, foi estabelecido trabalhar com os primeiros 500 
comentários de cada uma e, em seguida, os comentários foram lidos um a um e, como o foco 
eram os linchamentos virtuais (MERCURI, 2016), foram eliminadas as linhas que não se 
enquadravam nessa categoria. Os resultados dessa seleção podem ser observados no quadro 1: 

 
 
 

 
17  O Netvizz foi recentemente desabilitado, devido a uma política de segurança de dados do Facebook.  
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Quadro 1- Dados numéricos da coleta e seleção de dados 
 

 G1 El País Brasil 
Comentários coletados 1491 922 

Comentários selecionados 500 500 
Comentários que continham linchamentos 

virtuais, dentre os 500 selecionados 
133 196 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
Observando os dados do Quadro 1, nota-se que na página do G1 havia mais 

comentários sobre a notícia, porém na página do El País Brasil havia mais comentários 
carregados com discursos ofensivos, que caracterizavam um linchamento virtual. Ao todo, 
foram analisados e classificados para este trabalho 329 comentários. 

 

2.2 Análise dos Dados 
 

Diante dos dados, as análises contaram com duas etapas. Na primeira, foram 
estabelecidas as categorias, tomando como referência as pessoas atacadas nos discursos, 
obtendo: (i) Candidato do PT (Lula/Haddad)18; (ii) Bolsonaro; (iii) Ciro Gomes; (iv) 
Apoiadores do candidato do PT; (v) Apoiadores de Bolsonaro; (vi) Apoiadores de Ciro 
Gomes. Cada uma dessas categorias tornou-se uma coluna na planilha de dados eletrônica, 
cujas linhas eram os comentários selecionados. A segunda etapa envolveu a classificação dos 
comentários em expressões de Afeto e Julgamento, descritos por Martin e White (2005). Para 
melhor compreensão, foi criado um esquema, representado na Figura 1, e a descrição de cada 
classificação pode ser observada na sequência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18  Foram considerados os dois candidatos, pois era um momento ainda de transição entre um presidenciável e outro. 
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Figura 1 - Subsistema da Atitude e as classificações de Afeto e Julgamento 
 

 
Fonte: feito pela autora inspirado em Martin e White (2005). 

 
Atitude é avaliar o mundo e expressá-la na linguagem, representando a posição que 

se assume perante algo. Ela é dividida em três subsistemas, mas usaremos apenas dois que 
tratam de avaliação do ser humano: o Afeto e o Julgamento. 

O Afeto está relacionado às expressões de sentimentos (positivos ou negativos), 
podendo ser de maneira explícita ou implícita; pode, ainda, expressar ou atribuir qualidades 
aos participantes ou aos processos (Almeida, 2011). Martin e White (2005) propõem três 
conjuntos, nos quais essas emoções estariam agrupadas: (i) Felicidade/Infelicidade: 
sentimentos ligados a emoções pessoais, que podem deixar uma pessoa feliz ou infeliz. Está 
relacionado também ao gostar/não gostar de alguém; (ii)  Segurança/Insegurança: emoções 
relacionadas ao bem-estar social. É o sentir-se (in)seguro em relação a certas pessoas; (iii) 
Satisfação/Insatisfação: sentimentos relacionados ao alcance ou frustação de um objetivo a ser 
alcançado/realizado, por participantes ou expectadores da ação. Ressalta-se que por envolver 
linchamentos virtuais, os afetos expressos nos comentários selecionados evidenciam um 
sentimento negativo referente a alguém (candidatos a presidente e/ou seus apoiadores).  

Já os julgamentos (Almeida, 2011; Martin e White, 2005) dependem da cultura ou 
das experiências, expectativas e crenças particulares em uma situação ideológica. O 
julgamento pode ser subdividido, segundo o Sistema de Avaliatividade, em dois tipos: (i) 
Julgamento de estima: envolve admiração ou crítica sem implicações legais. Suas unidades de 
análise são: capacidade (quão capaz é), normalidade (frequência do fato) e tenacidade (quão 
resoluto é); (ii) Julgamento de sanção social: implica elogio ou condenação, mas baseado na 
legalidade. Suas unidades de análise são: propriedade (é ético?) e veracidade (é verdade, é 
confiável?). Também por se tratar de linchamentos virtuais, foram consideradas as expressões 
de julgamento indicando crítica ou condenação. 
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Assim, foram analisados cada comentário (linha da planilha de dados) e marcado na 
respectiva coluna (categorias de análise) o afeto/julgamento que estava instanciado no 
discurso. Cada comentário pode receber mais de uma classificação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Após classificar os comentários, foi preciso quantificar em porcentagem as entradas 
a fim de direcionar o olhar e as discussões qualitativas. Notou-se que os mais atacados na 
página do G1 foram os apoiadores do candidato Bolsonaro, e na página do El País Brasil, foi 
o próprio candidato Bolsonaro. As expressões exclusivamente de afetos foram poucas; a 
maioria vinha acoplada em um julgamento, em uma única palavra ou expressão. Alguns 
exemplos: 

 
Comentário 1: Fernando Malddad diz que fará pelo Brasil o que fez pela cidade de 
São Paulo. 
Comentário 2: Bozolixo perde pra todos no segundo turno!!!! 

 
Nota-se que os neologismos foram criados a partir dos nomes dos presidenciáveis: 

Malddad de Fernando Haddad e Bozolixo para Jair Bolsonaro. Nas palavras em destaque nos 
comentários acima, nota-se uma expressão de julgamento: Haddad é mal e Bolsonaro é 
palhaço (Bozo) e lixo. Pode-se supor que elas foram criadas por pessoas que não gostam 
desses candidatos e, por isso, refletem também um desafeto. Sendo assim, há expressão de 
afeto e julgamento no mesmo vocábulo. 

As expressões de julgamento foram em maior quantidade. Os julgamentos 
predominantes em cada categoria de análise são retratados no Quadro 2: 

 
Quadro 2 - Julgamentos predominantes nas páginas pesquisadas. 

 
 

G1 El País Brasil 

Candidato do PT propriedade propriedade 

Candidato Ciro Gomes propriedade propriedade 

Candidato Bolsonaro capacidade normalidade 

Apoiadores PT capacidade capacidade 

Apoiadores Ciro Gomes normalidade capacidade 

Apoiadores Bolsonaro capacidade veracidade 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
Para tentar explicar essas ocorrências, partir-se-á dos preceitos da LSF (HALLIDAY, 

1994), em que a linguagem é baseada em um sistema de escolhas e o texto seria, então, a 
codificação das posições ideológicas dos falantes/escritores, resultante dessas escolhas, em 
determinados contextos.  
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O julgamento de propriedade está relacionado à ética. Os presidenciáveis: Haddad e 
Lula (candidatos do PT) e Ciro Gomes foram julgados como corruptos na maioria das 
entradas. Lembrando do contexto à época da campanha eleitoral: o ex-presidente Lula 
encontrava-se preso, então sua figura virou sinônimo de corrupção  fato que foi 
massivamente disseminado pelas mídias. Por Haddad ser do mesmo partido e Ciro Gomes ter 
sido ministro no governo Lula, é provável que esses fatos tenham contribuído para que as 
pessoas também os associassem à corrupção. Alguns exemplos retirados da base de dados19: 

 
Comentário 3: Acreditar no Ciro, é mesmo que acreditar que Lula e inocente. 
Comentário 4: tirar a esquerda podre que traiu o povo aliando ao capeta e só tem 
planos pra ter poder e comandar o país pela cadeia pt nunca mais [...] 
 

Já o candidato Bolsonaro foi julgado, na página do G1, quanto à sua capacidade 
intelectual, bem como quanto à capacidade relacionada a sua competência como político. 
Também foi julgado quanto à normalidade, esta vista em relação ao que ele apoia como 
também ao seu discurso, na página El País Brasil. A seguir um exemplo que engloba essas 
duas categorias de julgamento: 

 
Comentário 5: [...] Bolsonaro é um louco, descontrolado, machista, homofóbico, 
racista, xenofóbico, incita o ódio e a violência, quer enfiar armas na sociedade, é 
corrupto igual muitos outros, não sabe de bosta nenhuma sobre governar, é covarde, 
foge de debates, usa cola, se faz de coitado quando o ódio se vira contra ele, é 
mentiroso, inventa dados falsos em debates, teve quase 30 anos pra fazer algo como 
deputado e nada etc etc etc. 
 

Esse comentário também é um exemplo de como uma mesma entrada poderia 
receber várias classificações, pois nele há vocábulos e expressões relacionados à:  

 
(i) normalidade: 

ódio e a violên  
(ii) propriedade: ; 
(iii) capacidade: 

;  
(iv) veracidade: , se faz de coitado quando o ódio se vira contra ele , é 

mentiroso , ;  
(v) tenacidade: .  

 
Nessas características atribuídas ao Bolsonaro no comentário 5, nota-se também 

expressões de afeto: da ordem do não gostar (em todas as escolhas, inclusive a repetição da 
de de 

quase 30 anos  
Quantos aos apoiadores dos candidatos, quer seja em resposta a um sujeito da 

interação quer seja de forma geral, nota-se que os três grupos foram julgados quanto à 
capacidade intelectual. Provavelmente, isto esteja se tornando um padrão: aquele que tem 
opinião política divergente é considerado intelectualmente inferior ou menos capaz de 
compreender os fatos. Essa hipótese pode ser corroborada pelos comentários a seguir: 

 
19  Os textos de exemplos foram reproduzidos fielmente aos comentários coletados do Facebook. 
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Comentário 6: Só podia ser bolsominion. Ainda se orgulha da analogia estupida.  
Comentário 7: Você foi severamente doutrinado e é só um zumbi de esquerda! 
Comentário 8: Só uns da esquerda que votaram na Dilma estão se achando 
inteligentes se apoiando no Ciro. 
 

Conforme mostra o quadro 2, os apoiadores do candidato Ciro Gomes foram, ainda, 
julgados quanto à normalidade (maior ocorrência no G1), principalmente quando tentavam 
defender que Ciro era diferente do PT (comentário 9). Já os apoiadores do Bolsonaro também 
foram julgados quanto à veracidade (maior ocorrência em El País Brasil), muito ligada à 
aceitação e disseminação de fake news (comentário 10). 

 
Comentário 9: Iludido é pior do que doido kkkkkk 
Comentário 10: deve ser eleitor do Bolsonaro, então um mau caráter espalhador 
fake news. 

 

4. CONCLUSÃO 
 

Comparando-se os discursos dos comentários recolhidos das páginas do G1 e El País 
Brasil disponíveis no Facebook, no que diz respeito aos linchamentos virtuais de políticos e 
seus apoiadores, o julgamento predominante nas duas páginas tanto ao candidato do PT 
quanto ao candidato Ciro Gomes é o de propriedade. Isso pode indicar uma padronização de 
discursos em relação aos candidatos da esquerda ou ligados ao PT. Da mesma maneira, os 
julgamentos quanto aos apoiadores dos candidatos, na maioria das vezes, foram sobre a 
capacidade intelectual, considerada sempre inferior à de quem está discursando. No entanto, 
observando o quadro 2, há apenas uma convergência de tipo de julgamento em relação aos 
apoiadores: somente os que apoiam o PT receberam um maior número de entradas atacando 
suas capacidades intelectuais, o que também tende a indicar uma padronização. 
Provavelmente, será necessário um número maior de análises e em diferentes situações para 
se comprovar ou refutar essa hipótese de padronização. 

Notou-se também que as expressões de afeto vinham embutidas em julgamentos. 
Consequentemente, foi preciso criar categorias híbridas para classificação. Ainda é prematuro 
dizer se isso acontece na Língua Portuguesa em geral ou é uma característica de textos em 
mídias sociais ou apenas em situações de linchamentos virtuais. No entanto, abre-se um novo 
caminho de interpretação. 

Como uma próxima etapa desta pesquisa, estuda-se fazer análise discursiva 
multimodal para os comentários que apresentaram imagem ou imagem e texto escrito.  
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RESUMO  O produtor de um Objeto Digital de Aprendência é um animador, um orientador, um 
artista de sua docência, pois o artista não é apenas o que pinta, dança, atua, mas aquele que é sensível 
ao outro, elabora ideias, estratégias e se permite experimentar. Considerando que um dos novos 
papéis assumidos pelos professores na Era Convergente é de produtores de conteúdos digitais, a 
presente pesquisa tem como objetivos, a) discutir o papel que o docente assume diante das tecnologias 
digitais, em especial na função de produtor de conteúdo digital, chamados neste trabalho de Objeto 
Digital de Aprendência (ODA) e b) conhecer como está sendo abordada a temática de produção de 
conteúdos digitais no Curso de Letras Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras de uma 
Universidade Pública Federal do Oeste do Paraná. O presente estudo, metodologicamente, seguiu 
pelos caminhos da pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico. Como resultado, a pesquisa pretende 
instigar discussões e reflexões relacionadas à tecnologia digital e à formação docente. Consideramos 
que o momento atual da cultura da convergência, é propício para experimentar práticas e 
metodologias no âmbito educativo que se referem às tecnologias digitais, desde o início da formação 
do docente. Acreditamos, por fim, que este estudo contribuirá para pensamentos rizomáticos e 
permitirá novas e outras formas de pensar na construção do conhecimento, de maneira dialogada com 
a sociedade digital a qual estamos inseridos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: formação docente; docente-artista; objetos digitais de aprendência.  
 
ABSTRACT  The producer of a Learning Digital Object is an animator, an advisor, an artist of his 
teaching, because the artist is not only the one who paints, dances, acts, but the one who is sensitive to 
the other, elaborates ideas, strategies and lets himself/herself try them out. Considering that one of the 
new roles assumed by teachers in the Converging Era is that of digital content producers, this research 
aims to: a) discuss the role that teachers assume in digital technologies, especially in the role of digital 
content producer, called in this work the Digital Learning Object (ODA) and b) to know how the 
subject of digital content production is being approached in the Spanish and Portuguese Language as 
Foreign Languages Course of a Federal Public University of Western Paraná. This study, 
methodologically, followed the paths of qualitative research of bibliographic nature. As a result, the 
research intends to instigate discussions and reflections related to digital technology and teacher 
education. We consider that the current moment of the culture of convergence is appropriate to 
conduct experiment practices and methodologies in the educational field that refer to digital 
technologies, from the very beginning of the Teacher education process already and in the initial 
formation of the teacher. Finally, we believe that this study will contribute to rhizomatic thoughts and 
will allow new and other ways of thinking concerning the construction of knowledge, in dialogue with 
the digital society to which we are inserted. 
 
KEYWORDS: teacher training; teacher-artist; learning digital objects.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
A criação de um Objeto Digital de Aprendência (ODA) ou de materiais didáticos 

digitais é um tema pouco explorado no contexto educacional, em especial pela equipe 
pedagógica, ficando muitas vezes nas mãos apenas de profissionais da área de informática, 
designer com expertise e conhecimento de Programação e softwares. No entanto, 
considerando a Era Convergente, o acesso ao ciberespaço a qual estamos vivenciando, e a 
presença dos nativos digitais, aqueles que já nasceram imersos no mundo digital e sem muito 
esforço conhecem e manuseiam as ferramentas tecnológicas, é o momento de repensar e 
ressignificar os papéis que os atores do contexto educativo, em especial os docentes, assumem 
diante da conquista destes espaços.  

Diante disso, o presente artigo tem como objetivo discutir o papel do docente frente a 
produção de materiais didáticos digitais, chamados neste trabalho de Objeto Digital de 
Aprendência e conhecer como está ocorrendo a produção em um curso de Letras de uma 
Universidade pública do sul do país. E justifica-se pela demanda cada vez maior destes 
materiais e pela presença das Tecnologias de Comunicação Digital (TCD) no ambiente 
escolar e pela necessidade de formar formadores, já na graduação dos licenciados para 
trabalhar e construir tais materiais. 

Para uma melhor compreensão, o texto está organizado em três seções, na primeira 
chamada de Objetos Digitais de Aprendência (ODA) dedicamos para apresentar o termo, 
expondo o que entendemos por um ODA, apresentando suas características, sua importância e 
função para a educação atual, por fim, a segunda seção, Um artista e sua obra, será discutido 
a ideia norteadora do trabalho, que refere aos docentes como produtores e artistas dos Objetos 
Digitais de Aprendência e desta forma do seu fazer pedagógico, relacionando com a 
experiência de produções de conteúdos digitais no Curso de Letras Espanhol e Português 
como Línguas Estrangeiras de uma Universidade Pública Federal do Oeste do Paraná e por 
fim, as considerações finais. 
 

2. OBJETOS DIGITAIS DE APRENDÊNCIA 

 
Com o crescimento de seu uso para fins educativos, exige-se outro modo de pensar e 

conceber os materiais didáticos utilizados no contexto educacional, denominados, neste 
trabalho, como Objetos Digitais de Aprendência (ODA), os quais devem possibilitar novos 
caminhos para a Experimentação pedagógica, proporcionando maior interatividade na forma 
de transmissão de conteúdo, como também potencializando e possibilitando um novo modo 
de aprender e ensinar. 

 O Objeto Digital de Aprendência é um recurso definido de forma muito ampla. Na 
literatura constatam-se divergências com relação a sua classificação e terminologia, dentre as 
definições: Objeto de Aprendizagem (OA); Objeto Educacional (OE); Objeto Virtual de 
Aprendizagem (OVA); Objeto de Conhecimento (OC); Materiais de Aprendizagem Online 
(MAO); Recursos de Aprendizagem (RA); Objeto digital de ensino-aprendizagem (ODEA); 
Objetos Digitais de Aprendência (ODA), e outras.  

Consideramos, neste estudo, como um ODA todo e qualquer material disponível na 
web que tenha intuito pedagógico, ele pode conter simples elementos como um texto ou 
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vídeo, ou ainda, pode ser um hipertexto, uma página da internet, uma imagem, um filme, ou 
até mesmo uma animação com recursos mais complexos. Os Objetos Digitais de Aprendência 
são instrumentos que promovem novas possibilidades no desenvolvimento de conteúdos 
digitais. 

    Denominar os Objetos Digitais com a palavra Aprendência agregada é, desde logo, 
apontar para a concepção que ele contempla, ou seja, a de enfatizar que em contexto de 
Tecnologia de Comunicação Digital, estamos em contínuo processo de aprender e ensinar, 
ultrapassando o espaço docente como o único possuidor de todo o conhecimento. É um 
movimento humilde por parte dos docentes, de reconhecer que além de ensinar temos muito a 
aprender-aprendência. 

Ao referirmo-nos ao conceito de aprendência apontamos que ele se remete ao verbo 
apprendre que Serres (1994) descreve como uma interação simétrica, pois ninguém sabe mais 
do que o outro em todas as áreas e em todas as modalidades e naturezas do conhecimento. 
Dessa forma, entendemos que o conhecimento necessita ser construído coletivamente, e que 
cada professor em conjunto com seu estudante, tecem seus fios de aprendência compondo a 
tecelagem maior do conhecimento compartilhado. Um Objeto Digital de Aprendência como 
um recurso com finalidade pedagógica, que tem como intuito facilitar a construção de 
conhecimentos dos aprendentes, esses que serão estimulados a produzir novos conhecimentos 
e serem os protagonistas e construtores da sua própria aprendência. 

Wiley (2000), um dos pesquisadores pioneiros sobre Objetos digitais de Aprendência, 
considera que eles são qualquer recurso digital disponível na Rede que pode ser 
compartilhado, desde que possa ser reutilizado como suporte ao processo de ensino-
aprendizagem. Ele ainda argumenta que quanto menor a unidade do objeto, maior o número 
de situações educativas em que pode ser usado. 

Já para Comarella (2015, p. 18), um objeto de aprendizagem  entendido como uma 
microunidade de ensino, que integra um conjunto de informações denominado metadados, 
que o descreve e o identifica, permitindo ser localizado, utilizado e  A autora 
ainda argumenta que um ODA é elaborado como uma microunidade de ensino, que pode ser 
simples ou composta por dois ou mais objetos. Ele pode ser também reformulado ou 
readequado a um novo contexto de utilização como uma evolução de um objeto já existente 
(Comarella, 2015). Para a pesquisadora Dóris Roncarelli (2012, p. 42) os  de 
aprendizagem podem ser imagens, arquivos digitais, vídeos, animações e simulações, desde 
que contempladas as questões didático-metodológicas concernentes ao  

Caracterizar os Objetos Digitais de Aprendência se torna importante no sentido de 
possibilitar que eles possam ser armazenados adequadamente, encontrados facilmente, 
reagrupados e utilizados em diferentes contextos, sem perder sua potencialidade pedagógica, 
suas funcionalidades e principalmente sua capacidade de despertar para a busca de mais 
conhecimento e de correlação dos conhecimentos teóricos com a prática dos estudantes. 

É necessária uma organização de tais ODA, uma catalogação, estarem inseridos em 
um determinado ambiente de aprendizagem, apresentando características específicas que 
facilitam o acesso e os tornem adequados na rede. Outro fator a ser considerado, na 
construção de um ODA, é quanto ao seu tamanho, quanto maior o objeto, mais fácil será 
juntá-lo a outro (Leffa, 2006), considerando que o ciclo de vida de um objeto digital pode ser 
extremamente curto se não for constantemente atualizado. Sobre a reusabilidade, a ideia de 
que o Objeto Digital de Aprendência não é algo feito apenas para ser usado, é algo feito 
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também para ser reusado, Leffa (2006, p. 24) afirma: arece haver aí a preocupação de 
economia, não necessariamente financeira ou ecológica, mas de tempo na construção do 
objeto. Quem constrói os Objetos digitais de aprendência são principalmente os professores e 
isso toma tempo, em princípio mais do que eles têm para dispensar . Assim, o objetivo é que 
houvesse um reaproveitamento do objeto que construiu, não necessariamente repetindo-o de 
ano para ano ou de turma para turma, mas combinando com outros objetos, recriando-os à 
medida que o reestrutura numa unidade maior. 

A necessidade de adaptação no mundo digital é tão necessária como no mundo natural. 
Uma atividade de ensino criada no sistema Windows, por exemplo, deve ser capaz de rodar no 
Linux. Da mesma maneira, no mundo interconectado de hoje, uma atividade que roda num 
determinado navegador, deve também rodar em outro, por mais complexa que seja essa 
atividade. O problema é que as leis do mundo digital, como os próprios sistemas de 
computação, são extremamente instáveis e os padrões de regularidade que estabelecem num 
dia mudam no outro. A única constância desse meio é a constância da mudança  basta, 
portanto, apenas reduplicar o objeto. Para que a reusabilidade ocorra, é também necessário 
que o objeto evolua e se adapte a todas essas mudanças constantes do meio  (Leffa, 
2006, p. 25). 

Para Motter, um Objeto digital é definido e planejado tendo em vista, além de 
conteúdos da disciplina e do perfil dos estudantes, a sua reusabilidade, adaptabilidade e 
compatibilidade entre as mídias escolhidas e os aparatos tecnológicos existentes no espaço 
escolar (Motter, 2013). Para a identificação dos objetos, de modo geral, importa sinalizar 
dados, como: área do conhecimento, subárea, título e natureza do objeto, descritivo geral de 
preferência breve, funções executivas com dados da equipe, o tempo previsto de produção, 
bem como a estimativa de recursos (Roncarelli, 2012). 

Um objeto digital de aprendência pode ser considerado ou construído como um mapa, 
o qual permite novos conhecimentos, contribuindo para a conexão dos diversos campos, 
aberto e conectável em todas as suas dimensões; é desmontável, reversível e suscetível de 
receber constantes modificações, em todos os campos do saber e, portanto, também adequado 
e fértil a produção de conhecimentos. Ressaltamos que, em muitas situações o Objeto Digital 
de Aprendência será usado diretamente pelo estudante, sem a presença direta do professor. 
Deste modo, se faz necessário que ao elaborar tais objetos, as instruções de uso sejam claras, 
com objetivos explícitos e independentes de um mediador.  

Os docentes produtores a cada testagem e aplicação do ODA, se sentem 
comprometidos em aprimorá-lo quer na criação, quer no seu emprego e nas diversas situações 
contextuais, singulares ou coletivas. Os Objetos Digitais de Aprendência surgem com o 
objetivo de  instrumentos dessa nova forma de educar, facilitando a disponibilidade e 
acessibilidade da informação no ciberespaço. É uma terminologia recente que vem sendo cada 
vez mais incorporada no ambiente  (Granetto, 2014, p. 44). 

As inovações tecnológicas, em especial a Tecnologia de Comunicação Digital, ainda 
enfrentam equívocos inéditos na transposição dos materiais didáticos para esta modalidade, 
principalmente por conta da não superação dos modelos que já não surtem mais efeito como 
veículos de mero decalque do conhecimento. É urgente que os Objetos Digitais de 
Aprendência levem o estudante a abstrair os conhecimentos apresentados e produzir, então, 
novos conhecimentos necessários ao contexto e a humanidade.  
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Acreditamos que os ODA devem ser elaborados usando estratégias pedagógicas, 
metodológicas, e considerando os aspectos hipertextuais, transversal, inter(trans)disciplinar e 
de forma significativa, caso contrário, esse objeto será apenas um objeto de reprodução de 
conteúdo fechada e não um objeto digital de aprendência que provoque inquietações e 
verdadeira construção do conhecimento novo/outro.  
 

3. UM ARTISTA E SUA OBRA 
  
 A arte se situa em muitos momentos na história, sendo em seu princípio reservada aos 
mais abastados, em tempos, exclusiva da nobreza, mais tarde à massa proletária, que com as 
Tecnologias digitais facultando constante proliferação, exerce uma função distinta em que 
todos podem participar ativamente do processo de criação e como apreciadores. As obras de 
arte deixam de ser objeto de poucos e passam a ser objetos de muitos.  
 Devido as profundas mudanças ocasionadas pela Tecnologia de Comunicação Digital, 
há um deslocamento na maneira de entender a produção criativa e artística,  de esperar que 
tão grandes inovações modifiquem toda a técnica das artes, agindo, desse modo, sobre a 
própria invenção, chegando talvez mesmo a modificar a própria noção de arte em termos 
mágico  (Benjamin, 2012, p. 59). Defendemos a ideia de arte como algo que se move, que 
afeta a alma, que propicia a aprendizagem, favoráveis a novas maneiras de conceber o artista 
e a arte, partindo da concepção de arte como um Acontecimento, como uma sensação, um 
estado de ser, estar e se expressar.  
 Considerando um Objeto Digital de Aprendência como um artefacto artístico, este não 
se relaciona com a arte standart, reconhecida e valorizada no ensino tradicional, mas sim uma 
arte vista de maneira pedagógica, com o intuito de perceber em tudo a aprendência e crente 
que com tudo e com todos podemos aprender algo. Relacionar a arte com a pedagogia nos 
permite vislumbrar e vivenciar uma prática transformadora, com impactos, pois o ato 
pedagógico é como uma ação que produz experiências e esta atinge e modifica os 
aprendentes. 

O artista, assim como o professor, acrescenta novas variedades ao mundo. Os seres da 
sensação são variedades, como os seres de conceitos são variações e, os seres de função são 
variáveis. O artista é um  de afectos, inventor de afectos, criador de afectos, em 
relação com os perceptos ou as visões que nos dá. Não é somente em sua obra que ele os cria, 
ele os dá para nós e nos faz transformamos com eles, ele nos apanha no  (Deleuze; 
Guattari, 1992, p. 227).  

A arte, como um ser de sensações, e o artista, acreditam em muitos mundos possíveis, 
potencializando o pensamento rizomático, complexo, transversal, multirreferencial, 
transdisciplinar e hipertextual. Pensar no Objeto Digital de Aprendência como uma arte e em 
seu criador como um artista é, de fato, acreditar em um caminho outro,  em pleno devir, com 
Acontecimentos e Experimentações.. 

Objeto Digital de Aprendência não deve ser apenas um material didático e um artefato 
de organizar conhecimentos. Ele deve ser vida, produzir vidas e ser um produtor de 
subjetividades novas, pois o ODA como um agenciador de subjetividades, necessita ser 
instigador, fomentador e criador de relações sociais, culturais e/ou históricas de uma 
sociedade. Além de produtor de subjetividades, as obras de arte são estéticas e tornam aqueles 
que a recebem se  sensível se revela na obra de arte ao mesmo tempo em que 
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a obra de arte aparece como experimentação , 1988, p. 73). Os Objetos Digitais de 
Aprendência assim como as obras de arte proporcionam um interesse estético em uma forma 
perceptual que expressa uma ideia intencional pelo artista, é assim com o professor criador, 
sempre com uma intenção em sua produção. 
 Conceber os objetos digitais como obras de arte, é evocar o uso de diferentes 
habilidades e tipos de raciocínio. Os aspectos para a criação remetem a imaginação e 
preocupação estética, que se refere a estímulos sensoriais, cores, movimentos, diferentes 
formas, efeitos de zoom e qualidades estéticas. 
 

3.1 A formação inicial do artista  
 
 E a formação necessária para sermos docentes artistas produtores de Objetos Digitais 
de Aprendência? Ela deve estar relacionada primeiramente a formação inicial, nos cursos de 
licenciaturas com discussões sobre linguagens digitais, multiletramentos, mídias na escola e 
outros conteúdos, reservando uma carga horária ao tema e logo após, considerando o processo 
contínuo de aprendizagem por parte dos professores, com formações continuadas.  
 O Curso de Letras português e espanhol como língua adicional de uma Universidade 
Federal do sul do país contempla a disciplina de Linguagens digitais, componente esta que 
além de discutir todas as alterações da língua com os meios digitais também se dedica aos 
comportamentos, formas de relacionar-se, de aprender e de ensinar no/com o ambiente digital. 
Nas atividades práticas da disciplina os acadêmicos se colocam como professores artistas 
criando seus objetos digitais de aprendência, objetos estes que leva em conta aspectos 
interculturais, a realidade dos estudantes das escolas a qual eles aplicaram os materiais 
digitais e outros aspectos.  
 Considerar o docente ou neste caso, o futuro docente, como um artista representa uma 
mudança do ponto de vista da formação destes, tirando-o de uma posição passiva para uma 
atuação ativa e colaborativa, pois se pensarmos nos livros didáticos, nos damos conta que é 
uma minoria de professores, distantes da sala de aula, que participam das discussões e da 
produção, muitos docentes são excluídos deste processo. Com os Objetos Digitais de 
Aprendência, os aprendentes podem atuar como criadores ativos da produção, uma vez que 
fazem parte da equipe. 
 Os docentes artistas têm uma postura interessada em potencializar a aprendizagem 
através de práticas que instiguem o encantamento pelo conhecimento, propondo alternativas e 
novas e outras metodologias ativas de tornar a escola um lugar mais atraente. O docente em 
sua essência é criativo, sensível aos seus estudantes, um fazedor, nas palavras de Martins 
(2016, p. 171):  professor fazedor é aquele sujeito que tem vontade de fazer sentido para 
seus estudantes, aquele que afeta, ou seja, trabalha com emoção, paixão, e se permite afetar 
pelos ânimos e conhecimentos construídos  
 É necessário também sensibilizar este (futuro) docente para uma ação pedagógica mais 
significativa para os estudantes. Aprendizagem significativa que diz respeito ao 
aproveitamento real do conhecimento, relacionando com os aspectos da vida, valorizando os 
princípios transversais, que os ajudem a resolução de problemas, que de fato sejam 
apresentados conhecimentos significativos aos aprendentes. 
 Os Objetos Digitais de Aprendência produzidos pelos docentes artistas, ou ao menos 
eles fazendo parte da criação, possibilita o olhar pedagógico, sensível, artístico daquele que 
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conhece seu público, sabe de suas necessidades e inquietações. Os Objetos Digitais de 
Aprendência, elaborados pelos (futuros) docentes artistas, passam a ser não apenas conteúdo 
disponibilizado de forma digital, mas como também criam grandes potencialidades de 
despertar a construção da aprendência em sua essência, preparando os aprendente para os 
desafios do futuro e construindo o conhecimento significativo. 

Produzir Objetos Digitais de Aprendência, assumir o espaço de docente artista, resulta 
em um processo de reflexão, aprendizagem coletiva, colaborativa, de forma transdisciplinar, 
transversal, hipertextual e significativa, com questionamentos contínuos, que solicitam e 
emanam conhecimentos através de muitas vozes, de muitos atores, de muita arte e 
Experimentações.  
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho o grande desejo foi discutir que todos os envolvidos no processo 
educacional podem e devem colaborar para a criação de um ODA, pois acreditamos que este 
só terá um resultado esperado se for pensado pelo conjunto dos atores que participam da 
equipe pedagógica, principalmente o docente. 

Muito em breve os nativos digitais já serão a maioria dos professores atuantes em 
sala de aula, e lembrando que eles já nasceram imersos em um contexto altamente 
tecnológico, com uma grande facilidade de manuseio das ferramentas disponibilizadas pelas 
Tecnologias de Comunicação Digital e com uma incrível capacidade de criar e adaptar 
diversos conteúdos, é provável que a nova geração de professores tenha de maneira muito 
esclarecida que um de seus atributos no fazer pedagógico será também o de produzir 
conteúdos digitais, de serem docentes artistas. 

Por fim, consideramos e ressaltamos a importância em discutir sobre produção de 
objetos digitais de aprendência logo na formação inicial dos professores, para eles de fato 
estarem preparados ao se deparar com o ambiente educativo e também por acreditar que é o 
único meio que irá garantir a qualidade da criação, tendo o professor como um criador de um 
Objeto Digital de Aprendência, como um animador, um orientador, um artista de sua 
docência. Afinal, o artista não é apenas o que pinta, dança, atua, mas sim aquele que é 
sensível ao outro, elabora ideias, estratégias e experimenta, pois a arte é assim, uma 
Experimentação, com ensaios, rabiscos, rascunhos e com o único desejo de despertar 
acontecimentos e conhecimentos.  
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RESUMO  O presente trabalho tem como objetivo compreender o gênero video essay a partir de 
uma discussão sobre o vídeo The Aesthetics, de Natalie Wynn. O engajamento da youtuber e 
transativista com os recursos audiovisuais traduz o que compreendemos bakhtinianamente por um 
projeto estético do autor. Esse projeto, no contexto de uma emergente compreensão sobre 
engajamento, cultura digital e midiativismo, tece inúmeras reflexões sobre esses contextos e objetos 
para o espaço escolar. Dessa maneira, consideramos nossos apontamentos para pensarmos os novos e 
multiletramentos da contemporaneidade frente a projetos estéticos responsáveis, como o de Natalie 
Wynn. 
 
PALAVRAS-CHAVE: midiativismo; projeto estético; video essay  
 
ABSTRACT  The current paper aims at understanding the genre video essay from the analysis of the 
video The Aesthetics, by Natalie Wynn. The engagement of the youtuber e transactivist with the 
audiovisual resources illustrates what we understand, under a Bakhtinian gaze, as an aesthetical 
project of the author. This project, in the context of an emergent understanding of engagement, digital 
culture and media activism, produces various reflections regarding those contexts for the school 
environment. Thus, we consider that our remarks in order to reflect upon the new literacies and the 
multiliteracies of contemporary times, mainly highlighting responsible aesthetical projects such as 

 
 
KEYWORDS: media activism; aesthetical project; video essay. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A web 2.0 é tida como um espaço de participação dos sujeitos. Em outras palavras, as 

reflexões sobre os fluxos de discursos e textos que circulam nesse terreno midiático digital 
convergem para a constituição de uma cultura necessariamente participativa (Jenkins, 2009). 
Tal participação ou engajamento pode ser considerado de diversas maneiras e com diferentes 
propósitos. As redes sociais ilustram uma faceta do entretenimento, ainda que também sejam 
ferramentas e meios fundamentais para outras esferas, como a política e publicitária. Em 
alguma medida, esse fenômeno se aproxima do que Jenkins (2009) define como cultura da 
convergência, segundo a qual as mídias  digitais e não digitais  estão indissociavelmente 
conectadas. Neste trabalho, nos atentaremos à ideia de participação no que diz respeito ao 
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ativismo político. Procuramos, portanto, compreender o gênero video essay e sua construção 
sociodiscursiva/semiótica20. A fim de aprofundar essa compreensão, analisaremos o vídeo The 
Aesthetics, da youtuber e transativista Natalie Wynn. Dessa forma, pretendemos tecer uma 

movimentos responsáveis e éticos na construção de um projeto estético rearticulam sentidos e 
significações no meio digital. Por fim, encaminharemos uma discussão sobre o lugar desse 
projeto na escola. 

 

2. ENGAJAMENTO NO MEIO DIGITAL 
 

Alinhamo-nos à definição de Braighi e Câmara (2018) sobre midiativismo, segundo a 
qual é necessário considerarmos objetos e processos envolvidos em um ativismo feito por 
meio da mídia (activism through media). Segundo os autores (Braighi; Câmara, 2018, p. 35-
36):   
 

ser midiativista não é apenas portar uma mídia; logo, entregar o 
processo de mediação a um ativista não significa garantias de que o 
mesmo funcionará. É preciso estar atento aos usos e aos propósitos. 
Da mesma forma, para ser midiativista é preciso capacitar-se não 
apenas quanto à técnica, mas se letrar na estética, na linguagem. 

Ressaltamos, portanto, a questão da apropriação dos recursos multissemióticos, 
tecnológicos e midiáticos que constituem um ativismo feito na e pela mídia (digital). Para 
além disso, outra questão muito importante para os autores é o engajamento ético dos que 
fazem midiativismo. Nesse sentido, Braighi e Câmara (2018, p. 36) argumentam que:  

 
Midiativismo só se faz com midiativistas, sujeitos portadores de uma 
vontade solidária, que empreendem ações diretas transgressivas e 
intencionais, e veem as próprias capacidades de intervenção social, 
antes localizadas, sendo potencializadas. Isso, por meio de um 
registro midiático que visa necessariamente amplificar 
conhecimento, espraiar informação, marcar presença, empreender 
resistência estabelecer estruturas de defesa.  
 

A partir desse excerto, consideramos fundamental questionar os fazeres éticos que se 
desdobram da produção de conteúdos políticos na web. Assumimos uma perspectiva 
socioideológica da realidade (Volóchinov, 1929 [2018]) e, portanto, não acreditamos em uma 
separação entre ética em estética, seja qual for a produção de sentido em questão. Trataremos 
dessa discussão na seção seguinte. Entretanto, reconhecemos que em se tratando de conteúdos 
sobre posicionamentos políticos  desde decisões governamentais a políticas pessoais da 
relação com os outros e o meio social , a questão ética é potencializada em altas escalas. A 
ideia de posicionamento no contexto de midiativismo, portanto, recai sobre um movimento de 
intervenção social e desejo por transformação. No entanto, acreditamos que a definição 
defendida por Braighi e Câmara (2018) assume essencialmente um discurso político alinhado 
a pautas da esquerda política. A clara defesa e vontade de resistência desse alinhamento 

 
20  específica, mas sim indicamos a compreensão de 
diferentes recursos semióticos, assim como os discursivos, a partir de  uma perspectiva social.   
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traduziria o que os autores chamam por ativismo (midiático). Contudo, é perceptível a 
presença e circulação de youtubers e influenciadores digitais alinhados a um discurso da 
direita ou até mesmo, extrema direita  em especial no caso dos Estados Unidos. Ainda que 
não haja um compromisso por parte dessas figuras com a resistência e defesa de direitos que 
nós, defensores de direitos humanos e políticas identitárias, reconhecemos e legitimamos, 
pode-se dizer que seus conteúdos sobre política são midiativismo? Quais são as implicações 
éticas de se defender fake news, discurso de ódio e narrativas anti-humanistas?  

Bentes (2018, p. 2018) destaca a alienação presente na produção e manifestação de 
tais discursos:  

 

vídeo no YouTube, uma timeline e uma conta no Twitter, tornassem-
se editorialistas de suas próprias crenças, falando para as bolhas do 
Facebook, para seus seguidores, seus iguais. Uma audiência capaz 
de validar e chancelar o que é dito, produzindo pertencimento e 
identificação, ou o ódio e uma guerra memética impermeável, em 
que não há perdedores, pois ninguém se ouve e todos têm razão. 
Trata-se de uma nova forma de produção de consenso, por cliques, 
likes, compartilhamentos, anuência que cria uma comunidade 
imaginada de iguais, no momento em que as instituições produtoras 
de consenso entraram em crise de credibilidade: a justiça, a mídia, a 
escola, os políticos, a própria ciência. 

 

Consideramos que tal alienação discursiva, ainda que produza diferentes éticas, acaba 
se utilizando dos mesmos recursos estéticos e midiáticos. Usuários alinhados a ideologias de 
esquerda também compartilham memes e notícias de origem duvidosa em suas redes, se 
diferenciando simplesmente pelo conteúdo não alinhado à direita política. Essa profusão 
discursiva, ou guerra memética, como afirma Bentes (2018), não produz contradiscursos, 
traduzindo-se uma disputa muito mais quantitativa do que qualitativa. Nesse sentido, 
chamamos atenção novamente para a associação da ética à estética na construção desses 
sentidos e discursos. Afinal, se disputamos os mesmos espaços, utilizando os mesmos 
recursos e ferramentas, o que efetiva e materialmente está se contrapondo no choque de 
nossas narrativas no meio digital?    

Em consonância com uma cultura participativa e a convergência midiática (Jenkins, 
2009), Burgess e Green (2009) argumentam que o Youtube passou de repositório a produtor 
de conteúdos. Sendo hoje um dos sites mais acessados do mundo21, a presença do Youtube na 
vida dos usuários é inegável. Consideramos que o Youtube é um espaço fundamental da 
disputa de narrativas ideológicas e políticas, em especial por ser meio de circulação da video 
essay, sobre a qual falaremos melhor na próxima seção. Neste trabalho, compreendemos o 
Youtube como um importante terreno para a produção de conteúdos midiativistas, 
independente de seu posicionamento político. Além disso, a fácil disposição de textos 
audiovisuais de qualquer ordem é um exemplo bem apropriado para pensarmos convergência 
midiática, marcada pela alta participação de seu público por meio de comentários e do fácil 
transporte de seus conteúdos para outros meios digitais e não digitais. Esse caráter de acesso e 
participação permite movimentos de inclusão extremamente significativos, os quais, 
independente de produzir alienações, como discutimos no parágrafo anterior, parecem 

 
21  Informação disponível no site: <https://www.lifewire.com/most-popular-sites-3483140>. Acesso em: 8 jul. 2019. 
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sustentar um modelo de política participativa muito distinta da que observamos em práticas 
democráticas presenciais. Apesar e independentemente de seus efeitos éticos, é notável como 
esse formato de fazer política acumula e situa, em maior rapidez e proporção, diferentes 
sujeitos.    

 

3. O GÊNERO VIDEO ESSAY 
 

Compreendemos a video essay como um gênero híbrido do meio digital. Tube 
Reporter (2018) associa sua estrutura e função à film essay, um curta documental surgido na 
década de 90 que procurava associar ideias e teses específicas com uma produção artística e 
singular de seu conteúdo. Outra aproximação possível é que, tradicionalmente, as video essay 
tem como temática central assuntos relacionados a filmes e cinema. Tais vídeos podem ser 
similares a resenhas ou ensaios reflexivos sobre arquétipos de personagens e teorias sociais. 
Consideramos que esse vínculo da video essay com conteúdos fílmicos e cinematográficos 
parece ter uma relação com a oportunidade metalinguística e midiática que é poder falar 
sobre filmes por meio do desenvolvimento de um filme. Como Willems (2019) argumenta, 
muitos dos que produzem a video essay são produtores audiovisuais e cineastas, de modo que 
é completamente coerente que suas produções de vídeo tenham impressões autorais e se 
traduzam como reflexos de seu repertório técnico-artístico. O youtuber, contudo, afirma que 
essa não costuma ser a tendência, criticando, inclusive, a produção de seus próprios vídeos.  

Consideramos que o midiativismo, discutido na seção anterior, é amplamente 
produzido por meio da video essay. É claro que esse gênero produz manifestações e alcances 
essencialmente distintos de outros, como posts, stories ou até mesmos vídeos de Instagram ou 
Facebook. Entretanto, consideramos essencial observar como influenciadores digitais e 
youtubers usam dessa estrutura sociodiscursiva, a video essay, com o objetivo de trazer 
visibilidade a assuntos e discussões estritamente políticos, possuindo menor ou maior 
embasamento teórico22. No que tange aos recursos estéticos desses vídeos, podemos 
considerar que eles são razoavelmente simples, reproduzindo os mesmos enquadramentos e 
não variando em tomadas, ângulos ou efeitos. Na verdade, toda a estrutura estética de tais 
vídeos parece servir ao mero destaque do discurso verbal, ressaltando muito mais o que dizem 
do que como dizem. Essa reflexão sobre forma e conteúdo está sendo levantada, é claro, 
pensando o meio digital e o tecido audiovisual do Youtube. O como dizer está 
necessariamente materializado no estilo do discurso verbal. Contudo, aqui consideramos que 
a amplitude de recursos estéticos que a produção de vídeos, ou o vidding, permitem, não estão 
sendo utilizados em grande proporção. Ou seja, ainda que ocupem uma nova mídia e 
constituam uma cultura multimodal e digital, o discurso central de suas produções é 
primordialmente o verbal. 

Nesse sentido, não intencionamos realizar uma crítica específica a essa predominância 
do verbal. Nossa intenção com a discussão acima é somente refletir sobre como, no meio 
digital, no qual há uma grande atenção voltada para produções (áudio)visuais e 

 
22  Por embasamento teórico, não queremos dizer somente textos teóricos ou acadêmicos, mas também a observação 
de dados gerados por instituições e organizações de renome e a indicação de questões que traduzam fenômenos sociais. 
Independente do alinhamento político, é muito clara a diferença de vídeos mais opinativos e pessoais dos que procuram 
sintetizar o conhecimento acumulado sobre determinado assunto  o que aproxima esses textos, inclusive, do que podemos 
intitular de vídeo aula.  
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multi/hipermidiáticas, o verbal ainda pode ser central em alguns contextos e meios. Ademais, 
nos questionamos sobre potência que a nossa apropriação dessas outras linguagens, em suas 
variadas dimensões, pode impactar nossas produções enquanto usuários não 
institucionalizados. Por esses motivos, propomos na seção anterior a leitura do vídeo The 
Aesthetics, no qual identificamos um trabalho singular com a articulação dessas linguagens e 
seus propósitos sociais. Nossa leitura se efetua por meio de uma perspectiva bakhtiniana, ou 
seja, uma compreensão socioideiológica da realidade e do sentido (Volóchinov, 2017 [1929]). 
Como mencionamos na seção anterior, essa percepção implicaria na indissociabilidade de 
forma e conteúdo, ou como aqui tratamos, ética e estética. A consciência da articulação entre 
essas duas dimensões do sentido se daria por meio da construção de um projeto estético do 
autor, ou seja, de uma apropriação e articulação ética e responsável de diferentes linguagens, 
bem como seus usos sociais, sentidos e significações. 

 

4. THE AESTHETICS: TRANSATIVISMO E ENGAJAMENTO 
SINGULAR 

 
O canal Contrapoints foi criado em 2016 por Natalie Wynn, uma youtuber transativista e 

ex-estudante de doutorado de filosofia. Com o objetivo de desconstruir discursos da extrema 
direita americana, Natalie desenvolve vídeos que deem visibilidades a questões de gênero, 
sexualidade, raça e política. Para além da seleção dos conteúdos, a youtuber é reconhecida 
pela maneira como aborda essas temáticas, explorando de maneira criativa e artística a 
discussão político-ideológ

est  em outras palavras, o 

paginação). Nossa atenção para essa youtuber e o vídeo The Aesthetics se dá justamente pela 
compreensão de que a produção dos conteúdos do canal Contrapoints permite um diálogo 
muito singular entre ética e estética. 

Publicado em 19 de setembro de 2018, o vídeo The Aesthetics (A estética) aborda uma 
polêmica discussão sobre o que origina ou o que implica a transexualidade. O vídeo é 
dividido em três arcos: 1) a apresentação de um programa de TV; 2) um programa de debates 
e 3) um chá da tarde. A ambientação dos três arcos narrativos é extremamente singular, 
jogando com cores e efeitos que remetam à cultura drag. O primeiro arco é apresentado por 
uma drag queen que parece estar discutindo sobre cores (elas são mesmo o que parecem 
ser?), mas acaba por conduzir uma discussão sobre gênero e sexualidade  ainda que 
permeada por ironia. O segundo arco foca na discussão entre uma mulher trans/queer e uma 
feminista radical. A apresentadora do programa não está preocupada com um debate saudável 
ou uma boa mediação, de modo que o programa se encerra com a personagem trans, Tabby, 
ameaçando fisicamente a feminista, Abigail. No terceiro arco, o mais extenso, Tabby encontra 
uma colega, Justine, outra mulher trans, porém não queer, para falarem sobre o ocorreu no 
programa de debates. A discussão logo se transforma em um debate filosófico sobre 
transexualidade. 

Nossa leitura do vídeo se dá a partir de uma perspectiva enunciativa e socioideológica 
da linguagem do Círculo de Bakhtin (Volóchinov, 2017 [1929]; Bakhtin, 2003 [1979]). 
Consideramos que Natalie faz um uso singular na construção de sentido que desenvolve, 
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combinando harmoniosa e ideologicamente os recursos estéticos aos princípios éticos de seu 
vídeo. Argumentamos que o processo com o qual a youtuber se engaja é similar ao que 
Bakhtin (2003 [1979]) define enquanto projeto estético do autor, uma vez que o trabalho de 
construção de sua obra, o vídeo do Youtube, se dá por meio de uma elaboração profunda das 
personagens que a compõem, bem como os próprios tempos e espaços de sua narrativa. 
Ademais, compreendemos que esse cuidado com a construção de sentido de Natalie se dá por 
meio de um reconhecimento de sua responsabilidade enquanto enunciadora (Bakhtin, 2010 
[1920-24]).  

Para além da vinculação da estética à ética em sua produção, Natalie também se 
preocupa com a associação dos argumentos e acontecimentos que constrói em seu vídeo com 
episódios reais. O caso de Tabby, por exemplo, é uma referência clara  inclusive explicitada 
em dado momento do vídeo , ao embate de Caitlyn Jenner com Ben Shapiro. A forma como 
(re)constrói esses acontecimentos e os insere em seu projeto estético é não só um recurso 
narrativo, mas um movimento responsável de cuidado e reconhecimento ético de suas 
escolhas enquanto enunciadora. Por esse motivos, consideramos que o engajamento que 
Natalie desenvolve em seu canal é extremamente singular, uma vez que: (a) procura associar 
ética à estética; (b) assume uma postura ética e responsável com os enunciados que constrói e 
reproduz e (c) possui um projeto estético-enunciativo, o qual se traduz tanto pelos recursos 
audiovisuais e midiáticos que aumentam com sua popularidade, como também com o trabalho 
e sensibilidade com o horizonte valorativo que defende. 

Ademais, o projeto de Natalie é declaradamente uma maneira de reagir à alienação 
discursiva, ou guerra memética (Bentes, 2018) entre esquerda e direita. Como pontuado por 
Hall (2018), a youtuber desenvolve o projeto de seu canal pensando na desconstrução de 
determinadas narrativas da extrema direita. Esse projeto, inclusive, parte da percepção de que 
a produção de conteúdos dessa extrema direita percebe, há muito mais tempo, que a maneira 
com a qual se escolhe dizer acaba sendo mais relevante do que o conteúdo por si só. É nesse 
sentido que Natalie afirma que fatos não importam tanto quanto pensamos (Hall, 2018). 
Contudo, isso não significa uma produção extremamente persuasiva ou cheia de estratégias 
discursivas para se argumentar o que se pretende disseminar. Na verdade, na busca por 
explorar um modo de dizer, Natalie vai justamente se atentar para um cuidado estilístico com 
o qual constrói seus enunciados. Dessa forma, a youtuber promove sentidos éticos e 
responsáveis, convidando seu auditório social a se engajar no debate sobre os assuntos que 
aborda com a mesma atenção e consciência que ela se propõe a ter. 

   

5. RESPONSABILIDADE E ÉTICA NOS MEIOS DIGITAIS: 
REFLEXÕES PEDAGÓGICAS 

 

O presente trabalho procurou refletir sobre engajamento no meio digital por meio da 
compreensão de midiativismo (Braighi; Câmara, 2018). Nossas reflexões se centraram ao 
redor do gênero video essay, considerando que essa construção sociodiscursiva ilustra uma 
maneira de ativismo no meio digital, especificamente no Youtube. Após essa discussão 
teórico-contextual, nosso olhar se voltou para discussão do vídeo The Aesthetics, de Natalie 
Wynn. Observamos que o vídeo apresenta uma associação entre ética e estética muito 
particular na construção de conteúdo ativista no meio digital. A partir de um olhar 
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bakhtiniano (Bakhtin, 2003 [1979]; Volóchinov, 2017 [1929]), pudemos acompanhar os 
movimentos de significação investidos por Natalie, os quais culminam no desenvolvimento de 
um projeto estético altamente engajado, o que chamamos de engajamento singular. 
Consideramos, portanto, que esse vídeo é um exemplo da potência ética e estética que as 
construções de sentidos podem ter a partir de uma preocupação essencialmente 
socioideológica com o ato de enunciar.  

Considerando a necessidade de incorporarmos práticas digitais à escola a fim de 
construirmos outro paradigma pedagógico, o qual incorpore a cultura digital ao currículo 
(Rojo, 2017), acreditamos que a discussão realizada neste trabalho é extremamente pertinente. 
Os novos letramentos (Lankshear; Knobel, 2007) e os multiletramentos (The New London 
Group, 1996) evidenciam práticas contemporâneas indispensáveis para os sujeitos do século 
XXI. As discussões, tanto sobre o gênero video essay quanto sobre o vídeo The Aestheticss 
ampliam o olhar para essas práticas de algumas maneiras. Primeiramente, o olhar e 
reconhecimento do contexto de produção e circulação desses conteúdos (multi)midiáticos foi 
essencial para evidenciar questões talvez não tão transparentes em uma leitura superficial. Em 
segundo lugar, esses vídeos também destacam a necessidade de nos apropriarmos de recursos 
e ferramentas que nos permitam acesso e circulação por sentidos multissemióticos, diferentes 
trajetórias transmidiáticas e a compreensão de funcionamentos e dinâmicas propriamente 
digitais e tecnológicas. A apropriação desses conhecimentos, no entanto, não deve se dar sem 
o entendimento de seus usos sociais; por isso insistimos em um paradigma dos letramentos. 
Por fim, acrescentamos nossa contribuição ao ressaltarmos a necessidade de realizar escolhas 
éticas e responsáveis no trabalho estético de nossas construções de sentido. Esse projeto de 
dizer evidencia outra complexidade e sensibilidade do sentido e da significação, o qual é, 
antes que nunca, indispensável para a escola da atualidade.  
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RESUMO  O presente trabalho trata-se do recorte da dissertação de mestrado 
celular e aprendizagem colaborativa: por uma pedagogia dos multiletramentos na educação 

 ainda em andamento. A universalização do uso de aparelhos di

concebida enquanto produto social, merece devida atenção por parte das instituições de 
ensino.  Com a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), mais uma vez, 
nós, educadores, vemo-nos desafiados a reavaliar e renovar nossas práticas.  Diante de tais 
mudanças impostas pela era das tecnologias digitais (TDICs), refletir sobre o papel da escola, 
torna-se preponderante para que os multiletramentos sejam efetivamente incorporados aos 
currículos da educação básica, articulando vivência e aprendizado significativo. Assim, 
buscamos, com o auxílio do celular e do aplicativo WhatsApp, investigar as possibilidades de 
se promover os multiletramentos, tendo nas metodologias ativas e híbridas o amparo 
necessário para conduzir situações de aprendizagem que integradas propiciem ao educando 
momentos de leitura, pesquisa e produção escrita, levando-o a operar satisfatoriamente com as 
inúmeras ferramentas e linguagens disponíveis na contemporaneidade. O corpus é fruto do 
material coletado, no contraturno das aulas regulares da disciplina de Língua Portuguesa, com 
10 estudantes da rede pública de ensino do 7º ano. Os resultados preliminares apontam para o 
fomento de metodologias e abordagens significativas, sem perder de vista as relações entre 
sujeito, linguagem e práticas sociais.   
 
Palavaras-chave: Celular; Multiletramentos; Aprendizagem colaborativa. 
 
ABSTRACT  The present work is part of the master's dis obile use and 

progress. The universalization of the use of digital devices such as mobile phones has brought 
about transformations that impacted, especially on language practices, which, conceived as a 
social product, deserves attention from educational institutions. With the implementation of 
the BNCC (National Curricular Commom Base), once again, we educators are challenged to 
reevaluate and renew our practices. Faced with such changes imposed by the age of digital 
technologies (DICT), reflecting on the role of the school becomes preponderant for 
multiliteracies to be effectively incorporated into basic education curricula, articulating 
meaningful experience and learning. Thus, we seek, with the help of mobile phones and 
WhatsApp application, to investigate the possibilities of promoting multiliteracies. To do so, 
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we count on the active and hybrid methodologies to support and conduct integrated learning 
situations that provide the student with moments of reading, research and written production, 
leading them to operate satisfactorily with the tools and languages available today. The corpus 
is the result of the material collected after the regular classes of Portuguese language, with 10 
students from public schools of the 7th grade. Preliminary results indicate the promotion of 
significant methodologies and approaches, without losing sight of the relationships between 
subject, language and social practices. 
 
Keywords: Mobile; Multiliteracies; Active and Hybrid Methodologies. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A necessidade de uma pedagogia dos multiletramentos surgiu no final da década de 
90 com o Grupo de Nova Londres. Desde então, a busca por incorporar nas práticas escolares 
metodologias que pudessem articular questões multiculturais e multilinguísticas atreladas ao 
desenvolvimento tecnológico, tornou-se o grande desafio para todos os educadores do século 
XXI. Contudo, observamos que ainda hoje estamos aquém da utilização efetiva das infinitas 
possibilidades ofertadas pela era digital, transformando espaço escolar e digitalidade em 
soluções imiscíveis.  

Não descartamos em nenhum momento a complexidade do sistema educacional que 
perpassa razões metodológicas, pelo contrário, acreditamos que uma das estratégias para 
melhorar os índices de aproveitamento dos estudantes seja o educador se colocar nesta fronte 
de batalha e lançar-se rumo à inovação independente dos aspectos negativos que tangenciam 
nossa educação. Acreditamos que a busca por receitas ou manuais metodológicos que 
cumpram com as urgências requisitadas pela atualidade no que se refere às práticas de 
abordagem não seja o caminho mais viável, pois estaríamos recorrendo a atitudes prescritivas 
que pouco funcionariam em situações concretas de ensino-aprendizagem. 

Todavia, negligenciar as novas práticas de linguagem durante as aulas de Língua 
Portuguesa é, sobretudo, anular o potencial discursivo e, portanto, socioideológico dos alunos, 
negando-lhes a possibilidade de expressão por meio da linguagem que lhes é familiar e que 
utilizam no cotidiano para interagir socialmente com seus pares. De acordo com Silva (2018, 
p.11  visão dicotômica entre as práticas sociais produzidas no contexto offline (real) e 
online (real), definitivamente, não faz mais sentido no mundo contemporâneo
estamos vivendo um contexto d . 

Em meio a tal contexto, vislumbramos, para este momento de transformações, o 
profissional da educação básica como pesquisador efetivo, que atua, analisa, reavalia, 
modifica e transforma não apenas uma realidade, mas também sujeitos que dela participam. 
Logo, seu senso reflexivo e arguto para inserir novas linguagens e modelos de operar com o 
código precisa estar cada vez mais afinado com a realidade. Assim, não podemos deixar de 
lado a relação das pessoas com os aparelhos digitais móveis, sobretudo, o celular que já se 
tornou extensão do corpo e da mente da sociedade no geral, ainda mais dos jovens que veem 
nele inúmeras possibilidades de interação. 

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), publicada em 2017, há um capítulo 
. Neste capítulo, 
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notamos a preocupação dos documentos oficiais em promover momentos de aprendizagem 
que desenvolvam, fortaleçam e estimulem a construção de conhecimento com independência, 
articulando-os a situações concretas da realidade. O documento afirma que, 
também é importante fortalecer a autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhes condições e 
ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de 

Brasil, 2017, p.60). 
Dessa forma, buscamos, por meio de uma situação concreta, investigar as 

possibilidades de uso do celular e do aplicativo Whatsapp como forma de promover uma 
aprendizagem focalizada em situações de multiletramentos, tendo nas metodologias ativas e 
híbridas23 um suporte teórico-metodológico importante para a inserção desses recursos nas 
aulas de Língua Portuguesa24. Portanto, entendemos que para o aluno do século XXI, estudar 
e refletir sobre a linguagem de modo desconectado da realidade, além de pouco produtivo, 
distancia aprendizagem e realidade, fazendo surgir inquietações como: estou na escola para 
me transformar, evoluir e acompanhar o mundo, ou estou na escola para me alienar daquilo 
que me cerca e perpetuar modelos tradicionais de ensino-aprendizagem? 

 
2. METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa constitui-se de 3 etapas, sendo: i) coleta de material (corpus), ii) 
análise do material coletado e iii) conclusões parciais. Os sujeitos participantes foram 10, 
todos estudantes do ensino fundamental (7º ano) e com faixa etária entre 12 e 13 anos. Esta 
investigação passou pelo Comitê de Ética e o TCLE foi devidamente assinado. Para a coleta 
do material, seguiram-se as ações subescritas: 

 Aplicar questionário por meio da plataforma Google Forms, contendo 10 
questões fechadas para fins de sondagem do público-alvo da pesquisa; 

 Promover o aplicativo WhatsApp como plataforma de aprendizagem; 
 Oportunizar contato dos estudantes com textos multimodais e 

multissemióticos, focalizando aspectos das metodologias ativas e híbridas; 
 Redimensionar a função do educador como figura que ensina e aprende, 

democratizando papéis tradicionalmente instituídos. 
 

 A análise dos dados levou em consideração 3 aspectos fundamentais para o 
desenvolvimento desta investigação:  

 
 Interação entre os pares e/com o professor-pesquisador; 
 Cumprimento das atividades propostas; 
 Nível de participação como sinal indicador (positivo ou negativo) das 

metodologias ativas e híbridas. 
 

 
23  De acordo com Moran (2017), trata-se de abordagens flexíveis, diversificadas, híbridas e digitais. 
<https://moran10.blogspot.com/2018/03/metodologias-ativas-e-modelos-hibridos.html> Acesso em: 12 ago. 2019. 
24  O presente trabalho trata-se do recorte da dissertação de mestrado so do celular e aprendizagem colaborativa: 
por uma pedagogia dos multiletramentos na  ainda em andamento. 
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As conclusões parciais, pois este estudo trata-se do recorte de uma pesquisa em 
andamento, foram embasadas em documentos oficiais (BNCC) e também autores que há 
tempos chamam atenção para a relevância de uma abordagem linguística na perspectiva dos 
multiletramentos. Ademais, o fato de atuar diariamente na educação básica, tanto nos anos 
finais quanto iniciais, serviu de subsídio pragmático que, de certa maneira, subverte 
positivamente as barreiras entre teoria e prática.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Todas as perguntas do questionário tinham por finalidade explorar a relação dos 
sujeitos de pesquisa com o aparelho celular de modo a traçar aspectos característicos desse 
grupo e, assim, estabelecer os percursos das situações de aprendizagem que seriam 
trabalhadas no transcorrer da pesquisa. No que se refere ao uso do celular, perguntamos 

 Observe a figura 1 abaixo: 
 

Figura 1- Gráfico sobre a frequência de uso do celular 
 

 
 

 
Por mais que a pergunta tenha sido óbvia, trata-se de uma comprovação inicialmente 

necessária, até mesmo pelo fato de sondar a possibilidade desses alunos acessarem as 
atividades propostas. Outro aspecto interessante que se pode apontar é que estando 
conectados diariamente não garante bom nível de interação e envolvimento com a pesquisa, 
pois como sabemos, há coisas muito interessantes na internet e que poderiam tirar o foco do 
nosso trabalho. 

De acordo com Moran (2013), as tecnologias não podem ser entendidas como 
recursos que vieram para solucionar todos os nossos problemas educacionais, pois em meio a 
esse contexto, o diferencial não está na digitalidade, mas na qualidade dos profissionais do 
saber. Realmente, o aluno do século XXI é totalmente digital, contudo pensar que a simples 
ação de utilizar durante as aulas vídeos, hipertextos etc irá despertar nele o fascínio pela 
aprendizagem trata-se de ledo engano. Pelo contrário, o jovem de hoje está mais crítico e 

lores e atitudes inclusive do educador e dos gestores, fato que 
até há alguns anos não era tão comum no espaço escolar. 

O que destacamos neste momento é que as tecnologias não vieram para substituir 
nosso trabalho, tampouco facilitar nossa vida de professores, pelo contrário, inseridas no 
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contexto educacional, modificam não apenas metodologias, mas, sobretudo, pessoas. 
Ademais, tanto professor quanto aluno precisam reavaliar e refletir constantemente sobre seus 
papéis, tendo nas TDICs não um recurso que por si só funcionará automaticamente, mas, sim, 
uma ferramenta que para operar eficazmente precisa ser bem manejada, ou seja, o sucesso 
dependerá de muitos outros elementos, entre eles as estratégias metodológicas que servirão de 
base para alicerçar o trabalho na sala de aula. 

 O Costuma acessar plataformas wiki 
 Por meio dessa pergunta, 

investigamos o senso de pesquisador em nossos alunos, independente daquilo que tinham 
como hábito buscar na internet. Ressaltamos que o público dessa faixa etária, instigado pela 
curiosidade, na medida do possível, está pesquisando e utilizando com muita habilidade os 
recursos oferecidos por essas plataformas colaborativas. Acompanhe a figura 2: 

 
Figura 2- Utilização das plataformas de colaboração 

 

 
 

Com a pergunta supramencionada, entendemos também que a escola precisa 
incorporar em suas práticas atividades de pesquisa, pois todos os jovens, em algum momento, 
utilizam tal habilidade na internet. Esse carát
para que os alunos até mesmo entendam o que é pesquisar, no sentido de compreender essa 
ação como processo de leitura, reflexão e confronto de ideias/fontes. A ação de buscar 
necessita de estímulo cada vez mais, assim, acreditamos que todos terão oportunidade de 
formar conceitos, construir ideologias e tornar-se agente social a partir da seleção de 
ideias/informações que lhes sejam pertinentes. Desenvolver autonomia também é importante, 
já que o aluno autônomo tem condições de entender e vivenciar a aprendizagem como um 
processo e não como um fim. 

Após a etapa de sondagem através da aplicação de questionário, foi estabelecido o 
primeiro contato entre professor-pesquisador e alunos. Para isso, foi criado um grupo via 
WhatsApp (Educação e Tecnologias25) e os sujeitos de pesquisa foram chamados de P1, P2 
etc, para que assim fossem garantidas as condições de anonimato. Neste momento, houve 
necessidade de esclarecer os objetivos desse espaço de formação, no intuito de estabelecer o 
vínculo inicial, caracterizando o aplicativo WhatsApp 
redimensionando-se seu uso de modo que todos pudessem compreender as normas de conduta 

 
25  Nome do grupo criado no aplicativo WhatsApp.  
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para todos os usuários envolvidos neste processo de investigação, assim como mostra as 
figura abaixo:  
 

 
Figura 3 - Estabelecendo contato e esclarecendo os objetivos 

 

    
 

 
Em seguida, foram enviados links para que os alunos buscassem informações sobre a 

ferramenta hipertexto. A ideia nesta fase foi estimular a pesquisa, a seleção e a interação de 
todos, tornando-os verdadeiros agentes no processo de ensino-aprendizagem. O professor na 
posição de mediador buscou estimular essas ações, intervindo sempre que necessário. 
Observe a figura 4: 
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Figura 4 - Propondo atividades de busca e pesquisa, estimulando a interação entre os pares 
 

      
 

 
A troca de informações durante a pesquisa foi bem satisfatória, pois os alunos se 

colocaram como sujeitos na construção do conhecimento. Outro fator muito relevante foram 
os encaminhamentos por parte do professor-pesquisador que no transcorrer das atividades 
desconstruiu seu status de detentor do saber, dividindo com os estudantes, num processo de 
corresponsabilidade, a função de mediação crítica, valorizando o protagonismo juvenil. 

Em nenhum momento, houve 

priorizar o certo ou errado diante das inúmeras informações de que os estudantes dispõem na 
era digital, é o mesmo que adotar práticas tradicionais em novos suportes. Entendemos que o 
papel do professor é apontar caminhos para que todos atinjam o objetivo geral que é aprender 
de maneira crítica, reflexiva e consciente. 

 

4. CONCLUSÃO 
 

Trazer o celular para o espaço de ensino-aprendizagem gera inseguranças, 
desestabiliza a ordem e subverte concepções tradicionais. Contudo, não podemos negligenciar 
sua existência e, tampouco, tentarmos lutar contra uma ferramenta que faz parte do nosso 
cotidiano. Diante dos inúmeros recursos que esse aparelho possui, podemos inseri-lo em 
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nossas aulas, de modo a valorizar e, ao mesmo tempo, aproximar-se da realidade de nossos 
-lo para a comunicação, a navegação, a 

pesquisa, a filmagem e a fo Rojo, 2012, p. 27).  
Durante o trajeto deste estudo, notamos que os sujeitos de pesquisa se mostraram 

colaborativos, colocando-se na função de interaprendentes, ou seja, intervinham nas 
colocações de seus pares no sentido de ratificar ou retificar uma informação. Outro processo 
observado e estimulado pelas atividades propostas foi a autoaprendizagem, nela pudemos 
notar o protagonismo do aluno no seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Neste 
estudo, que corrobora resultados apresentados em uma dissertação de mestrado, os dados 
apontaram para 3 fatores de extrema relevância nos dias de hoje: 

 

 As TDICs são recursos que, inseridas no processo de aprendizagem, 
necessitam do professor certa flexibilidade para conduzir suas metodologias; 
 O processo colaborativo das metodologias ativas e híbridas é desafiador 

e estabelece entre os envolvidos a construção do conhecimento por meio de 
situações de confronto/comparação; 
 Multiletrar nossos alunos significa lhes abrir o leque de possibilidades 

que as TDICs oferecem, sem deixar de lado, aspectos éticos e valorativos 
principalmente nos espaços digitais. 
 

A necessidade de implementar uma pedagogia dos multiletramentos torna-se ainda 
mais recorrente nos tempos de hoje, já que os estudantes reconhecem o distanciamento entre 
escola e práticas sociais. Não se trata apenas de inserir recursos tecnodigitais em todas as 
aulas, mas de incorporá-los aos poucos em nossas metodologias e utilizar nossas habilidades 
de professor/pesquisador para adequar, selecionar e refletir sobre abordagens que de fato 
possam despertar no público jovem a curiosidade pelo saber. Redimensionar, confrontar e se 
colocar como profissional ativo e responsivo é o desafio do educador do século XXI, 
vislumbrando novas possibilidades de ensinar e aprender, pois de acordo com Behrens (2013) 

ehrens, 2013, p. 111). 
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RESUMO  O presente artigo visa aproximar as discussões produzidas no ambiente online das 
reflexões motivadas em sala de aula, na formação de educandos críticos e com consciência social a 
partir de seu papel na educação. Para tanto, pretendemos abordar como a linguagem mediada pela 
tecnologia, exemplificada aqui por vídeos no YouTube, promove maior reflexão e auxilia no processo 
de reconhecimento e identificação coletiva, como pretexto para construção de identidade incentivada 
em sala de aula. Nosso objetivo é propor a utilização de vídeos disponibilizados no YouTube em 
espaços da educação formal, a fim de promover debates acerca de questões sociais, aproximando o 
conteúdo da escola à realidade em que vivemos. Com isso, pretendemos contribuir para discussões 
sociais em sala de aula, a fim de formar estudantes em consonância com as demandas sociais que o 
cercam, com pensamento crítico.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Feminismo; Midiativismo; Internet; Educação democrática 
 
ABSTRACT  This paper aims to approximate the online discussions of the reflections in the 
classroom, to create critical and socially conscious in education. We intend to address how 
technology-mediated language, exemplified here by YouTube videos, promotes greater reflection and 
assists in the process of collective recognition and identification, as a pretext for building identity in 
the classroom. We propose to use videos in formal education, in order to promote debates 
about social, in a relation with school and society. We intend to contribute for social discussions in 
the classroom, to graduate students with the social demands that surround them, with critical thinking 
 
KEYWORDS: feminism; mediactivism; internet; democratic education.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 Com a Internet, os ativistas têm a chance de exporem seus discursos individuais, 
permitindo uma identificação coletiva, possibilitando novas representações e questões 
políticas (Maia, 2002), por meio da relação entre a linguagem e a tecnologia, sendo possível 
graças à horizontalidade das redes, propiciando amplitude na capacidade de produção e 
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circulação de novos produtos midiáticos. Desse modo, a Internet propicia uma comunicação 
multidirigida (Levy, 1998), que impacta diretamente nas relações sociais em espaços físicos.
 Seguindo esse contexto de produção midiática, o presente artigo propõe o uso de um 
canal do YouTube para fins educativos, promovendo maior debate de gênero e racial 
(Carneiro, 2011), seguindo a pedagogia da diversidade (Gomes, 2011). Para tanto, 
escolhemos o canal Afros e Afins, reconhecidamente importante enquanto midiativismo racial 

Colorismo
Ativismo de inte . A escolha desses dois vídeos se dá pela temática e 

didática apresentada neles. O primeiro aborda os aspectos referentes ao colorismo frente ao 
racismo existente no país, com foco no feminismo negro, enquanto o segundo foca na 
temática de ativismo e midiativismo, mostrando a relação entre a internet e seu papel 
comunicacional na sociedade, impactando no papel educativo das mídias. 
 Nosso objetivo aqui é aliar a educação à linguagem e tecnologia, ao propor 
intervenções em sala de aula para que estudantes reflitam sobre a sociedade, no sentido de 
contribuir para a formação crítica desses alunos, enquanto um papel do educador democrático 
(Freire, 1997). Principalmente em uma sociedade cada vez mais midiatizada e atravessada por 
discursos midiáticos e tecnológicos, que aumenta o contato de jovens com as tecnologias de 
informação, acreditamos que seja nosso papel de pesquisador e educador promover esses 
espaços de diálogo e reflexão que combine as novas práticas de linguagem com o ambiente 
educacional. 
 Nesse contexto, acreditamos na hibridização dos espaços físicos e virtuais, a partir da 
imersão e intersecção desses espaços, em uma aprendizagem ubíqua (Santaella, 2013). Esta 
perspectiva prevê interação de estudantes com plataformas virtuais, a formação subjetiva e a 
construção individualizada do conhecimento baseada nos processos abertos de aprendizagem. 
Assim, acreditamos que canais de YouTube, enquanto produtos midiativistas, podem servir de 
material auxiliar no ensino formal, fomentando a discussão de gênero e étnico-racial em sala 
de aula, desencadeando outros debates caros à formação acadêmica e pessoal dos estudantes. 

 

2. A LINGUAGEM MEDIADA PELA TECNOLOGIA E A BUSCA DE 
REPRESENTAÇÃO 

 
 A partir do crescimento de novos canais midiáticos e de comunicação, promovidos 
pelas novas tecnologias de informação, a lógica midiática tradicional foi reconfigurada. 
Exemplo disso é o YouTube, entendendo-o como mídia e espaço de discursos, representações 
e ativismos, objeto central do trabalho. A Internet, portanto, torna-se um espaço de 
surgimento e interação de novos diálogos, suscitando em discussões políticas de relevância 
para a sociedade, incluindo, principalmente, a escola. Assim, os sujeitos que estão inscritos 
nessa nova lógica midiática formam uma rede de identificação e de identidade, criada a partir 
das relações e representações sociais espontâneas desses (novos) produtores de conteúdo. 
 Nesse sentido, Maia (2002) relaciona a representação social ao discurso contra-
hegemônico e aponta sobre o uso da Internet nesse processo. A autora acredita que o 
envolvimento das pessoas em campanhas e debates se dá a partir de sua própria vida, em 
questões que as afetam diretamente a partir de relatos de experiências próprias. É nesse 
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contexto que consideramos esses espaços midiáticos como promotores de discussões e 
formações identitárias.  
 Dessa maneira, podemos considerar o uso dessas tecnologias digitais como parte da 
revitalização da democracia, a partir da possibilidade de maior conexão e alcance desses 
conteúdos, atingindo diversos sujeitos políticos e sociais (Maia, 2002). Para a autora, a 
diversidade de assuntos e informações presentes no ciberespaço é a principal distinção das 
mídias tradicionais, fortalecendo-se enquanto ambiente democrático e de diversidade 
temática, como fruto da horizontalidade das redes, que permite a democratização da produção 
e veiculação de conteúdos26.  Essa maior possibilidade de produção e de alcance do conteúdo 
disponibilizado no ciberespaço é especialmente importante para este trabalho. A produção de 
conteúdo parte de usuários da Internet, não apenas de grandes empresas midiáticas, ou seja, é 
o usuário que produz o próprio conteúdo e disponibiliza nas plataformas disponíveis. Dessa 
forma, o contexto emerge a partir da interação entre os participantes dessa comunicação, 
visando atingi  portanto, o papel 
midiático abrangente e de maior alcance da Web.  
 Mas, ao mesmo tempo em que a Internet proporciona maior democratização de ideias, 
informações e as consequentes representações, ela impulsiona, também, a busca pela 

envolvidas em questões que afetam mais diretamente suas vidas, e que se engajam em debates 
específicos, considerados relevantes ou significativos p aia, 
2002, p. 53). Dessa maneira, a autora classifica a Internet como um espaço livre e 

ão, a autoassociação e o 
estabelecimento da comunicação sem coerções ou sanção por par aia, 2002, 
p. 54), que vai ao encontro do que acredita ser a democratização midiática acentuada pelas 
características comunicacionais da Internet.  
 Nesse contexto, um sujeito pode encenar um papel ativista em suas narrativas digitais, 
visando disseminar o discurso engajado que produz, promovendo maior reconhecimento 
coletivo, justificando sua veiculação como meio educacional em ambiente escolar, 
promovendo maior reflexão sobre os temas abordados nesses produtos midiáticos. Assim, 
esse(s) sujeito(s) parece(m) encontrar no YouTube um espaço de liberdade de expressão dos 
seus ideais, visibilidade de suas ideias e publicização de sua autoafirmação, com seguidores 
que podem se identificar com tal identidade defendida.  

Dessa forma, observamos que a horizontalidade e o grande alcance das redes 
evy, 1998), sem a necessidade do contato 

físico e voltada (em tese) para um sem-número de pessoas, sem especificidades e restrições. 
Essa característica favoreceu, também, além da criação de novos meios de comunicação e o 
fortalecimento do midiativismo, a ampliação desses debates em outros espaços públicos e/ou 
de grande alcance e formação, como a escola. Aliar tais inovações midiáticas à educação 
formal é uma boa oportunidade de levar discussões sociais para a sala de aula, auxiliando, 
assim, na formação crítica do estudante e inserindo-o em seu contexto social.  

 
26 iversos fatores, dentre eles o socioeconômio 
de condições financeiras de acesso à tecnologia e a exclusão de determinados assuntos em detrimento a outros 
(RADFAHRER, 2018), além da questão dos algoritmos de propagação desses conteúdos produzidos. No entanto, nosso foco, 
aqui, é a possibilidade de produção de conteúdo por todos que possuem o acesso à Internet. Ou seja, quem antes era receptor 
de conteúdos midiáticos passa a ser produtor em potencial. 
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3. CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES NA EDUCAÇÃO 
DEMOCRÁTICA 

 
 Os vídeos produzidos pelo canal Afros e Afins, objeto de estudo deste artigo, tem 
como temática a questão racial e a inserção dessa discussão na Internet. Souza (2009) acredita 
que, no Brasil, diferentemente de outros países, como os Estados Unidos, em que há castas 
que operam como processo discriminatório de raça, há o considerado racismo velado. Por este 
termo, defende o autor, entendemos e percebemos que o racismo brasileiro se revela, de certa 
forma, em maneiras estruturais e não tão explícitas.  
 Destacamos, também, que o racismo também é social, o que diferencia de outros 
locais, observando também a tentativa do embranquecimento da sociedade, em uma tentativa 
de não se reconhecer como uma pessoa negra, assunto tratado no vídeo sobre colorismo, 
devido a todas as dificuldades e socializações que tal autorreconhecimento prevê. Dessa 
forma, para o autor, o racismo brasileiro pode gerar sofrimentos subjetivos em situações que 
colocam as características negras em oposição a
irrefletida do mundo que nos parece natural e autoevidente pelo fato de ter sido incutida em 

ouza, 2009, p. 372).    
 
(Carneiro, 2011), que ignora a desigualdade racial que vivemos no Brasil. Além disso, esse 
mito atua para manter essas diferenças para além da arena política, como uma espécie de 
tentativa de silenciamento dessas vozes, demandas e necessidades.  
 Esse apagamento histórico e as disparida sse como 

arneiro, 2011, p. 18) são partes 
fundamentais para nosso trabalho na medida em que consideramos a possibilidade de acesso e 
produção que a Internet propicia, ainda que sob algoritmos e fatores excludentes nessa 
suposta democratização de informação, como motivadores e oportunidades para a expressão e 
produção de conteúdo. Com o desenvolvimento dessas mídias, esses sujeitos, historicamente 
silenciados e sem visibilidade, conseguiram espaço para a autorrepresentação, a produção de 
conteúdo e formas diferentes de fazer ativismo, sendo possível a veiculação desses discursos 
com maior alcance, além da territorialidade que o delimita e o círculo social que o cerceia.  
 Uma das consequências dessa horizontalidade de produção e maior alcance dos 
conteúdos midiáticos ao grande público é a maior identificação com causas ativistas e 
autorreconhecimento como parte do processo de construção da identidade (Braighi; Câmara, 
2018). Para este trabalho, em que consideramos as narrativas femininas nesses novos espaços 
midiáticos, é importante abordar como a construção dessa identidade se relaciona à educação 
de forma democrática e ambivalente. Essa perspectiva social dialoga com os estudos queer, 
especialmente a partir de Butler (1990), os quais consideram que as noções de gênero que 
desenvolvemos são baseadas em aprendizados puramente socioculturais, demonstrando que as 
definições que utilizamos para feminilidade(s) são construtos ideológicos e políticos, ou seja, 
não essenciais ou constitutivos de qualquer natureza humana.  
 Assim, entendemos que produzir e divulgar discursos femininos e feministas nas redes 
e aplicá-los na sociedade, principalmente em ambientes educacionais, podem contribuir para a 
compreensão do papel social que essas pessoas exercem e ocupam, considerando o meio 
social ao qual se insere nessas situações. Dessa forma, compreendemos os vídeos como 
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importantes meios de representatividade (sendo esta uma das características do midiativismo) 
da mulher negra em sua complexidade e completude identitárias. Tais expressividades não 
encontram tanto espaço na mídia tradicional, que, ao exercer o poder simbólico que 
representa, reforça estereótipos e produz significados dominantes que coadunam com a visão 
preconceituosa da sociedade, como um meio de controle de poder (Hall, 1997; 2003).  

Dessa forma, é importante destacar o contexto de diversidade étnico-racial em que 
estamos inseridos, mas reconhecendo o racismo estrutural que perpassa a formação da 
sociedade como um todo, refletido na disparidade de acesso à educação por parte da 
população negra (Leite; Mesquita, 2016). Nesse sentido, as autoras questionam a perpetuação 

r, as quais contribuem para situações 
 (Leite; Mesquita, 2016, p.304). 

Essa perspectiva é fundamental para nosso trabalho pois, além de questões feministas 
presentes nos vídeos, o canal também aborda o tema por um viés racial, que deve estar 
presente nos debates sociais e educacionais.  

Ainda no contexto de diversidade étnico-racial da sociedade brasileira, considerando, 
também, o mito da democracia racial apontada anteriormente, as autoras trabalham o conceito 

como fator estruturante do 
racismo no Brasil. nsiste no fato de os aparelhos ideológicos (família, escola, 
igreja, meios de comunicação etc.) veicularem valores que, juntamente com o mito da 
democracia racial (Leite; Mesquita, 2016, p. 304). No contexto educacional, cabe aos 
educadores conscientes propor uma educação dialógica que vise um pensamento crítico sobre 
esses elementos existentes na sociedade. Considerando, ainda, que estamos inscritos em uma 
sociedade estruturada pelo racismo, cujos aparelhos ideológicos hegemônicos veiculam 
ideologias tais como a ideologia do branqueamento e o mito da democracia racial.  

O avanço nessas questões deve ser a prática na formação de educandos críticos e com 
consciência social; eis o chamado à responsabilidade do educador como aquele que fornece 
informações para a autonomia e elevação de seu educando enquanto sujeito político/crítico. 
Uma maneira de avançarmos nessa prática por uma educação emancipadora é através do 
diálogo. Nesse sentido, Freire (2005) estabelece três fundamentos para o diálogo: i) o amor, 
ao mundo e aos homens; ii) humildade, pois a pronúncia do mundo não pode ser um ato de 
arrogância; iii) e fé nos homens, em sua vocação de ser mais.  

Como resultado, os três fundamentos do diálogo estabelecem uma relação horizontal e 
de confiança, que é ambiente fértil para luta por dignidade para uma construção social 
igualitária, sobretudo contra o racismo e machismo. Nesse contexto, uma maneira de 
avançarmos nessas questões em busca da igualdade é por meio do diálogo, a partir de uma 
aproximação entre a concepção freireana e aos novos produtos midiáticos, propondo, 
portanto, uma reflexão dialógica a partir do uso dessas novas manifestações de linguagens que 
se aproximam do público-alvo no caso, os educandos.  
 Por isso, julgamos pertinente abordar textos referentes à raça e racismo, aprofundando 
o que é tratado nos vídeos e fundamentando nossa análise e visão crítica sobre os conteúdos 
midiáticos. Essa é uma das demonstrações, portanto, da ligação entre a linguagem e a 
tecnologia, considerando o ambiente midiático e aparato tecnológico que subscreve sua 
produção, e a linguagem e a sociedade, já que aborda questões sociais que estão presentes em 
toda a nossa sociedade. A linguagem, mais que um dos modos de expressão discursiva, é, 
também, o meio pelo qual o racismo pode se revelar e a recepção utilizada para interagir com 
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o produto midiático audiovisual que está consumindo, expressando suas opiniões e 
percepções acerca do vídeo.  
 Assim, percebemos que os vídeos do YouTube, principalmente aqueles relacionados a 
temas sociais, podem ser uma alternativa educacional no sentido de aproximação do público 
jovem e o didatismo presente nele, o que auxilia na discussão dentro de sala de aula e na 
formação crítica de estudantes enquanto cidadãos. Temos como base o que nos apresenta 

os que nossa pedagogia seja 
radicalmente transformada pelo reconhecimento da multiculturalidade do mundo, podemos 

 
 

3. DESCRIÇÃO DOS VÍDEOS E PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO EM 
SALA DE AULA 

 
Para este artigo, escolhemos o canal Afros e Afins, de grande alcance nacional, que 

trata, entre outros assuntos, da seara de ativismos e lutas, sobretudo causas raciais e 
feministas. Considerando a reconfiguração midiática atual, assim como as relações que são, 
cada vez mais mediadas pela tecnologia e presentes nas redes sociais digitais, o canal se 
apropria dessas linguagens para produzir conteúdos de relevância e impacto social.  

Criado pela estudante de Ciências Sociais Nátaly Neri, o canal trabalha com a cultura 
negra, trazendo dicas e informações sobre cabelo, maquiagem, moda e militância no 
empoderamento da mulher negra e combate ao racismo, indicado na descrição do canal, ao se 
definir co oda e faça você 
mesmo. O objetivo desse canal é incentivar a autonomia de quem a 546 mil 
inscritos e mais de 23 milhões de visualizações27, o canal ganhou maior visibilidade quando 
inserido em discussões que envolvam racismo e o feminismo negro. Os vídeos que propomos 
discutir são Colorismo, ser negro e os 3 mitos da mulhe  

 
O primeiro vídeo aborda questões referentes à autoidentificação e 

autorreconhecimento enquanto pessoa negra (de pele clara ou escura), além de destacar como 
tal construção de identidade exerce relação na sociedade e na manutenção do racismo. 
Destacamos o didatismo do vídeo e o discurso direto, voltado ao interlocutor, como em uma 
conversa, visando à construção do conhecimento e reflexões sobre questões raciais alçadas 
pela produtora. 

A partir de contextualização histórica sobre colonização do país, a estudante aborda o 
a população brasileira. Relacionando 

os impactos do colorismo no racismo presente na nossa sociedade, a produtora exemplifica 
três mitos da mulher negra, com a diferença entre mulheres negras de pele escura e de pele 
clara. Tais exemplos são comentados considerando o racismo sofrido por todas essas pessoas, 
mas alguns casos em situação de privilégio em detrimento a outras. A classificação oficial 
pelo IBGE em relação a pardos e negros também reforçam esses mitos criados acerca da raça 
no Brasil, contribuindo para a diluição do conceito de negritude, dificultando o processo de 
identificação racial. 

 
27  Informações atualizadas em 16 set. 2019. 
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Já no segundo vídeo, categorizamos 
sobre o ativismo que o canal pretende propor ou expor e as ações sociais resultantes do 
engajamento, união e atitudes em prol de uma causa. Nele, a produtora reflete sobre a 
presença dos movimentos sociais na Internet e, mais do que isso, como os conteúdos 
produzidos a partir da horizontalidade das redes e a (relativa) democratização de acesso à 
informação impulsionaram as discussões ativistas e as formas de construção dessas narrativas. 

Nátaly Neri contextualiza a discussão com base na sua experiência enquanto militante 
de movimentos sociais e as representações e divulgações feitas no ciberespaço. Nesse sentido 
de identificação, um ponto importante abordado por ela é a individualização das causas 
sociais e ativistas, ou seja, a inserção do sujeito enquanto indivíduo que faz parte e vivencia 
aquelas discussões que provoca. Esse ponto é especialmente importante para nossa proposta, 
uma vez que considera a coletividade a partir de traços individuais e específicos que são 
impulsionados pelo ciberespaço. A partir desses traços de individualidade que despertam a 
identificação coletiva, a proposta de utilização desse vídeo em sala de aula pode ser 
interessante tendo em vista o cunho social que permeia tal produto, despertando discussões 
profícuas em sala de aula.  

Dessa forma, podemos observar certa interdependência de espaços, em que o ambiente 
virtual e o físico se relacionam diretamente em atitudes e mudanças sociais. Essas 
características também se relacionam com o alcance social que a Internet carrega e em como 
ela está presente no dia-a-dia, não só da sociedade conectada, mas também da cidade e da 
escola. Tais alcances podem ser abordados como uma das consequências do midiativismo ao 
qual se pratica (Braighi; Câmara, 2018), ou seja, ele também ocorre (e pode ser considerado 
como tal) devido ao seu grande alcance e impacto não só nas redes, mas também fora delas.  

A partir desses vídeos, podemos estabelecer algumas relações entre eles e como 
podem ser utilizados em sala de aula, a fim de praticar a educação democrática com a 
utilização desses produtos midiáticos como norteadores da discussão sobre processos de 
colonização, escravidão, racismo e como tudo isso impacta na sociedade atual. Tais reflexões, 
incentivadas pelos professores, contribuem para a formação completa e crítica do estudante 
que, inserido em uma sociedade plural e conectada, percebe, na tecnologia, possibilidades de 
conscientização e instrumento para mudanças sociais.  
 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
             Com este trabalho, propusemos a utilização de vídeos do YouTube em sala de aula, 
visando a discussão dos temas abordados nessas produções audiovisuais, com objetivo de 
provocar reflexões sociais e relacionadas, também, ao ensino de História, como o processo de 
colonização e período escravocrata. A intenção é abordar a questão racial em sala de aula, 
considerando o contexto social em que as escolas estão inseridas, a partir de vivências 
particulares e reconhecimento coletivo provocados por tais vídeos. Nesse sentido, o conceito 

omes, 2011, p. 4) do termo, o que 
influencia na discriminação na relação que se estabelece com termos culturais e físicos, como 
observados em nosso corpus. Assim, o conceito de raça é baseado na construção social e 
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identitária inserida no contexto brasileiro, considerando a dimensão histórica e cultural, 
culminando no racismo estrutural.  

É pensando nesse conceito de raça (Gomes, 2005) que lançamos olhar sobre os vídeos 
em análise e a subjetividade deles, em relação à identificação e reconhecimento coletivo a 
partir da individualidade. Dessa forma, acreditamos que tal debate racial seja fundamental em 
ambientes omes, 
2011), valorizando o papel da escola nas discussões étnicos-culturais a fim de romper com o 

Nesse contexto, acreditamos na hibridização dos espaços físicos e virtuais, a partir da 
imersão e intersecção desses espaços (Santaella, 2013). Dessa forma, concordamos com a 
autora em relação ao papel da tecnologia na formação das subjetividades e construções de 
identidades, a partir das relações que se firmam no ambiente digital. Tal perspectiva vai ao 
encontro do papel educativo e educacional que vídeos, como o da análise, e as perspectivas 
midiativistas tem em sala de aula, já que a aprendizagem ubíqua (Santaella, 2013) prevê 
interação de estudantes com plataformas virtuais, a formação subjetiva e a construção 
individualizada do conhecimento baseada nos processos abertos de aprendizagem. Assim, 
acreditamos que vídeos como os apresentados neste artigo podem servir de material auxiliar 
no ensino formal, fomentando a discussão étnico-racial em sala de aula, desencadeando outros 
debates caros à formação acadêmica e pessoal dos estudantes.  
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RESUMO  Este artigo utilizou da análise das dez hashtags mais utilizadas no Brasil entre os jovens 
para entender quais ideologias linguísticas se relacionam nesses usos na rede social Instagram, 
concomitante de uma análise semiótica da configuração dessas fotos/legendas e como o verbal/não 
verbal se relaciona nesses usos no qual são evidenciados pelas expressões pertencentes à Língua 
Inglesa. Pensando nessas imbricações, este estudo também visa realçar os usos que se integralizam em 
nossa cultura- língua, trazendo um novo aparato de se entender o que é língua como cultura carregada 
de signos de acordo com a história de cada falante que dela faz uso, salientando que não existe uma 
língua boa ou ruim, existe diversas variedades e estas variedades servem para apontar os discursos que 
estão envolvidos em um dado contexto. O que nos mostra os usos de hashtags em Inglês por jovens 
falantes de Português é a questão de reinventar em outro idioma uma possibilidade de acessibilidade, 
de ressignificar aquilo que por muito tempo foi considerada língua opressora e ao mesmo tempo a 

fica registrado que não necessariamente precisa ter conhecimento da língua específica, o usuário só 
precisa compartilhar e desenvolver esse processo, aprender por meio dessas redes e provar resistência, 
transformando a língua opressora em língua de contato, língua de fronteira. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Instagram; Ideologia Linguística; Transidiomática. 
 
ABSTRACT  This article used the analysis of the ten most used hashtags in Brazil among young 
people to understand which language ideologies are related in these uses in the Instagram social 
network, concomitant with a semiotic analysis of the configuration of these photos / subtitles and how 
the verbal / nonverbal is related in these. uses in which they are evidenced by expressions belonging to 
the English language. Thinking about these imbrications, this study also aims to highlight the uses that 
are integral to our language-culture, bringing a new apparatus to understand what language is as a 
culture charged with signs according to the history of each speaker who uses it, emphasizing that there 
is no good or bad language, there are several varieties and these varieties serve to point out the 
discourses that are involved in a given context. What shows us the use of hashtags in English by 
young Portuguese speakers is the question of reinventing in another language a possibility of 
accessibility, of redefining what has long been considered an oppressive language and at the same time 

uld know, well, in the internet media, it is recorded 
that not necessarily need to have knowledge of the specific language, the user only needs to share and 
develop this process, learn through these networks and prove resistance, transforming the oppressive 
language in contact language, border language. 
 
KEYWORDS: Instagram; Linguistic Ideology; Transidiomatics. 



Anais da V Jornada de Educação, Linguagem e Tecnologia  ISBN: 978-85-62641-29-9 / 
Campinas, 2019. 

 98 

 
 
1. CONTEXTUALIZANDO 
 

A rede social Instagram é um programa aplicativo que se compõe por meio de 
imagens/vídeos e que pode ser acompanhado por hashtags que englobam discursos variados 
em relação a aquilo que o usuário deseja compartilhar. Da definição que temos de hashtags, 
sabemos que ela após ser implementada em suas redes sociais (Instagram) se torna em 
hiperlinks que direcionam aquela palavra ou expressão para todos os outros usuários que 
também utilizaram determinada hashtag específica, criando assim, uma rede de transmissão 
daquela palavra/expressão. Temos assim, uma ampla divulgação desses recursos linguísticos, 
não somente no Instagram, mas também, em outras redes sociais como Facebook e Twitter.  

Com base nas observações dos usos que se ecoam na rede social Instagram, surgem 
às particularidades que observadas com atenção nos levam a uma questão sociocultural 
cravada na estrutura de sociedade que temos: a busca pela ideia de língua considerada de 
maior prestígio, uma língua dos negócios, a língua a que todos entendem - a Língua Inglesa. 
O que remete ao que projetamos como algo puro, correto e efetivamente bom, como esse ideal 
de cultura europeia, de conhecimento intelectualizado e bem aceito, como nos alicerça 

montando as questões de 
preferências por aquilo que é global, falado, dito, escrito.  

Nesse contexto, temos um estudo recente da Biggram28 que nos aponta para as 
principais hashtags utilizadas por falantes de português e que irão nortear a pesquisa, 
selecionamos as 10 primeiras29 hashtags acompanhadas pelo número de compartilhamentos, 
conforme mostra a Tabela 1. 

 
Tabela 1  As dez hashtags mais utilizadas no mundo 

 
1° 

#love 
1.055.863.866 

2° 
#instagood 

574.190.281 

3° 
#photooftheday 

407.671.682 

4° 
#beautiful 

379.321.180 

5° 
#fashion 

367.351.709 
6° 

#tbt 
366.961.656 

 

7° 
#happy 

362.295.044 

8° 
#cute 

359.580.548 

9°  
#me 

318.507.981 

10° 
#follow 

317.999.745 

 
 

A partir desses dados, a pesquisa pela qual demos preferência que fosse realizada 
pelo modo quantitativo através de questionário  e por ainda estar em andamento  foi 
comparada tendo como eixo norteador a circulação dessas hashtags nos perfis dos jovens 
falantes de Português para corroborar as hipóteses lançadas neste trabalho: i) se todos os 
jovens falantes de Português que utilizam hashtags as utilizam em Inglês e se compreendem, 
dominam a língua; ii) como funciona a caracterização da mescla de língua verbal não verbal 

 
28  Site de consultoria.   
29  Disponível em: <https://www.biggraam.com.br/50-hashtags-mais-populares-no-instagram/>. Acesso em: 25 abr. 
2018.   
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nesses usos; iii) como esses usos apontam uma nova maneira de estudo dessas práticas 
linguísticas na rede. 

 
2. METODOLOGIA 

 
 A metodologia adotada é a pesquisa quantitativa realizada através de questionário com 
três perguntas em relação aos usos de língua inglesa e das hashtags, com jovens moradores da 
zona Oeste do Rio de Janeiro, zona periférica. O questionário serviu para comparação dos 
dados e para quantificar esses usos. Após a coleta de noventa e nove questionários 
respondidos, fizemos a seleção de cinquenta deles e alinhados aos dados apresentados pelo 
site de consultoria foi possível montar o corpus dessa pesquisa. 
 

Figura 1.1  Questionário realizado 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 
3. ANÁLISE SEMIÓTICA DAS HASHTAGS MAIS UTILIZADAS 
 

Temos como pontapé de nossa análise a hashtag love   que em inglês significa 
 , e como uma palavra que remete a sentimentos, a apreço e traduz em sua 
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significação forte afeição a algo ou alguém, temos acompanhando essa idiomática, 
algo que se 

assemelha a qualquer outra coisa  portanto, temos o signo de demonstração de algo bom, 
feliz em fotos seguidas com essa hashtag, para além disso, partimos para a questão de como a 
utilização dessa expressão nos apresenta a questão de usos idiomáticos a partir do número de 
vezes que a expressão foi utilizada, a questão desse fluxo de idioma que se entrecruzam para 
anunciar um momento, um fato, uma memória, assim, significando e ressignificando em outro 
idioma aquilo exposto no verbal que se mescla com a semelhança. Assim, pensando na 
questão da variedade linguística, seriam esses usos recursos frente a resistir a essas ideias 
vinculadas de que no Brasil só se fala ou só deve ser projetado o Português como língua única 
ou ainda como uma nova forma de aderir a moda usada em outro idioma para chamar a 
atenção, ganhar notoriedade em suas postagens. 

Como segunda hashtag instagood   que aparenta significar 
-, é utilizado para marcar coisas ou situações consideradas boas pelo 

usuário, nesse contexto não temos uma imagem específica preestabelecida para significar a 
foto, mas que tem relação ao bem estar que a foto demonstra ou intenciona transmitir para 
seus seguidores. Habita nesse sentido uma referência a deduções do que se pode ou poderia 
retratar esse recurso linguístico em perfis de usuários falantes de Português com o sentido da 
manifestação de um simples simbolismo em outro idioma.  

photo of the day  
-, nessa expressão recorrente nos perfis do usuário do Instagram podemos perceber que 

não nos parece u
forma podemos traçar uma ligação que relacione aquele enunciado contendo crenças, ideais, 
convicções e todos os saberes que envolvem aquele ser e mais ainda a questão social, cultural 
e política, nisso temos uma lacuna, e essa lacuna é uma questão que completa a teoria de 
signo, significado e significante. 

Na quarta e quinta hashtag beautiful fashion  a primeira 
remete a beleza, e a segunda a moderno-, geralmente, é utilizada para representar algo belo e 
bonito, de bom gosto, com boa aparência, a imagem que acompanha faz relação com esses 

acessório, remontando a caracte hashtag o fator de 
vaidade x impressionar para ser notada/o. Isso nos revela o fato de como a linguagem 
misturada a recursos imagéticos nos propicia uma leitura particularizada de tal coisa, objeto e 
como o Instagram é justamente uma rede social que carrega o objetivo de divulgar 
imagens/fotos se torna extremamente algo que mexe com o imaginário daquele que deseja 
mostrar, compartilhar. Sobre isso, a escolha linguística que utilizamos nos indexicaliza e 
temos em Lopes (20
consciência das escolhas das indexicalizações que f
no dia a dia, no convívio social, de acordo com as preferências que optamos, a partir disso, 
apontamos para algo, mostramos, exatamente, as nossas ideologias baseadas na performance 
Blommaert (2014), linguística que expressamos.  

(Throwback Thursday), que traduzida para o Português ficaria algo 
- -, que tem proeminência nas legendas/hashtags em perfis 

de usuários da rede social Instagram, e seu uso é tão recorrente que somente essa expressão 
na legenda #tbt traduz de alguma forma aquilo que está descrito não verbal, ou seja, a 
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imagem. Nesse termo, observamos intuito memorialista, que quer retornar ao passado, numa 
data específica que remonte a quinta-feira vivida antes/anteriormente, trazendo a questão da 
saudade como pano de fundo. 

A sétima hashtag já é cristalizada entre os jovens usuários do Instagram e é utilizada 
mesmo por quem não fala o Inglês, pois com a grande circulação desses fluxos digitais as 
expressões vão se tornando cada vez mais pertencentes à comunidade/grupos, redes de 
amigos que também fazem uso da rede social Instagram e que vão se expandindo e ganhando 

happy
imagens/fotos. Desse contexto, Lopes (2013), afirma que de contextos de desterritorialização 
surge os usos transidiomáticos (aqueles em que há io a fronteiras físicas e 

há intersecções que se encontram para (re) formular novas formas de estudo, conhecimento e 
de sobrevivência, ocupando novos espaços através da construção do que entendemos ou do 
que nos foi passado como Português.  

cute     
, como a própria menção já revela, nesta linguagem predomina a caraterística de algo no 
sentido de gracioso, encantador, leve entre outras. É acompanhado de fotos mais 

 mais idade do seio familiar, alguém 
mais novo como um bebê, sentido mais afetuoso, que se relaciona a emoção e a afetividade. E 
que pode mudar de acordo com a pessoa que expõe a foto, de acordo com a mensagem que se 
deseja passar ou revelar. 

A hashtag me   revela um foco mais pessoal e se dirige ao próprio usuário do 
perfil no Instagram, ando o usuário quer 
compartilhar a sua própria imagem, seu autorretrato, chamando atenção para as questões de se 
evidenciar o ego, indo com a ideia de Narciso; colocando na rede social seu estado ou como 
acontece muito em postagens no Instagram mood  outra expressão em Inglês muito 
utilizada pelos jovens em perfis e em campanhas de publicidade. Também ocorrem casos em 
que instame
intuito de atribuir visibilidade a rede social. 

follow , nessa expressão 
estão embutidos os contextos: aquilo que está implícito, o que está de fato exposto, o que o 
usuário quer transmitir, pois existe um conjunto de elementos que sucedem uma postagem 
como essa e que tenha essa expressão. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Em relação às ideologias linguísticas relacionadas nessas exposições e com base nas 
observações feitas, podemos perceber as práticas discursivas que estão se direcionando cada 
vez mais rápido e de forma constante para promover novos conceitos e novos instrumentos de 
se analisar contextos e textos (filtros) semióticos calcados em processos de interação entre 
internet (redes sociais) /mídias e também da necessidade de se explorar outras ideias, 
partilhar, compartilhar, assim, forma-se as identidades definem-se as ideologias e nesse 
mesmo caminho as ideologias linguísticas impressas nas práticas sociais dos falantes de 
Português, promovendo as expressões idiomáticas, os transidiomáticos, as misturas, as 
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mesclas de línguas para manter o elo de comunicação, ali e aqui, em todo lugar, dialogando 
em várias línguas, descontruindo barreiras na linguagem e ampliando a necessidade de se 
pensar em língua. 
 Portanto, o que nos aponta para os usos de hashtags em Inglês por jovens falantes de 
Português é a questão de reinventar em outro idioma uma possibilidade de acessibilidade, de 
ressignificar aquilo que por muito tempo foi a língua considerada opressora e ao mesmo 

que todos devem saber, pois bem, nos meios de 
comunicação de internet, fica registrado que não necessariamente precisa ter conhecimento da 
língua específica, o usuário só precisa compartilhar, replicar e desenvolver esse processo, 
aprender por meio dessas redes e provar resistência, transformando a língua opressora em 
língua de contato, língua de fronteira. No entanto, há a necessidade de reconhecer essas 
transformações e entendê-las como nova construção do que chamamos de língua como 
mesmo nos evidencia Lopes (2013), é pertinente que se procure entender os entrelaçamentos 
dos elementos que estão surgindo permeados pela sociedade e também pela 
contemporaneidade que vivemos e que estamos assistindo o crescer- a globalização nos 
trouxe isto-, a situação de ampliar, de se locomover sem sair do lugar, a tela, imagens, a 
mensagem, línguas fronteiriças, diálogos de trânsito, de sobrevivência, de experiência, de 
busca. 
 Faz-se necessário analisar os contextos onde as ideologias linguísticas ocorrem, como 
ocorre, qual circunstância é embasada e quais os fluxos relacionados a essas ideologias e por 
quem são ditos, escritos, quais as fontes que permeiam toda essa relação de resistência e 
poder e, nesse breve estudo intentamos através de dados traçar relações que podem servir para 
discussões futuras e com teor mais acentuado, denso. 
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