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RESUMO 
 

A partir dos estudos das crenças e do pensamento de que as tecnologias digitais acrescentaram 

dimensões essencialmente dinâmica ao ensino de línguas e levando em conta a possibilidade 

de diversas experiências de interação e colaboração, buscamos nesta pesquisa, investigar as 

crenças e experiências dos alunos sobre o uso do aplicativo WhatsApp, como ferramenta 

pedagógica de incentivo à produção textual nas aulas de Língua Portuguesa. Para isso, 

norteamos nosso estudo a partir das seguintes temáticas: Tecnologias digitais e ensino de 

Língua Portuguesa, a partir do pensamento de Kenski (2006; 2012), Lévy (1996), Rojo (2013) 

e Palfrey; Gasser (2011) dentre outros; Ensino e aprendizagem da produção textual, com base 

em Marcuschi (2007), Rojo (2001), PCN (BRASIL, 1998),BNCC,( BRASIL,2018), Antunes 

(2003) e Passarelli (2012), entre outros e Crenças e experiências, embasados em Barcelos 

(2000; 2002; 2004; 2006), Pajares (1992), Miccoli (2006) Oliveira  (2011), dentre outros. 

Assim, este estudo trata de uma pesquisa interventiva, assumindo uma metodologia de caráter 

descritivo-interpretativo, na qual lançamos um olhar qualitativo sobre os dados, na 

perspectiva do método fenomenológico. Como instrumentos de pesquisa, utilizamos o 

questionário, autorrelatos, uma entrevista semiestruturada após a proposta de intervenção e 

como corpus para a análise as produções textuais de quinze (15) alunos pertencentes ao 9º ano 

do Ensino Fundamental. Os resultados mostram duas perspectivas: inicialmente, os alunos 

apresentaram crenças bastante favoráveis ao uso do WhatsApp para a produção de textos, 

enfatizando o processo de motivação, interação e ampliação do vocabulário, proporcionadas 

pelas ferramentas digitais. Segundo, após as experiências vivenciadas na proposta de 

intervenção através de oficinas didáticas, os alunos demonstraram em seus posicionamentos, 

nos autorrelatos e na entrevista, uma percepção positiva em relação ao aplicativo, enfatizando 

o processo interativo, a criatividade, a liberdade de expressão e as possibilidades de 

multiletramentos, ricas em sentido para a produção de textos. Nossa compreensão é de que o 

WhatsApp pode ser um espaço de ensino e aprendizagem para a produção de textos, mas a 

escola e os professores precisam entender a influência e os impactos dessas novas 

possibilidades de produção textual, bem como trabalhar a colaboração, a participação e a 

criticidade dos alunos diante dos novos currículos em tempo de cibercultura.  

 

PALAVRAS-CHAVE: WhatsApp. Crenças e experiências. Alunos. Língua Portuguesa. 

Produção de textos.  



 

 
 

RESUMEN  
 

Empesar   los  estudios de las creencias y la idea de que las tecnologías digitales  han 

agregado dimensiones esencialmente dinámicas a la enseñanza de idiomas y teniendo en 

cuenta la posibilidad de diversas experiencias de interacción y colaboración, buscamos en esta 

investigación, investigar las creencias y experiencias de los estudiantes sobre el uso de la 

aplicación WhatsApp, como herramienta incentivo educativo a la producción textual en clases 

de portugués. Para esto, guiamos nuestro estudio basado en los siguientes temas: teccnologías 

digitales y enseñanza del português, basadas en el pensamiento de Kenski (2006; 2012), Lévy 

(1996), Rojo (2013) e Palfrey; Gasser (2011) dentre outros; Ensino e aprendizagem da 

produção textual, com base em Marcuschi (2007), Rojo (2001), PCN (BRASIL, 

1998),BNCC,( BRASIL,2018), Antunes (2003) e Passarelli (2012), entre outros e Crenças e 

experiências, embasados em Barcelos (2000; 2002; 2004; 2006), Pajares (1992), Miccoli 

(2006) Oliveira  (2011) entre otros. Así, este estudio este estudio trata de una investigación 

intervencionista, asumiendo una metodología descriptiva-interpretativa, en la cual 

proyectamos una mirada cualitativa em relación  a los dados, en la perspectiva del método 

fenomenológico. Como instrumentos de investigación, utilizamos el cuestionario, los 

autoinformes, una entrevista semiestructurada después de la propuesta de intervención y como 

corpus para el análisis, las producciones textuales de quince (15) estudiantes pertenecientes al 

noveno grado de la escuela primaria. Los resultados muestran dos perspectivas: inicialmente, 

los estudiantes presentaron creencias muy favorables al uso de WhatsApp para la producción 

de textos, enfatizando el proceso de motivación, interacción y expansión del vocabulario, 

provisto por herramientas digitales. En segundo lugar, después de las experiencias vividas en 

la propuesta de intervención a través de talleres didácticos, los estudiantes demostraron en sus 

posiciones, en los autoinformes y en la entrevista, una percepción positiva en relación con la 

aplicación, enfatizando el proceso interactivo, la creatividad, la libertad de expresión y el 

posibilidades de múltiples pasos, ricos en significado para la producción de textos. 

Entendemos que WhatsApp puede ser un espacio de enseñanza y aprendizaje para la 

producción de textos, pero la escuela y los maestros deben comprender la influencia y los 

impactos de estas nuevas posibilidades de producción textual, así como trabajar en 

colaboración, participación y La criticidad de los estudiantes frente a los nuevos planes de 

estudio en cibercultura. 

 



 

 
 

PALABRAS CLAVE: WhatsApp Creencias y experiencias. Estudiantes Lengua portuguesa. 

Producción de textos 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Encarar as mais diversas transformações voltadas para o ensino de Língua Portuguesa 

tem sido um desafio para os usuários e estudiosos da área. A língua, antes concebida como 

algo restrito e limitado, analisada somente por seus aspectos linguísticos, estruturais e 

sistemáticos, passou a receber novas dimensões e perspectivas, frente as novas práticas de 

linguagens e os novos letramentos na sociedade contemporânea. Nesse novo cenário, surge 

uma proposta de estudar as práticas de linguagens e os letramentos em ambiente digital, 

partindo do entendimento de que a escola necessita adequar suas propostas às tecnologias 

digitais, ofertando meios pedagógicos para formar cidadãos críticos e criativos.  

Nesse entendimento, a internet deve ser vista como um espaço didático-pedagógico 

que possibilita a inserção do aluno em diferentes situações de interação, dentre elas; o 

engajamento da produção textual em novas configurações de uso da língua. Para Kenski 

(2006), o processo de interação através da internet inclui, além de pessoas, diversas mídias 

que permitem a comunicação e o estabelecimento de relações no espaço virtual. 

A partir desse pensamento, os motivos desta pesquisa partiram de observações, 

questionamentos e inquietações diante das dificuldades da maioria dos alunos no que se refere 

ao desempenho na produção de textos. Direcionamos o trabalho com a produção textual para 

o ambiente virtual, pois, como expõe Araújo (2006, p. 29), “o ciberespaço, configura hoje 

uma nova era, a era da informática, das múltiplas janelas abertas, da hipertextualidade, do 

“diário digital”, de uma nova sociabilidade”. Nessa perspectiva, o estudo é fomentado pela 

necessidade de investigar o aplicativo WhatsApp como uma ferramenta que comporta 

hipermídia1 e instiga o aprendiz na produção de textos. As respostas serão buscadas nas 

experiências e crenças dos alunos no que se refere à motivação pela produção de textos no 

aplicativo do WhatsApp. 

  Aliado aos problemas de leitura e escrita existentes dentro e fora da escola, 

averiguamos, principalmente, no âmbito das aulas de língua materna, uma acentuada 

insatisfação com o processo da produção de textos. Vemos professores descontentes com o 

desestímulo dos alunos em relação às produções, e os alunos entediados com a forma que as 

propostas de produção de textos são proporcionadas. Como ressalta Passarelli (2012, p.58) “ 

para atenuar possíveis medos ou aversão à escrita é necessária uma mudança de enfoque”.  

 
1  É uma mídia de leitura não linear que contém imagens, sons, texto e vídeo (multimídia) como elementos de 

um sistema de hipertexto. 
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É visível que, com o advento da internet, novas forma de interação têm ganhado 

espaço pelos alunos em detrimento das suas mediações na perspectiva da dinamicidade e da 

interatividade. Com o ativismo digital, é fundamental que possamos desenvolver o trabalho 

pedagógico com novos suportes e dispositivos tecnológicos, novos programas, aplicativos e 

ambientes de aprendizagens que modificam os processos de aprendizagens favorecendo uma 

metodologia mais dinâmica com comunicações interpessoais, socialização, produção, 

veiculação e publicação de conteúdos. 

          Motivados por isso, pretendemos investigar a aplicabilidade de atividades no aplicativo 

WhatsApp, e ver como as atividades, promovidas nesse ambiente virtual, poderão ser 

relevantes para o ensino e a aprendizagem da produção textual. 

 Nossa proposta dialoga com outros estudos desenvolvidos na área das Tecnologias 

Digitais, crenças, interação em ambiente virtual e produção de textos. O sentido é ampliar as 

discussões com o fazer científico, ampliando o relacionamento com o objeto de estudo e 

aprofundamento da pesquisa, relevante tanto para as aulas de língua materna, quanto para o 

uso de discursos e linguagem nas diversas esferas sociais.  

São aspectos dessa natureza que influenciam a necessidade de investigar as estratégias 

de utilização do WhatsApp, bem de como se dá a interatividade no ambiente virtual na 

perspectiva de apreciação e leituras de textos multimodais ou não, que possam favorecer 

discussões diversas para a qualidade das produções textuais nas aulas de língua materna e, 

posteriormente, em outras instâncias sociais. Nesse sentido, nossa pesquisa busca investigar 

as crenças e experiências dos alunos sobre o uso do aplicativo WhatsApp como ferramenta 

pedagógica de incentivo à produção textual nas aulas de Língua Portuguesa.  

Para isso, não podemos abdicar ou esquecer da importância de trazer para o nosso 

trabalho, estudos aliados ao recorte temático. Estudos recentes delineiam de forma diferente a 

natureza das crenças. Barcelos e Abraão (2006) discorrem que as crenças não estão dentro de 

nossas mentes como estrutura mental pronta e fixa, mas mudam e se desenvolvem à medida 

que interagimos e modificamos nossas experiências e somos, ao mesmo tempo, modificados 

por elas. Assim, compreendemos a relevância de investigações que demandam estudos das 

crenças frente ao mundo digital, pensando o ensino e a aprendizagem da produção de textos 

na contemporaneidade e acreditando no impacto positivo que pode ser ocasionado mediante 

práticas didáticas aliadas às ferramentas digitais. 

Diante de muitas tendências de pesquisas sobre crenças no contexto brasileiro 

contemporâneo, podemos mencionar os estudos que vislumbram acerca do uso das 
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tecnologias digitais no âmbito da Linguística Aplicada (doravante, LA). O estudo de Perina 

(2003) têm como propósito investigar as crenças de professores de Língua Inglesa, tanto em 

relação ao uso do computador em suas práticas docentes quanto em relação ao seu papel na 

sociedade digital. Essa pesquisa se fundamenta no conceito de crenças, diante da 

compreensão de que as experiências guiam as ações e influenciam a crença de outros. O 

estudo foi fundamentado partindo da premissa dos conceitos de alfabetização e letramento 

tecnológicos, considerando o primeiro como o uso operacional do computador e o segundo 

como a visão crítica diante do manuseio do equipamento. A pesquisa se respalda em 

referências sobre as relações humanas no meio digital e em propostas para a utilização do 

computador como ferramenta de contribuição para o ensino e a aprendizagem de línguas. Os 

resultados obtidos desvelaram que as crenças reveladas pelos professores investigados, 

constituem subsídios de incentivo para programas de formação (inicial e continuada) de 

professores de inglês que buscam integrar conteúdos relativos à tecnologia educacional. As 

pesquisas exigem novas abrangências, novos estudos como campo fértil, em que as tendências 

voltadas para as Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (doravante TDIC) e 

as crenças podem favorecer resultados promissores no campo do ensino e da aprendizagem. 

Ainda nesse campo de estudo, citamos os estudos de Telles e Vassallo (2006a) que 

tiveram como ponto principal discutir as inovações tecnológicas e pedagógicas propostas pelo 

Teletandem2 no ensino e na aprendizagem de línguas. Estão em andamento os estudos de 

Vieira-Abrahão, Silva, Kfouri-Kaneoya, Mesquita, Salomão, Bedran, Luvizari. Esses 

estudiosos participaram do Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística (doravante, 

LAEL), em 2003, em um caderno de resumo com o tema “Linguagens em atividade com 

estudos voltados para as crenças no âmbito das tecnologias”. Vale frisar também a pesquisa 

de Brito (2005), intitulada “Análise das crenças de professores de Língua Portuguesa sobre o 

internetês”. O estudo trata sobre as crenças de professores de Língua Portuguesa na 

perspectiva do internetês, considerando o tratamento dessa variedade linguística em sala de 

aula.  

Contudo, os estudos aqui citados não fazem referência as experiências, mas as análises 

conferem resultados significativos em relação ao ensino- aprendizagem com o uso das TDIC. 

Essas constatações sugerem atentar para três aspectos:  existem poucos estudos sobre crenças 

em relação ao uso das TDIC para o ensino e a aprendizagem de línguas; existem poucas 

 
2 Teletandem é um tandem virtual que utiliza as ferramentas de escrita, leitura, áudio e vídeo do aplicativo  
MSN Messenger 7,5, no ensino e na aprendizagem de línguas (cf. Telles & Vassallo, 2006a; Vassallo & 
Telles 2006b) e poderia ser utilizado também no contexto de formação de professores de línguas para o meio 
virtual (cf. Vieira-Abrahão, em andamento; Silva, em andamento; dentre outros).   
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pesquisas que envolvam os alunos, bem como as experiências são pouco mencionadas nos 

trabalhos.  

 É pertinente uma postura prática dos docentes frente à inserção das TDIC, no sentido 

de o professor deixar de ser um mero transmissor de conhecimento para ser um mediador, 

capaz de impulsionar e motivar seus alunos como seres autônomos na construção desse 

conhecimento. Assim, o ensino e a aprendizagem são potencializados, favorecendo a 

convergência entre os saberes e as práticas educativas. 

 A nossa pesquisa ressalta um pouco mais a discussão em torno das crenças e 

experiências dos alunos buscando o efeito de sentido da produção de textos no aplicativo 

WhatsApp frente ao uso da produção formal no âmbito escolar. Nesse contexto, vale enfocar a 

investigação de Barbosa (2016) que realizou uma pesquisa buscando analisar as interações 

realizadas via WhatsApp pela linha discursiva, observando suas materialidades e práticas 

discursivas, por considerar a escrita uma relação social. A autora concluiu que, independente 

do meio em que está inserida, a linguagem pode ser adaptada para cumprir sua função de 

comunicar, entretanto, ao produzir ou estabilizar sentidos, os discursos veiculados através do 

aplicativo também podem ser vistos como segregadores ou alienantes.  

Por fim, em consonância com a nossa pesquisa, vale enfatizar o trabalho investigativo 

de Andrade (2016) que põe em destaque o WhatsApp como instrumento didático no processo 

de ensino e aprendizagem de leitura e de produção de textos. Esse trabalho investigou de que 

maneira pode acontecer o ensino de leitura e de produção de textos através do uso do 

aplicativo WhatsApp nas aulas de Língua portuguesa, e, como isso pode contribuir para o 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para a aprendizagem da leitura e 

da produção escrita. 

Elencadas algumas produções voltadas para as crenças no ensino de Língua 

Portuguesa envolvendo o uso do aplicativo WhatsApp na prática da produção textual, 

sentimos a necessidade de um estudo sobre crenças de alunos em relação a produção escrita 

no ambiente virtual na área de Língua Portuguesa. Isso torna o nosso trabalho pertinente, por 

mostrar possibilidades de produção textual em rede de forma plástica e dinâmica, capaz de 

aproximar a nova realidade do aluno contemporâneo, em que a produção textual é 

experimentada e experienciada de forma significativa. 

É preciso lembrar que o WhatsApp é um aplicativo em que o letramento digital se 

adentra, viabilizando a interação entre escritor e leitor. Para Lévy (1996, p. 46), no ambiente 

virtual, “toda leitura tornou-se um ato de escrita”. O sujeito torna-se leitor e escritor, de 
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acordo com as necessidades do momento, transformando tanto a linguagem quanto a 

produção textual. Por isso, se faz necessário entender como são desenvolvidas as atividades 

no aplicativo WhatsApp e como essas ferramentas digitais satisfazem a curiosidade do 

educando. Se faz necessário ainda entender o papel do professor mediante os mais diversos 

procedimentos metodológicos e estratégicos sobre as propostas textuais no ambiente virtual. 

Com base nessa discussão, construímos um questionamento geral que serviu de eixo 

norteador da nossa pesquisa: Como o aplicativo WhatsApp pode contribuir com práticas 

interativas, críticas e reflexivas para o ensino e a aprendizagem da produção de textos? Como 

desdobramento dessa inquietação, surgem as seguintes questões: Quais as crenças e 

experiências dos alunos sobre as tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem da 

produção de textos nas aulas de Língua Portuguesa? Que impacto o uso do WhatsApp pode 

desenvolver na produção de textos em Língua Portuguesa? Quais as crenças evidenciadas 

pelos alunos como efeito das experiências com a produção de textos no WhatsApp?  

A partir desses direcionamentos, elencamos como objetivo geral: Investigar as crenças 

e experiências de alunos com o aplicativo WhatsApp para o ensino e a aprendizagem da 

produção de textos em Língua Portuguesa.  A partir desse objetivo geral, destacamos nossos 

objetivos específicos: (i) Verificar o impacto do uso do WhatsApp como ferramenta para a 

produção de textos em Língua Portuguesa; (ii) Identificar as crenças e experiências dos alunos 

em relação às tecnologias digitais na produção de textos e (iii) Analisar as crenças dos alunos 

após as experiências com a produção de textos no aplicativo WhatsApp. 

Pensando na fundamentação teórica da nossa pesquisa, procuramos dialogar com os 

estudos desenvolvidos na área das TDIC, nos respaldando em Lévy (1996) e Kenski (2006)  

que versam sobre o uso das tecnologias digitais para a educação, bem como o processo da 

interação no ambiente virtual; em Marcuschi (2007), Rojo (2001), Brasil (1998), dentre outros 

que discutem e refletem sobre o ensino e a aprendizagem da língua materna na perspectiva do 

texto; em Antunes (2003) e Passarelli (2012), que apresentam estudos acerca da produção 

escrita na escola. Além desses, nos sustentamos teoricamente, para falar sobre crenças e 

experiências, em Barcelos (2000, 2002, 2004,2006), Pajares (1992), Miccoli (2006), Oliveira 

(2011), dentre outros. 

De forma didática, este trabalho se divide em (5) cinco capítulos: Na “Introdução”,  

apresentamos uma breve apresentação da temática, a justificativa, em que esboçamos a razão 

da escolha do tema e sua pertinência para o meio educacional e social; o estado da arte, com 

um recorte de alguns trabalhos com temáticas afins; problemática, trazendo as questões 
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norteadoras; objetivos geral e específicos e a abordagem teórica, contendo alguns teóricos e 

estudiosos  que nos ancoramos e a organização da estrutura . Em seguida, o capítulo 2, 

“Crenças, experiências e a produção de textos no WhatsApp” que traz os conceitos, contexto 

histórico, as abordagens e as discussões sobre as crenças e experiências, discorrendo ainda 

sobre as implicações das crenças e experiências para o ensino e a aprendizagem da Língua 

Portuguesa, bem como apresenta uma reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem da   

produção textual e as metodologias ativas na era digital. O capítulo discute ainda sobre os 

multiletramentos nas aulas de produção textual, na perspectiva do uso do WhatsApp como 

ferramenta pedagógica. Além disso, discorre sobre o aplicativo como forma de repensar a 

produção de texto na perspectiva da construção de sentido além da estrutura formal. 

Nesse mesmo raciocínio, o terceiro capítulo “Aspectos metodológicos da pesquisa”, 

descrevemos a natureza da pesquisa, sua caracterização, o contexto e o perfil dos alunos 

pesquisados, como também os instrumentos de pesquisa e os procedimentos empregados na 

coleta e na análise dos dados e a proposta de intervenção. No quarto capítulo “Crenças e 

experiências de alunos sobre o uso do WhatsApp na produção de textos”, analisamos e 

discutimos os resultados acerca das crenças e experiências dos alunos sobre o uso do 

aplicativo WhatsApp após a proposta de intervenção.  E, por último, nas “Considerações 

finais”, em que reforçamos nossas reflexões, nos posicionando acerca dos resultados obtidos, 

bem como uma recapitulação de todo esse trabalho de pesquisa.  
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2 CRENÇAS, EXPERIÊNCIAS E A PRODUÇÃO DE TEXTOS NO WHATSAPP 

 

Que desafios nos esperam quanto ao ensino da 

escrita em tempos de cultura digital?  

KOCH (2002) 

 

Neste capítulo, são abordados pontos relevantes sobre crenças e experiências, 

delineando o contexto histórico, expansão e consolidação, bem como conceitos e abordagens 

dessa vertente na LA. Por conseguinte, traremos uma discussão reflexiva sobre concepções de 

crenças e experiências e suas contribuições para o processo de ensino e aprendizagem da 

Língua Portuguesa, assim como alguns apontamentos acerca das TDIC. Em face dessa 

maneira de conceber a linguagem numa perspectiva digital, os tópicos que seguem tratam do 

processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa na era digital, mostrando o atual 

ensino e aprendizagem da produção de textos, considerando o olhar para as metodologias 

ativas na escola, assim como as dificuldades existentes. Num terceiro tópico, descrevemos os 

aspectos que caracterizam os multiletramentos nas aulas de produção textual, enfatizando o 

aplicativo WhatsApp como ferramenta pedagógica colaborativa. Por último, tratamos de um 

conjunto de reflexões com base em estudiosos que debatem sobre o WhatsApp na perspectiva 

de repensar o ensino e a aprendizagem da produção de textos de forma mais interativa com 

possibilidades para a construção de sentido. 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO, CONCEITOS E IMPLICAÇÕES DAS CRENÇAS E 

EXPERIÊNCIAS 

 

Desde que se ouve falar de “crenças”. Conforme aponta Barcelos (2001), é um 

conceito antigo em disciplinas como a antropologia, a filosofia, a sociologia, a psicologia e a 

educação e, principalmente na linguística, que se preocupa em compreender o significado do 

que é falso ou verdadeiro. 

Quando pensamos nos estudos sobre as crenças, as pesquisas apontam que as 

investigações acerca do ensino e da aprendizagem de línguas no âmbito da Linguística 

Aplicada tiveram repercussão no exterior, nos anos 1970 e 1980 mas somente a partir da 

década de 1990, começaram a ter maior dimensão no âmbito nacional. Para Silva (2007), as 

pesquisas sobre crenças no ensino e na aprendizagem de línguas realizadas no Brasil, 
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completaram em 2005, 10 anos de atividades produzidas, por programas nacionais de pós-

graduação strictu-senso (Mestrado e Doutorado) em LA. 

 Nos últimos anos, o estudo das crenças na LA tem crescido consideravelmente, 

através de dissertações, teses, publicações de artigos sobre crenças de professores e de alunos 

em periódicos muito conhecidos pelos linguistas brasileiros. Dentre alguns estudos no Brasil, 

podemos enfatizar investigações sobre crenças de professores de línguas em formação, como: 

Barcelos e Vieira-Abrahão (2006), Gil, Rauber, Carazzai e Bergsleithner (2005), Vieira-

Abrahão (2004), Rottava e Lima (2004), Gimenez (2002), Leffa (2001), Almeida Filho (1999) 

e um livro no exterior (KALAJA; BARCELOS, 2003) entre outros estudos. Isso justifica-se 

pela pertinência de novas perspectivas de investigação nesse campo envolvendo aspectos 

acerca de percepções de professores e alunos.  

É preciso lembrar que crença e conhecimento têm sentidos distintos para alguns 

estudiosos; e similar para outros, tendo em vista que o conhecimento está relacionado a fatos, 

objetivos, e crenças, à avaliação e ao julgamento.  Pajares (1992, p.309) define crenças como:  

 

Atitudes, valores, julgamentos, axiomas, opiniões, ideologia, percepções, 

conceituações, sistema conceitual, pré-conceituações, disposições, teorias 

implícitas, teorias explícitas, teorias pessoais, processo mental interno, 

estratégia de ação, regras de prática, princípios práticos, perspectivas, 

repertórios de compreensão, estratégia social. 

 

  

Como vemos, uma crença contempla algum tipo de avaliação, consciente ou 

inconsciente que, de alguma forma, envolve as emoções, evocadas pelo indivíduo para 

fundamentar seu pensamento e sua ação, a partir de uma realidade vivenciada, que dar 

suportes a subjetividades e conceitos.  Contudo, para Barcelos (2006, p. 18): 

 

[Crenças são] uma forma de pensamento, construções da realidade, maneiras 

de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas 

experiências resultantes de um processo interativo de interpretação e 

(re)significação. Como tal, crenças são sociais (mas também individuais), 

dinâmicas, contextuais e paradoxais. 

  

 

Desse pensamento, entendemos a dinamicidade das crenças, pois não podemos vê-la   

numa visão estática e uniforme. Quando nos referimos aos alunos, as crenças são ainda mais 

diversificadas, pois lidamos com experiências e contextos diferentes. Assim, há muitas 

definições para crenças sobre aprendizagem de língua. Riley (1994, p.08) definiu crenças 

como “ideias populares sobre natureza, estrutura e uso da língua, reação entre linguagem e 
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pensamento, linguagem e inteligência, linguagem e aprendizagem”. Já para Wenden, (1986,   

p.05), “crenças são opiniões baseadas em experiências e opiniões de pessoas que respeitamos 

e que influenciam a maneira como eles [os alunos] agem”.  

Numa perspectiva discursiva, as abordagens socioculturais e bakhtiniana3 

enfatizam que as crenças são construídas historicamente nas relações humanas, através da 

linguagem, apresentando caráter interacional.  

      Não existe um conceito pronto e acabado para crença, o que existem são vários 

termos e definições, que contemplam as crenças sobre aprendizagem de língua, algumas 

visões mais arcaicas e outras que podem ser atribuídas a tendências investigativas mais atuais. 

Essa é uma das razões que torna esse conceito difícil de se investigar. Para Silva (2007, p. 46), 

As definições apontam, portanto, para o fato de que as crenças são socialmente (e, deste 

modo, também cultural e historicamente) constituídas através da interação, recíprocas, 

dinâmicas, possuindo uma estreita relação com a ação.  

            Dentro dessa lógica, nosso estudo adota o conceito de crenças abordado por Barcelos 

(2006), considerando que trata-se de processos interativos e da ressignificação de ensino e 

aprendizagem, de modo que assimilamos essa relação das crenças com a ação, 

compreendendo que as crenças decorrem do conhecimento, e esse conhecimento ganha 

amplitude mediante as experiências, no que concerne refletir as ações e rever os conceitos. 

            Ainda ressaltamos alguns levantamentos e definições a respeito das crenças e 

experiências e um recorte sobre a dimensão das concepções acerca desses estudos, no sentido 

de melhor atender a existência das três abordagens que contemplam as crenças sobre 

aprendizagens de línguas: a normativa, a metacognitiva e a contextual. 

A primeira abordagem, a normativa, consiste em entender as crenças através de um 

conjunto pré-determinado de afirmações. No entanto, os estudos nessa abordagem mostram as 

crenças como indicadores dos comportamentos futuros dos aprendizes, como bons aprendizes 

ou aprendizes autônomos. Conforme Miccoli (2010), essa abordagem é muito criticada, 

atualmente, nessa área de investigação, porque apresenta um estudo das crenças de modo 

desarticulado do contexto em que elas acontecem, bloqueando a fidedignidade das crenças. 

 Quanto à segunda abordagem, a metacognitiva, ela parece dar mais relevância para a 

linguagem dos alunos, pois proporciona a oportunidade de eles falarem e refletirem sobre suas 

experiências de aprendizagens. Entretanto, conforme aponta Miccoli (2010), essa abordagem 

também isola a crença da experiência do sujeito no contexto de ensino e aprendizagem em 

 
3 BAKTHIN,M.V.The DialogicI Imagination. Austin; University of Texas Press, 1981. 
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que ele está inserido. Esse tipo de abordagem não infere as crenças através das ações, mas 

apenas através de intenções e declarações verbais. 

Por outro lado, os estudos incluídos na abordagem contextual caracterizam as crenças 

conforme o contexto específico do aluno. Barcelos (2006) define essa fase mais recente como 

a mais completa em relação às anteriores, por buscar entender a crença como um fenômeno 

construído nas relações sociais de forma dinâmica que acontecem em um determinado 

contexto de um meio maior. 

 A respeito da noção de experiências, partimos dos estudos de Miccoli (2006) quando 

enfatiza posições acerca das experiências: mediante abordagens filosóficas e cognitivas, a 

experiência se refere a um conhecimento antes que qualquer juízo seja feito sobre aquilo que é 

apreendido. A autora acredita ainda que a realidade se dá por meio da experiência e que um 

julgamento sobre a realidade é confirmado também através dela. É justamente através do que 

é experienciado que encontramos a realidade, podendo transformá-la. Dewey (1938, p. 06) 

afirma que,  

 

Uma experiência é sempre o que é em decorrência de uma transação que   

acontece entre um indivíduo e aquilo que, naquele momento constitue seu 

meio[...]O meio é, em outras palavras, quaisquer condição em interação com 

necessidades pessoais, desejos propósitos e capacidade para criar a 

experiência que se tem.  

    

Essa postura reitera que as experiências vão além do fenômeno cognitivo. Como as 

crenças também são adquiridas através das interações sociais e das relações mútuas com o 

meio, é com as experiências que os seres evoluem e se transformam reciprocamente, trazendo 

sempre uma reflexão e conhecimento alterando até certo ponto a realidade. 

A partir dos conceitos das três abordagens, reforçamos a relevância da cognição e da 

interação social frente a consciência individual, pois essa se molda mediante as relações em 

sociedade.  

  A escolha adequada por uma dessas abordagens infere considerar a situação e os 

objetivos da pesquisa pela qual vai ser investigada.  Vale lembrar ainda que existem 

vantagens e desvantagens relacionadas às abordagens, conforme quadro abaixo, a partir do 

pensamento de Barcelos (2000, 2001):  

 

 

 

 



25 
 

 
 

QUADRO 01: Vantagens e desvantagens das metodologias de investigação das crenças 

 
FONTE: Barcelos (2000, 2001).  

 

 Dessa forma, esse estudo entende crença como verdades pessoais, individuais, 

baseadas na experiência, que guiam a ação e podem influenciar a crença de outros. Por isso, a 

pesquisa se caracteriza como uma abordagem contextual de investigação, tendo em vista que 

o nosso estudo foi realizado através de crenças e experiências dos alunos, levando em conta o 

contexto em que se encontram inseridos. A partir da discussão dessas abordagens, pensamos 

ser pertinente apresentar a nossa compreensão responsiva diante do que foi defendido pelos 

autores abordados, discutindo as implicações das crenças e experiências para o ensino e a 

aprendizagem da Língua Portuguesa. 

No que tange à nossa investigação, iremos estudar as crenças e experiências na 

perspectiva do aluno. Para Barcelos (2004, p. 52),  

 

O interesse pelo estudo das crenças é ratificado devido uma mudança 

paradigmática na LA: de um olhar analítico sobre o ensino-aprendizagem de 

língua do ponto de vista da linguagem (produto) para um olhar analítico que 

dá prioridade ao processo, no qual os sujeitos envolvidos (professor e 

aprendiz) ganham lugar privilegiado.  

 

 

Nessa ótica, as crenças dos alunos e professores são privilegiadas frente às 

experiências que, de forma processual, vão mostrando efeitos positivos e fortalecendo a 

credibilidade tanto do docente quanto do aprendiz. Pajares (1992) diz que as crenças 

influenciam como os indivíduos caracterizam os fenômenos e como dão sentido ao mundo, e 

podendo serem formadas ao acaso, ou por meio de experiência intensa sobre alguma coisa ou 

algum assunto. Existe uma relação intrínseca das crenças com as experiências. Clandinin e 

Connely (2000) apontam que as experiências trazem resultados predominantes para a 
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aprendizagem, dentre eles; as experiências anteriores dos sujeitos, sejam docentes ou 

discentes, poderão contribuir para posturas presentes ou futuras. 

Para Miccoli (1997) as experiências se dividem em duas categorias: as 

experiências diretas, vivenciadas no contexto escolar; e as indireta, que dizem respeito às 

vivências do passado e extraescolares. A relação entre crenças e experiências faz-se de 

extrema relevância para se compreender como as experiências diretas e indiretas 

influenciam na construção das crenças, pois grande parte das crenças que estudantes e 

docentes de língua apresentam estão relacionadas às experiências anteriores de contato com 

o ensino, arraigado a normativismos e tradições. Conforme a visão de Oliveira (2011), As 

crenças são formadas a partir de associações cognitivas que fazemos das experiências e das 

diversas leituras. É um tipo de resultado cognitivo de experiência que, com a interação 

linguística, se cristaliza na mente das pessoas. Nesse sentido, as crenças podem ser 

entendidas como um conjunto cognitivo cristalizado pelas relações do uso da linguagem no 

processo de interação social. 

               Com a distinção entre crenças e conhecimento, entre discurso e ação, podemos 

inferir que é através das experiências dos alunos e professores, no contexto do ensino e da 

aprendizagem, mediante os avanços, as transformações e as mudanças, que as crenças 

educacionais tornam -se relevantes, pois essas crenças poderão contribuem, 

significativamente ou não, para o avanço do ensino e da aprendizagem. 

  É consensual que a vivência dos alunos no âmbito educacional ou no contexto fora da 

sala de aula, repercute nas suas crenças em relação à aprendizagem. Para Dewey (1959, p. 

16), as crenças são parte das nossas experiências e estão relacionadas às nossas ações, pois 

abrangem "todas as matérias de que não temos conhecimento seguro, mas em que confiamos 

o bastante para basear nossa ação".  Quando pensamos, de modo específico no aluno, 

compreendemos a crença como uma posição valorativa nas aulas, mediante as experiências 

que guiam as ações, influenciando nas crenças em relação ao aprendizado.  

É certo que são notórias as insatisfações em relação ao ensino e à aprendizagem da 

Língua Portuguesa, entretanto, vale destacar a descoberta de Barcelos (2000); os professores 

de línguas são muito bem vistos pelos alunos e, desse modo, as crenças de professores 

influenciam de forma significativa no pensamento dos alunos sobre língua e sobre o processo 

de aprendizagem. Observamos, com frequência, a convergência entre a prática pedagógica do 

professor e as crenças e atitudes refletidas nos alunos, pois os alunos acreditam que não 

sabem Língua Portuguesa porque é difícil e, por isso, não aprendem. Em contrapartida, parece 
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que os professores desvalorizam as crenças dos alunos e continuam desenvolvendo um ensino 

de Língua pautado em um caráter, eminentemente, normativo. Essa postura vem apontando o 

ensino e a aprendizagem de Língua como ineficiente. Para Geraldi apud Silva (1997, p. 48),  

 

As possibilidades para o avanço de uma nova pedagogia para a língua 

materna no Brasil existem, com o reconhecimento, no âmbito dos poucos 

bem preparados, para a pluralidade dialetal, e para a pluralidade de normas; 

por outro, e é o geral, a grande maioria dos professores, por sacerdotes até 

santos que sejam, não têm condições intelectuais para enfrentar a função que 

lhes cabe: são tão vítimas da sociedade quanto os seus alunos. 

 

 

Nesse contexto, é preciso ter em vista as responsabilidades que cabe ao professor de 

língua, pois ele deve oferecer, revelar, mostrar os recursos que permitam ao aluno 

compreender que ele já sabe a língua, torná-lo consciente de seu próprio conhecimento 

linguístico, combatendo sua autoaversão linguística, desmistificando a crença de incapacidade 

em relação à aprendizagem da Língua Portuguesa. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) também apresentam algumas 

crenças que são disseminadas na escola, e que implicam forma negativa na aprendizagem no   

ensino de Língua Portuguesa: 

 

Para poder ensinar a Língua Portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns 

mitos: o de que existe uma única forma certa de falar -  a que se parece com 

a escrita e o de que a escrita é o espelho da fala e, sendo assim, seria preciso 

consertar a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. Essas duas 

crenças produziram uma prática de mutilação cultural que, além de 

desvalorizar a forma de falar do aluno, tratando sua comunidade como se 

fosse formada por incapazes, denota desconhecimento de que a escrita de 

uma língua não corresponde inteiramente a nenhum de seus dialetos, por 

mais prestígio que um deles tenha em um dado momento histórico 

(BRASIL, 1997, p. 31). 

 

 

Em síntese podemos dizer que, as crenças podem ser favoráveis ou não ao ensino e a 

aprendizagem de Língua Portuguesa, pois sabemos que a língua materna perpassa pela 

reflexão acerca das concepções de língua e de linguagem, assumidas pelo professor em sala 

de aula, como também pelas crenças que adota. Daí, a influência na maneira como o professor 

deve encarar a linguagem, no sentido de nortear sua prática de ensino. 
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2.2 A PRODUÇÃO TEXTUAL E AS METODOLOGIAS ATIVAS NA ERA DIGITAL  

 

Dentre as muitas inquietações acerca do ensino e da aprendizagem da Língua 

Portuguesa, uma das que mais têm chamado a atenção dos estudiosos da área são as 

dificuldades que impedem o sucesso com a produção textual na escola. Para muitos, a causa 

está nas metodologias dos professores, para outros, essa deficiência na escrita se restringe à 

falta de leitura e à incapacidade dos alunos de organizarem suas ideias. Dos muitos fatores 

negativos, enfatizamos que a escola, desde muito tempo, trabalha a produção textual pautada 

no ensino tradicional da redação como exercício para verificação e avaliação da escrita, 

priorizando os moldes gramaticais, desconsiderando os aspectos sociodiscursivos 

Frente a isso, é perceptível que as propostas de produção escrita não interessam aos 

alunos porque não parte das necessidades comunicativas deles. Bronkart (1997) observa ainda 

que os alunos não apreciam a atividade de produção textual devido ao tratamento de eleger, 

primordialmente, o texto como produto e não considerando a questão processual. Para 

Passareli (2012), o primeiro passo seria esclarecer aos alunos sobre o processo que envolve o 

ato de escrever, desmitificando a crença de que redigir só é viável para eleitos que já 

nasceram com esse “dom”. 

Aliado a isso, está a ideia de que os professores querem que os alunos produzam textos 

como autores consagrados, sem aceitar, na maioria das vezes, o modelo de escrita 

contemporânea. Nesse viés, o educador precisa ser um facilitador na construção da   

aprendizagem e no exercício da reflexão crítica. Diante das propostas de produção de texto 

pautadas na normatividade, o aluno parece se sentir bloqueado para a expressão escrita. 

Antunes (2003), diante de um conjunto de implicações pedagógicas com a produção escrita, 

sugere que o professor possa intervir, priorizando uma escrita de autoria dos alunos, com 

vínculos comunicativos de textos socialmente relevantes, que seja funcionalmente 

diversificada, contextualmente adequada, bem como metodologicamente ajustada, orientada 

para a coerência global e adequada em sua forma de se apresentar. Assim, a prioridade não   

deve ser a análise sintática ou o olhar de alguns aspectos ortográficos, para que o aluno possa 

se reconhecer como escritor, mas a ideia de propor ao aluno o exercício de planejamento, 

revisão e autoavaliação no processo de escrever, extinguindo a busca de um produto acabado. 

Outra grande dificuldade com a produção de texto na escola é a forma de avaliação. 

Além de os alunos já se encontrarem imersos numa grande gama de exigências para 

efetivação da produção de texto, independente do gênero, o texto ainda é submetido a uma 
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avaliação na perspectiva de focalizar somente o erro.  Isso deveria fazer parte do processo 

como um ponto de referência para possíveis tomadas de decisões. Antunes (2006, p.168) 

comenta: 

 

O pouco êxito que temos conseguido com a escrita de textos na escola se 

explica, também por essa visão estática e pontual da escrita, como se 

escrever fosse apenas um ato mecânico de fazer uns sinais sobre a folha de 

papel e, assim, um ato que começa e termina ali no intervalo de tempo que 

foi dado para se escrever.  

 

Ao afunilarmos essa discussão, estamos cientes de que é preciso repensar que, a cada 

escrita, o texto vai se consolidando e o aluno vai aprimorando o seu processo, por isso, é 

preciso respeitar o contínuo que será redimensionado gradativamente. Contudo, é comum o 

tratamento normativo do professor em relação ao ensino da escrita, deixando claro o 

rechaçamento dos dialetos dos alunos, das novas formas de escrever, do uso do internetês, 

bem como as formas mais interativas dos alunos e suas criticidades. 

Nessa postura, um dos eixos organizadores da Língua Portuguesa, exposto pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), aponta: “Compreender a língua como fenômeno 

cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso”. É necessário 

considerar novas visões de ensinar a escrever, oportunizando situações favoráveis ao 

aprendente produtor de textos. Não podemos ignorar os novos “artefatos digitais”, bem como 

seu poder de sedução, que encanta crianças e adolescentes transformando a capacidade de 

comunicação e favorecendo experiências com a escrita em variadas configurações. Nesse 

contexto, a ética e a afetividade aliados a criatividade numa visão interativa podem influenciar 

para a motivação da produção textual. 

Quando pensamos em diminuir os problemas relacionados à produção de textos, vale a 

pertinência do dizer de Passareli (2012, p. 64): “é preciso entendê-la como um processo 

cognitivo desenvolvido pelo sujeito em função de necessidades de uma dada situação 

discursiva”. Para isso, é fundamental que, na esfera escolar, o professor busque sintonizar 

suas propostas de produção escrita à realidade vivencial dos alunos, assim, resgatará deles 

uma motivação aliada ao interesse numa visão colaborativa e produtiva, proporcionando ao 

aluno um significado funcional do que irá escrever. 

O professor deverá conduzir o aluno a diversos letramentos para melhor direcioná-lo 

na produção escrita. Cerutti-Rizzatti (2009) expõe que se tratando especificamente da língua 

escrita, parece notório que o entorno de letramento em que vivem as crianças oferece ou não a 
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elas o input4 de que precisam para a ressignificação de suas redes neurais. O trabalho com a 

produção escrita deve ser pensado e organizado oferecendo ao aluno um protagonismo de 

escritor. Assim, devem ser priorizadas propostas textuais dinâmicas e colaborativas para que o 

aluno veja a escrita como algo prazeroso, sem perder a noção de que é um ato de interlocução 

destinado a um contexto discursivo. Entretanto, dentre muitas reflexões nesse âmbito, Elias 

(2011, p. 159) comenta:  

 

Se houve um tempo em que era comum se ouvir dizer que os alunos de 

modo geral não gostavam de escrever e quando o faziam era para atender a 

alguma solicitação da escola, atualmente, essa afirmação está cada vez mais 

difícil de ser sustentada, visto que, em tempos de cultura digital, os alunos 

trocam muitas mensagens na internet, criam comunidades virtuais, blogam e 

twitam no universo da rede interagindo com várias e várias pessoas por meio 

da escrita e sem que a escola solicite que eles o façam, vale destacar.  

 

 

Esse pensamento converge para uma nova forma de pensar a escrita, considerando os 

desdobramentos e olhares como motivos de investigações, bem como as “transgressões” 

surgidas em contraponto a notação de escrita “correta”. Para isso, é pertinente abrir novas 

possibilidades de produção escrita que favoreçam aos alunos a troca dialógica em situações de 

interlocução online. É pertinente refletir acerca das crescentes mudanças na sociedade 

contemporânea tanto referente as relações interpessoais, quanto nos mais diversos contextos 

de trabalho, bem como de outras instâncias da cidadania, motivados pelas TDIC. Assim, se 

faz necessário pensar em novas metodologias de aprender e ensinar na esfera escolar. 

Nessa linha de raciocínio, as metodologias ativas são estratégias em que o professor 

pode obter benefícios no processo de aprendizagem, desde que o aluno seja o principal 

protagonista. Para Sanare (2016), “todas as alternativas de metodologias ativas colocam o 

aluno diante de problemas e/ou desafios que mobilizam o seu potencial intelectual, enquanto 

estuda para compreendê-los e/ou superá-los”.  Assim, as aulas são mais interativas, 

colaborativas e eficazes, ganhando um caráter dialético, de constante movimento e construção 

por àqueles que o fazem, onde ensinar está diretamente relacionado com o aprender. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) sugerem que, em língua materna, o 

ensino deve priorizar atividades que desenvolvam nos alunos a competência comunicativa, 

“no processo de ensino e aprendizagem dos diferentes ciclos do ensino fundamental, espera-se 

que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diversas situações comunicativas”.  

 
4  É uma expressão inglesa que significa “entrada”. 
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Nessa perspectiva, o indivíduo necessita desenvolver melhores possibilidades textuais 

com base na interlocução falante/ouvinte de forma que a interação comunicativa possa 

favorecer a capacidade de transmitir ideias, informações e opiniões diante das mais diversas 

situações do cotidiano. Considerando que atualmente se proliferam novos materiais didáticos 

digitais, mesmo mediante essa realidade, é visível a presença de professores resistentes ao 

trabalho com o ambiente digital. ROJO (2013) expõe que “o currículo de Língua Portuguesa 

que se configura e cristaliza nesses impressos, embora busque acompanhar as renovações 

indicadas nos referenciais, mantém-se preso, de certa forma, às tradições do ensino 

beletrista”.   

Assim, não podemos dizer que a proposta digital deva ganhar espaço frente aos textos 

literários, entre outros, mas que o professor precisa articular melhores estratégias de ensino e 

aprendizagem na perspectiva do gosto dos discentes, envolvendo esse meio digital. Para 

Palfrey e Gasser (2011, p. 268), 

 

Para as escolas se adaptarem aos hábitos dos Nativos digitais e à maneira 

como eles estão processando informações, os educadores precisam aceitar 

que a maneira de aprender está mudando rapidamente. Antes de responder as 

perguntas sobre com que precisão usar a tecnologia nas escolas, é importante 

entender as mudanças. Para isso é necessário expandir a estrutura para toda a 

aprendizagem, não apenas para o tipo que acontece na sala de aula. 

 

A citação nos mostra que o ensino de língua materna deve oportunizar práticas sócio 

comunicativas, propiciadas pelas tecnologias emergentes, em especial, às ligadas à área da 

comunicação, pois a dimensão dos usos de materiais didáticos digitais, proporciona aos 

alunos grandes possibilidades de interação, afetividade e colaboração. No entanto, essas 

apropriações são condutoras de um cuidado mais vivo e dinâmico no que concerne ao 

trabalho com a produção escrita, no contexto da sala de aula. Kenski (2012, p.138), em 

relação a flexibilidade do ensino no ambiente digital, expõe que 

  

Novas e variadas formas de perceber e interagir com a informação; a 

possibilidade de descontextualização e a ruptura entre os conhecimentos; a 

experimentação de novas possibilidades de recombinação textual; a 

mixagem com imagens, sons e movimentos diversos; a obra aberta, em 

permanente construção pelos alunos e professores; a troca frequente com 

outros professores, alunos autores e comunidades acessíveis via redes – essas 

são algumas das características que vão permear as novas estratégias de 

ensino centradas no ambiente digital.  
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Esse dizer só reafirma a necessidade de o professor propiciar metodologias inovadoras 

que envolvam as tecnologias digitais de aprendizagem centrada no aluno, baseadas em 

situações problemas. Mitre et al (2008, p.12) consideram que 

 

As metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de 

ensino-aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente, pois 

diante do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e 

passa a ressignificar suas descobertas.  A problematização pode levá-lo ao 

contato com as informações e à produção do conhecimento, principalmente, 

com a finalidade de solucionar os impasses e promover o seu próprio 

desenvolvimento. 

 

 O próprio aluno é o centro desse processo, pois através da aplicação de uma 

metodologia ativa, é possível trabalhar o aprendizado de uma maneira mais participativa e 

colaborativa, fazendo os alunos aprenderem a se expressar melhor, de forma oral ou escrita, 

reforçando a autonomia no pensar e no atuar, atendendo a uma interação comunicativa 

relacionada ao contexto situacional. A intenção é desenvolver um trabalho de produção 

textual com construção de sentido, aprimorado as habilidades que competem organizar a 

estrutura discursiva no texto escrito, a partir de práticas comunicativas, mesmo sabendo que a 

escrita no ambiente digital traz novos entendimentos e peculiaridades. Conforme aponta 

Kenski (2012, p.138), 

 

O ambiente digital não substitue as formas orais e impressas com as quais 

tradicionalmente os professores ensinam, sobretudo, transforma acrescenta 

novas dimensões, novos sentidos e novas percepções ao modo como essas 

formas de expressão e comunicação são usadas para finalidades 

educacionais.  

 

Para isso, o professor se configura como um facilitador, incentivando o aluno no 

processo de aquisição do conhecimento, bem como a troca de saberes por meio da 

aprendizagem cooperativa. Nessa troca de construções, podem ser superadas visões redutoras 

sobre o ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa, principalmente em relação à produção 

de textos. Nessas propostas de atividades em redes, a responsabilidade do professor amplia-se.  

Como bem coloca Kenski (2012, p. 89), 

 

Em um mundo que muda rapidamente, o professor deve auxiliar seus alunos 

a analisar criticamente as situações complexas e inesperadas informadas 

pelas mídias; a desenvolver suas criatividades; a utilizar outros tipos de 

“racionalidades”: a imaginação criadora, a sensibilidade táctil, visual e 
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auditiva entre outras. O respeito às diferenças e o sentido de 

responsabilidade são outros aspectos que o professor deve trabalhar com 

seus alunos.  

 

A produção textual constituída no espaço virtual exige responsabilidades individuais e 

coletivas. Em suma podemos perceber que, professores e alunos tornam-se pesquisadores, 

ampliam seus saberes, se reinventam numa dimensão interacional entre escritor e leitor, mas 

para isso, é preciso fortalecer, além do senso de ética, estratégias de harmonia na 

comunicação e expressão  

 

2.3 OS MULTILETRAMENTOS E O WHATSAPP NAS AULAS DE PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

  

Cientes de que a escola precisa abordar a diversidade cultural e a diversidade de 

linguagens nas aulas de Língua Portuguesa e estar atenta aos artefatos digitais, refletimos 

sobre a necessidade de inserirmos multiletramentos em detrimento das exigências da 

sociedade contemporânea, principalmente, no que se refere à plasticidade no campo da 

comunicação. Atentando para a realidade vigente e tecnológica, o mais viável é dar ênfase aos 

multiletramentos (ROJO, 2012). Considerando a dimensão da evolução tecnológica, 

ocasionada pelos gêneros digitais, bem como a demonstração de afinidade das crianças e 

adolescentes, entendemos que os multiletramentos ganhou espaço por se configurar 

potencializado diante das possibilidades de desenvolverem habilidades de compreensão, 

produção e edição de textos.  

No tocante à discussão do multiletramento, Rojo (2012, p.13) aponta para dois tipos de 

multiplicidades: a multiplicidade cultural, das populações e a multiplicidade semiótica de 

constituição dos textos, por meio dos quais ela se informa e se comunica. Na primeira 

multiplicidade, a autora se refere as misturas de culturas e raças, mas a multiplicidade de 

linguagens permite pensar os modos e as semioses nos textos. Para Rojo (2012, p.23), “os 

multiletramentos são interativos e colaborativos, transgridem as relações de poder 

estabelecidas e são híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, mídias e culturas)”. 

Esses enquadramentos de letramento são desafios que o professor deve se permitir, pois 

consistirá no trabalho com os princípios de pluralidade cultural e de diversidade de 

linguagens, quando antes o letramento se alicerçava na linguagem escrita como tecnologia 

para o ensino de língua materna e pregava a ideia engessada de alfabetizar/aprender a ler e 

escrever. 
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 Com um novo refinamento didático o ensino e a aprendizagem da escrita podem ter 

como grande aliado o acesso a esses multiletramentos, pois são proporcionados através do 

meio digital com a vasta possibilidade de hipertextos, que possibilitam de forma alargada 

visões de mundo. Freire (1987, p11) afirma: “a leitura do mundo precede a leitura da 

palavra”. Nessa visão, não se leem palavras isoladas, pois o leitor precisa ter uma noção 

contextual para melhor entender os sentidos que as palavras oferecem. 

Ademais, vivenciamos um mundo onde emerge a tecnologia de linguagem, mostrando 

que o sentido vai além da palavra, junto aos sons, as imagens, gráficos, diagramas entre outros 

textos multimodais que se constituem proporcionando, aos leitores do ambiente digital, um 

sentido bem mais amplo, complexo e significativo. Conforme Pierre Lévy (1993, p.33), “os 

hipertextos são um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, 

páginas, imagens, gráficos ou portes de gráficos, sequências sonoras e documentos 

complexos”, que alargam esse letramento oportunizando fios que podem favorecer o processo 

da produção textual. Segundo Xavier (2005, p.172), 

 

O hipertexto concretiza a possibilidade de tornar seu usuário um leitor 

inserido nas principais discussões em curso no mundo ou, se preferir, fazê- 

lo adquirir apenas uma visão geral das grandes questões do ser humano na 

atualidade. Certamente, o hipertexto exige do seu usuário muito mais do que 

mera decodificação das palavras que flutuam sobre a realidade imediata. 

 

Então, o hipertexto materializa o pensamento de que é oferecido ao leitor uma série de 

informações que jamais poderiam ser acessíveis a ele em tempo real, oportunizando ao aluno 

escritor, informações atuais que dão suporte ao conhecimento para a produção do texto. 

Os textos, no ambiente da internet, oferecem múltiplos letramentos que provocam 

motivações e estímulos aos alunos, além das informações, a interação real para as produções 

escolares. É nesse processo interativo que o aluno vivencia a postura de escritor/leitor e vice e 

versa. 

 A postura da escola e do professor é indispensável no processo de ensino e 

aprendizagem da produção de texto que envolve a inserção dos multiletramentos no ambiente 

digital. Para Demo (2010), não é viável educar os estudantes de hoje com escolas de ontem: 

os docentes necessitam reconhecer a centralidade das ferramentas digitais na vida dos alunos 

e buscar alternativas para que os mesmos se apropriem delas de forma eficaz. Além dessas 

motivações, os professores de Língua Portuguesa devem se aliar a um cenário que oportunize 

situações reais de interação, e ainda assim, não pensar a aprendizagem de Língua Portuguesa 
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apenas pelo viés linguístico e sim, aliado a outras linhagens que possam influenciar a 

competência de valores sociais, educacionais e culturais que poderão ser assimilados 

mediante diferentes letramentos. Nesse processo de adotar novas práticas de ensino e 

aprendizagem significativas, ultrapassar os limites da sala de aula com artefatos digitais pode 

ser uma boa alternativa.  

Diante dos diversos espaços da internet, o WhatsApp é um aplicativo de mensagens 

multiplataforma que permite trocas de mensagens pelo celular, em que podemos compartilhar 

várias situações, construir relações, de modo que o aplicativo nos ajuda a atingir objetivos em 

comum. Não há custo para enviar mensagens e, além das mensagens básicas, os usuários do 

WhatsApp podem utilizá-lo como repositório, criar grupos, enviar [...] imagens, vídeos, local, 

arquivos, contatos e áudios, endereços de páginas da internet e possibilitar discussão de 

temas, compartilhamento de conhecimentos, atitudes, anseios e dúvidas. O aplicativo 

proporciona também uma comunicação rápida, interativa e colaborativa, com características 

que se aplicam a um espaço de possibilidades para a formação de sujeitos mais autônomos e 

comprometidos com as transformações sociais de seu contexto. A figura seguinte mostra a 

atual interface do aplicativo, considerando que desde o seu lançamento em 2009, até os dias 

atuais, o WhatsApp já passou por várias ampliações e modificações: 

 

IMAGEM 01: Interface atual do aplicativo WhatsApp 

 
FONTE: autoria própria.  
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Nesses modos, o WhatsApp se configura como um dos aplicativos mais acessados no 

contexto atual, pois oferta a interação tanto assíncrona quanto síncrona, propiciando um 

espaço virtual que pode comportar grupos de até duzentos e cinquenta e seis participantes. De 

fato, os nativos digitais são sobretudo familiarizados com as vantagens digitais colaborativa e 

interativa e as formas de ensinar e aprender tem se reconfigurado de forma dialética e 

dinâmica. Moreira e Trindade (2017, p.55) expõem que 

 

O WhatsApp vem ganhando cada vez mais importância nas correntes de 

pensamento contemporâneo sobre Educação, uma vez que é um 

aplicativo que está hoje disponível para a maioria dos smartphones 

existentes no mercado e que permite, não só a troca de mensagens 

escritas, mas também a troca de imagens, vídeos áudios e documentos 

                                                     

 

O aplicativo WhatsaApp tem uma interface muito intuitiva que pode proporcionar uma 

interação com múltiplas fontes de informações criando uma rede de conexões para absorção 

de novos conhecimentos sociais e educativos. Nesse contexto, o ensino e a aprendizagem 

passam a ser ampliado, passando do espaço restrito da sala de aula para o espaço (físico 

digital). Diante desse dinamismo da comunicação, proporcionado pelo WhatsApp, 

acreditamos que podemos tê-lo como uma ferramenta digital colaborativa de aprendizagem. A 

esse respeito, Valente e Mattar (2007, p. 66) afirmam que:  

 

[  ] o aluno passa também a ser, além de leitor também produtor de material 

didático, e inclusive editor e colaborador, para uma audiência que ultrapassa 

os limites da sala de aula, ou mesmo do ambiente de aprendizagem. A 

habilidade para acessar e publicar conteúdo com facilidade nos força a 

repensar o que esperamos de nossos alunos e inclusive o que significa 

ensinar e aprender.  

 
Como vimos, a mera presença das interfaces digitais confere às metodologias das 

aulas de Língua Portuguesa uma diversidade de configurações além de linguístico- 

discursivas, a presença das multisemioses5 no processo de produção de textos, acrescentando 

de forma significativa a construção de conhecimentos para a produção de textos. 

Nesse pensamento, o escopo do nosso estudo está pautado em investigar como os 

alunos veem o ensino e a aprendizagem da produção textual mediada pelo aplicativo 

WhatsApp. Para Moran (2015), um dos aspectos positivos acerca do aplicativo em questão é o 

fato de apresentar uma linguagem mais familiar, mais espontânea e afetiva, com constante 

 
5  Textos multimodais 
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fluência de sons e imagens, favorecendo uma relação didático-pedagógica de ensino e 

aprendizagem na perspectiva do texto. 

No que tange à aplicabilidade do WhatsApp para o processo de produção textual, 

partimos do entendimento de que o processo interativo, proporcionado nessa esfera, conduzirá 

o aluno a familiarização com um elenco de discursos: a proposta enunciativa da produção, os 

textos multimodais, as discussões argumentativas e as conversações entre outras produções 

textuais e semioses que ilustram a afetividade durante o processo discursivo. Assim, o 

ciberespaço que antes era um ambiente de relações interpessoais e de atividades de Educação 

à Distância, hoje, se configura como um espaço mais amplo de relações linguísticas entre os 

sujeitos com muitas dimensões hipertextuais,6 permitindo diversas manifestações de textos. 

Logo, sendo o WhatsApp um suporte textual de natureza digital, adequa-se na perspectiva que 

discorre Porto (2017, p.119):  

 

O WhatsApp, possibilita novas formas de interação, de autoria e de produção 

de conteúdo, assim com novas redes de transmissão, de informações; 

gerando transformações nos processos comunicacionais, nos modos de 

ensinar e aprender, na prática de leitura e também de expressão escrita.  

 

Esses novos contornos comunicativos facilitam fluxos interacionais colaborativos 

proporcionando a construção de saberes, uma vez que professores e alunos ensinam e 

aprendem simultaneamente. É preciso lembrar que os jovens internautas são dinâmicos e 

versáteis e, no contexto da internet, apresentam interesses imensuráveis, no entanto, vale 

frisar as especificidades que compõem os espaços da internet. Para Elias (2011, p.168), 

 

O internetês nasce da necessidade de os micreiros se comunicarem com a 

mesma velocidade e espontaneidade da modalidade oral da língua, utilizando 

para isso não a voz, nem os gestos corporais, mas o teclado e uma espécie de 

s reconfiguração da escrita das palavras e da ressignificação de alguns sinais 

diacríticos à mão do internauta.   

        

Nessa lógica, é perceptível que o ato comunicativo mediado no contexto da internet 

ganhe novas configurações com exigências normativas próprias. Quanto ao entendimento da 

produção de textos no ambiente digital, faz-se necessário enfocar algumas peculiaridades 

quanto à forma: a ideia é mostrar a sua singular construção, pois sua composição hipertextual 

é reconhecida pelos seus usuários que seguem uma obediência a sua dinâmica conversacional.  

 
6  Tem seu surgimento em meados dos anos 60 para exprimir a ideia de escrita/ leitura não linear em um 

sistema de informática. 
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Para Marcuschi (2002), os textos proporcionados no meio virtual mesclam elementos 

característicos da fala com elementos característicos da escrita, fazendo emergir toda a 

criatividade, interatividade e o caráter dialógico entre os sujeitos. 

Nesse viés de pensamento, o aplicativo WhatsApp, além de permitir a apropriação de 

textos multimodais e enunciações diversas, propõe um processo de interação entre os sujeitos 

de forma discursiva, conversacional, porém dinamizada, ressaltando, ainda, que as conversas 

e discussões nesse ambiente digital, podem se apresentar em tempo real sem definição 

geográfica. O texto multimodal, conforme Silva (2015), amplia-se por apresentar recursos 

visuais como a imagem e o verbal fundem-se e constroem novos sentidos. 

Nesse sentido, a BNCC (BRASIL, 2018), logo no início do componente curricular de 

Língua Portuguesa do Ensino Fundamental das séries finais, menciona a multimodalidade de 

linguagem, apresentando os textos multissemióticos como habilidades que precisam ser 

trabalhadas pelos professores nas mais diversas disciplinas, pois essas modalidades exigem do 

aluno (a) e do professor (a) a aquisição e o desenvolvimento de outras habilidades de leitura e 

de escrita. Fica visível que os jovens são atraídos por esse novo cenário comunicacional 

contemporâneo e, por isso, oportunizar atividades digitais na perspectiva multimodal ou 

multissemiótica, com imagens, vídeos, músicas, informações, emoctions entre outros, 

proporcionará ao aluno uma leitura mais dinâmica e mais crítica, demandando, de forma mais 

eficiente a comunicação do educando na sociedade moderna, bem como suas práticas de 

produção textual. Para Oliveira (2016, p. 4), 

 

O desafio da escola na atualidade é despertar o interesse do educando para a 

leitura e a produção multimodal e capacitá-los para construir significados de 

forma crítica ao entrarem em contato com textos que circulam dentro e fora 

da escola. 

 

 

Nessa concepção, compete ao professor de Língua Portuguesa oportunizar um trabalho 

com a diversidade de textos proporcionados pelos hiperlinks e suas inúmeras semioses, como 

uma maneira mais eficaz de tornar o aprendizado mais dinâmico, produtivo e prazeroso. 

Assim, os alunos se sentirão motivados, principalmente, se forem utilizadas propostas 

criativas para a compreensão e interpretação dos mais diversos tipos de textos para, 

posteriormente, instigar a produção escrita. Para Koch e Elias (2009, p.31),  

 

Se houve um tempo em que era comum a existência de comunidades ágrafas, 

se houve um tempo em que a escrita era de difícil acesso ou uma atividade 

destinada a alguns poucos privilegiados, na atualidade, a escrita faz parte da 
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nossa vida, seja porque somos constantemente solicitados a produzir textos 

escritos (bilhete, e-mail, listas de compras, etc), seja porque somos 

solicitados a ler textos escritos em diversas situações do dia a dia (placas, 

letreiros, anúncios, embalagens, e-mail, etc.).  

 

A escrita tornou-se fator primordial na pragmática da interação na sociedade moderna, 

mas o processo de interlocução implica em discussões acerca do dialogismo. Como enfoca 

Bakhtin (1997, p. 350), “não se pode deixar a palavra para o locutor apenas. O autor (locutor) 

tem seus direitos sobre a palavra, mas também o ouvinte tem seus direitos [...]”.  O aluno, no 

ato da escrita, deve estar apto a saber condicioná-la ao leitor, tornando, assim, acessível uma 

situação de interação. Cabe ao professor, criar condições para que os alunos se apropriem de 

gêneros diversos por meio de projetos pedagógicos elaborados com eficiência, trabalhando a 

leitura, as funções sociais do gênero e suas produções textuais em diferentes ambientes. 

             Nesses termos, direcionamo-nos aos cenários da sala de aula que deverão oportunizar 

avanços nas práticas interativas, exigindo aprendizes ousados, cada vez mais dinâmicos e 

capazes de reavaliar seus papéis a partir das exigências do mundo contemporâneo. No 

processo de produção de texto, devem ser instaurados novos paradigmas nas relações de 

aprendizagem, tendo em vista planejamentos que busquem a adesão dos alunos para melhor 

desenvolver suas habilidades de escrita nesse contexto interativo. Segundo Souza (2002, p. 

60), 

 

Salientamos que o estudo do texto deve sempre considerar seus aspectos 

externos, ou seja, a situação de produção, definida como um conjunto de 

representações dos mundos (objetivo, subjetivo e social) que o sujeito 

mobiliza no processo de produção. Essas representações são classificadas em 

dois grupos: um é formado pelos elementos que constituem o contexto 

físico, como o lugar, o momento de produção, o locutor, o destinatário; o 

outro é constituído de elementos que integram o contexto sócio- subjetivo 

(lugar social, a posição social do emissor, a posição social do destinatário, o 

objetivo e o conteúdo temático).  

 

A produção de textos conta de forma significativa com o aparato desenvolvido pelo 

professor, considerando as propostas de atividades escrita, a metodologia utilizada para o 

encaminhamento da produção de textos, o contexto de produção, as situações textuais 

motivadoras, bem como a ambientação em que se encontra o aprendiz escritor. Quando nos 

referimos a propostas de atividades que envolvam o aplicativo WhatsApp, o professor pode 

oportunizar diversos textos motivadores, de caráter multimodal ou não, com vários 

letramentos semióticos para construção de significados, de forma que o dinamismo possa fluir 
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favorecendo novas facetas na interatividade perante o ato de lê e discutir, favorecendo assim 

uma eficiente produção textual. Além desses pressupostos, Andrade (2016, p.39): expõe que 

 

Os mais diversos tortuosos ou prazerosos caminhos que levam o aluno a 

dominar a escrita passam por um compromisso de trabalho com a 

linguagem. Não se trata, portanto, de um exercitar aleatório de propostas 

eventuais que pretendem estimular a criança a escrever e a desenvolver a 

criatividade e, por isso, cabe ao professor provocar o aluno, instigá-lo, 

inspirá-lo a fim de despertar nele o prazer pela leitura e, por conseguinte, 

pela escrita e/ou vice-versa. Dando motivos à discussão da temática em 

questão. 

 

Compreendemos que o ambiente virtual pode instigar o aluno para a produção de 

textos, partindo de propostas textuais dinâmicas, criativas, fazendo com que os alunos 

interajam de forma participativa e dialógica.  

Aqui lembramos que nosso estudo não condiz com o entendimento de apenas trabalhar 

a composição da estrutura textual e a normatização, mas sobretudo, nos interessa as condições 

de produção, o conteúdo temático, a coerência e a criticidade, bem como o estilo e o efeito de 

sentido. Assim, é necessários estudos mais consolidados acerca do aplicativo WhatsApp, de 

forma que novos diálogos esclarecerão os fatores que se propõem favoráveis ou não ao 

processo da viabilidade da produção textual. Tudo isso merece ser repensado a partir de um 

suporte teórico mais sistematizado, bem como através de resultados e experiências, crenças de 

participantes que apresentem estudos acerca do aplicativo, mostrando interfaces que 

justifiquem a influência ou não da ferramenta digital no processo de ensino e da 

aprendizagem da produção textual. 
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3 ASPECTOS MEDODOLÓGICOS DA PESQUISA   

 

A amplitude do que se chama pesquisa qualitativa 

abrange um mosaico de orientações, bem como de 

escolhas metodológicas. Tirar vantagens da riqueza 

do mosaico oferece uma oportunidade para 

personalizar um estudo qualitativo.  

YIN (2016) 

 

Neste capítulo, trazemos os aspectos, a sistematização metodológica da pesquisa e da 

proposta de intervenção. O capítulo está organizado em cinco tópicos: no primeiro, 

apresentamos a natureza da pesquisa, as abordagens e o método; no segundo, delineamos o 

campo da pesquisa e, no terceiro, mostramos o perfil dos participantes, elucidando os 

instrumentos e os procedimentos de coleta na perspectiva das categorias de análises. Por fim, 

abordamos o planejamento da proposta de intervenção.  

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA  

 

Para que possamos esclarecer a natureza desta pesquisa, foi pertinente, a priori, 

definirmos os pressupostos teórico-metodológicos, tendo em vista que os métodos e técnicas 

científicas, executados no decorrer da pesquisa, representam o norte motivador para a 

realização dos objetivos almejados.  

 Nossa pesquisa se enquadra, inicialmente, como sendo uma pesquisa social e 

educacional, podendo ser classificada de pesquisa-participante. Para Le Boterf (1999), numa 

concepção científica, a pesquisa participante tem características interacionais, já que se 

caracteriza pela interação entre os pesquisadores e as pessoas envolvidas nas situações 

investigadas. Gil (2010) coloca que nesse caso, os problemas a serem estudados emergem das   

decisões dos pesquisadores e da população envolvida ao identificar por si mesma os seus 

problemas, a realizar a análise crítica destes e a buscar as soluções adequadas. 

Considerando os objetivos almejados, neste trabalho, aplicamos um projeto de 

intervenção com o intuito de desenvolver junto aos participantes o ensino e a aprendizagem 

da produção de textos no 9° ano do Ensino Fundamental II. A pesquisa participante perpassa 

um olhar sobre a participação da comunidade na análise da sua realidade, não se limitando a 
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descrever a situação em estudo. Contudo, busca identificar os problemas, ter conhecimentos a 

respeito destes, discutir as possíveis soluções e delinear ações no cenário escolar, onde todos 

os pesquisadores e participantes são autores desse processo. A pesquisa envolveu os alunos, 

partindo do entendimento de buscar fazer uma análise acerca das experiências vivenciadas 

com o aplicativo WhatsApp, enquanto ferramenta didático-pedagógico para o favorecimento 

do processo de ensino e da aprendizagem da produção de textos. 

 Consideramos que é possível trabalhar com leitura de textos multimodais ou 

multissemióticos, de forma que possam favorecer as discussões acerca de temáticas 

pertinentes, oportunizando um ambiente dinâmico, interativo e afetivo para as mediações e 

opiniões, visando a comunicação, discussões e propostas que oportunizem o trabalho com o 

processo da escrita. O nosso estudo adota a abordagem qualitativa, indo corroborar com o que 

Yin (2016, p. 7-8) destaca que:   

  

A pesquisa qualitativa apresenta cinco características. [...] envolve 

primeiramente estudar o significado das vidas das pessoas nas condições em 

que realmente elas vivem. Segundo; a pesquisa qualitativa difere por sua 

capacidade de representar as visões e perspectivas dos participantes de um 

estudo. A terceira se refere ao fato de que a pesquisa qualitativa abrange 

condições sociais, institucionais e ambientais em que as vidas das pessoas se 

desenrolam. Na quarta, a pesquisa qualitativa não é apenas um diário [...] é 

guiada pelo desejo de explicar os inúmeros acontecimentos. Quinta, a 

pesquisa qualitativa procura coletar, integrar e apresentar dados de diferentes 

fontes de evidencia como parte de qualquer estudo.   

  

 

A partir desse pensamento, nossa pesquisa se enquadra, principalmente, na segunda 

característica, pois se propõe mostrar visões e perspectivas, levando em consideração as 

amostras dos dados coletados a partir dos instrumentos: o questionário para os alunos; os 

autorrelatos dos alunos, a entrevista semiestruturada e a análise do corpus dos textos dos 

alunos, depois da proposta de intervenção e, diante dessas análises, os alunos desvelaram suas 

crenças e experiências sobre o objeto de estudo. 

 Essa escolha da abordagem justifica-se no sentido de entender e refletir sobre a 

influência do ambiente digital para atividades dinâmicas e prazerosas de produções textuais 

em ambientes virtuais. Dentro dos moldes de uma pesquisa qualitativa, corroboramos com o 

pensamento de Oliveira (2007, p. 37) que “descreve a pesquisa qualitativa como um processo 

de reflexão e análise da realidade, através da utilização de métodos e técnicas para 

compreensão detalhada do objeto de estudo, em seu contexto histórico e/ou segundo 

estruturação”.  
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 O estudo contempla um caráter descritivo e interpretativo, já que observa, descreve e 

registra dados. Para Triviños (1987, p. 25), “a pesquisa descritiva exige do investigador uma 

série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os 

fatos e fenômenos de determinada realidade”. No caso desta pesquisa, observamos e 

descrevemos informações dos participantes, na medida em que estes expuseram suas 

subjetividades e concepções sobre as propostas textuais abordadas no grupo do WhatsApp e 

na proposta de intervenção. 

Além desse desenho metodológico, adotamos o método fenomenológico. A partir de 

Gil (2010, p.39), quando diz que: “o método fenomenológico, trata-se, pois, do processo pelo 

qual tudo que é informado pelos sentidos é mudado em uma experiência de consciência, em 

um fenômeno que consiste em se está consciente de algo”. Considerando que o nosso estudo 

restringe o conhecimento ao fenômeno da crença e da experiência, Peixoto (2003, p. 17), 

apresenta o que é fenômeno na visão de Husserl: 

 

Para Husserl, fenômenos são as coisas materiais que percebemos e tocamos; 

as coisas naturais estudadas pelas ciências da natureza ( física, química, 

astronomia, biologia...); as coisas ideais, aquilo que é estudado pela 

matemática ( números, figuras geométricas, conceitos como identidade, 

necessidade...)e as coisas criadas pela cultura, pela ação e pela prática 

humanas ( crenças, valores morais, artes técnicas, instituições sociais e 

políticas...) Todas essas coisas são fenômenos, ou seja, significações ou 

essências  que aparecem à consciência  e que são também consciência.   

 

 

Assim, estudamos as particularidades de um dado fenômeno no que se refere ao 

significado que os alunos participantes atribuíram. Sobretudo, averiguamos se a interação nas 

discussões no grupo do WhatsApp poderiam ser uma experiência de incentivo à produção de 

textos. Com esse pensamento, através de novas teorias, estudos, crenças e experiências dos 

alunos, poderemos buscar a significação dessa ferramenta tecnológica. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA  

 

O campo da pesquisa é formado por um local específico e por participantes que 

vivenciam um contexto com características específicas, propiciando a efetivação de uma 

determinada pesquisa, de modo que tanto o ambiente da pesquisa quanto os participantes 

envolvidos na unidade de análises são decisivos para o acesso e sucesso dos resultados.   
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É relevante conhecer o perfil dos participantes, pois seus caracteres podem contribuir 

para a execução da pesquisa e a tomada de decisões.  O pesquisador deve recolher os dados de 

forma coerente, com ferramentas instrumentais específicas e adequadamente suficientes para 

a realização do estudo com qualidade. Nesta parte da pesquisa, enfocamos o campo da 

pesquisa, o perfil dos participantes, e os instrumentos de coleta de dados.  

3.2.1 Campo da pesquisa 

 

Dentro de uma perspectiva didático-pedagógica, desenvolvemos o nosso trabalho de 

pesquisa numa turma do 9º Ano “A” do Ensino Fundamental II. A escola lócus da pesquisa 

funciona no turno matutino, pertence a rede municipal de ensino do município de Marcelino 

Vieira/RN. A turma é composta por um total de 31 alunos, desses, a grande maioria mora na 

zona urbana e os demais na zona rural da cidade. A faixa etária se apresenta entre 13 a 16 

anos e quanto ao nível de aprendizagem, interesses e comportamentos são bastante 

diversificados, consistindo em um desafio maior para o professor-pesquisador. 

 A escola campo de pesquisa, faz parte da rede pública municipal e oferta apenas os 

anos finais do Ensino Fundamental e a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

O seu espaço físico, encontra-se da seguinte maneira: 1 biblioteca, 1 cozinha, 1 

despensa, 1 sala de direção, 1 laboratório de informática, 4 banheiros, 8 salas de aula, 1 sala 

de professores,1 secretaria. Todas as dependências comportam 412 alunos, distribuídos em 18 

turmas. A escola funciona dentro do que rege a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996) 

9.394/96, respaldada no Projeto Político Pedagógico (PPP) e no Regimento Interno Escolar. O  

PPP, traz em suas páginas a definição e a identidade da escola na busca de caminhos para 

alcançar um processo de ensino-aprendizagem eficaz para a formação do cidadão consciente.  

          Quanto ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da escola, em 2017, 

apresentou um resultado inferior a pesquisa dos anos anteriores no que se refere ao 

desempenho da escrita. Assim, propomos um plano interventivo na perspectiva de 

contribuirmos com a melhoria do trabalho, com a produção textual, buscando amenizar as 

dificuldades e desestímulos existentes. 
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3.2.2 O perfil dos participantes  

 

 O desenvolvimento da proposta de intervenção, contou com a participação de 31 

alunos ao todo. Desses, 15 (quinze) deles participaram inicialmente da pesquisa, a escolha foi 

realizada através de sorteio. Conforme comenta Gil (2010, p. 138), na pesquisa 

fenomenológica, o propósito não é a garantia de resultados representativos de uma população, 

mas também que os participantes sejam capazes de evidenciar suas crenças e descrever suas 

experiências vivida. Nesse caso, os participantes se mostraram dispostos a expressarem seus 

sentimentos, concepções e crenças.  

Os alunos que participaram da pesquisa, bem como da proposta de intervenção, são na 

maioria, residentes da zona rural. Mesmo assim, todos dispõem de internet em casa e utilizam 

o smartphone com frequência, mostrando grandes interesses em atividades de pesquisa, entre 

outras, que envolvem as interações nas redes sociais. A escola só disponibiliza o acesso à 

internet conforme solicitação e planejamento do professor. São controversas essas atitudes 

escolares, uma vez que vivenciamos a era digital e esse contexto propicia artefatos para 

levarmos o mundo exterior para dentro da sala de aula, conectando alunos e professores fora 

do tempo e espaço escolar. Na concepção de Marcuschi (2005, p. 62) “a questão é relevante e 

existem aspectos inovadores. Certamente, a escola não pode passar à margem dessas 

inovações sob pena de não estar situada na nova realidade dos usos linguísticos. Neste 

sentido, o letramento digital deve ser levado a sério pois veio para ficar”. 

Como vemos, é preciso levar a sério a realidade digital. O smartphone, por exemplo, 

já é uma ferramenta digital que faz parte do cotidiano dos de muitos alunos ou da grande 

maioria deles. Contudo, convém nos apropriarmos desse recurso como ferramenta didática, na 

medida que possamos trabalhar o uso das redes sociais, o letramento digital, bem como fazer 

uso das diversas formas de interação na internet, conscientizando os jovens aprendizes a usar 

a ética e a responsabilidade frente aos atos comunicativos de leitura e produção escrita. 

Observando o constante desinteresse pela produção do texto escrito, é cabível a busca 

de propostas que possam conduzir os alunos à novas práticas de escrita. Por se tratar de uma 

pesquisa participante, Gil (2010, p. 43) propõe ao conjunto de indivíduos envolvidos, sua 

própria emancipação que levam a um aprimoramento das práticas analisadas no seu contexto. 

Assim sendo, é pertinente averiguar pelo parâmetro do ambiente digital, os possíveis 

resultados que alcançaremos frente ao trabalho com a produção textual, tendo como aparato 

as interações e a afetividade no ambiente cibernético do whatsapp. Além disso, traçar 
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estratégias nesse âmbito que motivem os alunos do perfil “nativos digitais” a gostarem de 

produzir textos. 

 

3.2.3 Os instrumentos de pesquisa  

 

 Nessa etapa da pesquisa, através do recolhimento dos dados, investigamos as 

implicações positivas e negativas, frente aos objetivos almejados, buscando posicionamentos 

que defendessem ou não a eficácia do trabalho didático-pedagógico com as tecnologias 

digitais emergentes, mais precisamente, com o aplicativo WhatsApp, no que se refere a um 

ambiente de ensino e aprendizagem propício para a produção textual. Para Yin (2016, p. 9), 

“os dados da pesquisa em um estudo investigativo qualitativo exigem especial segurança e 

devem procurar coletar, integrar e apresentar dados de diversas fontes de evidências como 

parte de qualquer estudo”.  

Ciente disso, utilizamos alguns instrumentos para coleta dos dados, de modo que 

utilizamos   três modalidades de instrumentos e um corpus: Instrumento 1: Questionário com 

perguntas abertas e fechadas; Instrumento 2:Autorrelato; Instrumento 3: Entrevista 

semiestruturada com os alunos após a proposta de intervenção e como corpus analisamos as 

produções de textos em prints do WhatsApp. Ressaltando que nos instrumentos utilizados, 

optamos em identificar os alunos participantes por números.  

Esses instrumentos nos levaram a constituir um corpus de pesquisa, assim descrito: O 

Instrumento 1 teve como propósito sondar o perfil da turma sobre o uso das TDIC, de forma 

específica, a relação com o aplicativo WhatsApp, objetivando analisar o uso e abstrair até que 

ponto as crenças conferem uma percepção acerca do WhatsApp como elemento de 

contribuição ao ensino e a aprendizagem da produção textual. O intuito foi elaborar questões 

claras e precisas na perspectiva de favorecer a dinâmica e os parâmetros metodológicos para a 

aplicação da proposta de intervenção. Por conseguinte, analisamos os questionários 

respondidos pelos 15 alunos participantes. Com base nas respostas desses alunos, foram 

elaboradas tabelas para ilustrar o estudo.  

O Instrumento 2, efetivou- se como um instrumento de grande credibilidade para a 

coleta de dados, registrando o desempenho, bem como o processo interativo dos alunos na 

participação no grupo de discussão no WhatsApp, durante todo o processo de intervenção e no 

decorrer de toda a pesquisa .Participaram dos autorrelatos todos os 31 alunos, no entanto  

fizemos um recorte que atendessem as categorias analisando as descrições de 08 alunos, 
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registrando todo o processo das atividades no grupo do WhatsApp, durante todo o andamento 

das atividades experienciadas. A escolha por esse instrumento se deu devido à pesquisa ter 

uma abordagem hermenêutico fenomenológica de investigação, que sugere a textualização 

das experiências e/ou fenômenos vividos (PERINA, 2003). Com esse instrumento, os alunos 

descreveram seus sentimentos no engajamento do processo interativo e colaborativo do 

aplicativo, expondo suas expectativas, percepções e juízos frente ao processo de autonomia da 

aprendizagem da produção textual.  

Já o Instrumento 3 corresponde a entrevista semiestruturada com a participação de 10 

alunos, considerando que esses alunos foram os que se dispuseram a participar. Na entrevista 

tivemos o intuito de averiguarmos as crenças dos alunos sobre o a produção de texto no 

WhatsApp após a proposta de intervenção. 

 Como corpus fizemos um recorte de prints das postagens dos textos de 10 alunos, que 

serviram para analisar as variáveis que subjazem o processo evolutivo da escrita, discussões, 

conversações, enfim, todo o processo de interatividade e afetividade para os possíveis 

resultados frente ao efeito de sentido da produção de texto, ressaltando que todos os 31 alunos 

produziram textos no aplicativo.  Nessas produções, atentamos para a análise das mediações 

pedagógicas, das leituras de mundo realizadas pelos alunos, considerando o real sentido 

refletido nos textos no espaço digital e a subversão a norma escrita no ambiente virtual. Além 

disso, sondamos a necessidade de interação que fez fluir situações discursivas, criativas e 

interativas entre os sujeitos, que se propuseram a estimular discussões temáticas de forma 

dinamizada.  

 

 3.2.4 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

 

 Essa etapa de coleta de dados se configura de forma primordial, por manifestar como 

foi realizada a análise. Nesse âmbito, atentamos para um olhar mais investigativo, uma vez 

que associamos a estreita relação dos dados com os objetivos da pesquisa, buscando averiguar 

se respondem as questões formuladas sobre a pesquisa e aos propósitos almejados. 

Diante da articulação da proposta de intervenção, foram analisados os textos dos 

alunos, de forma que, nessas produções, o nosso propósito não foi examinar a organização 

composicional, estilo ou escolhas lexicais dos textos apresentados mas lançamos nosso olhar 

acerca dos aspectos relativos aos textos, considerando o conteúdo temático, os sentidos do 

texto, a coerência textual, bem como a criatividade e a criticidade do aluno considerando os 
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multiletramentos e a interatividade no ambiente digital. Nesse olhar, buscamos, na perspectiva 

textual, contribuições alinhadas às discussões no grupo do WhatsApp, procurando averiguar 

os pontos relevantes que o meio digital potencializou, para que as discussões temáticas 

revelassem as situações concretas e a contribuição desses desdobramentos interativos para o 

processo contínuo da produção escrita dos textos. 

Esse procedimento foi considerado imprescindível para a análise, pois aprender a 

aprender deve ser visto prioritariamente como prática inerente ao próprio fazer pedagógico. 

Passareli (2012, p. 67) comenta que “o saber fazer diz respeito à aplicabilidade, à experiência 

com a qual o professor recupera o acervo teórico e redimensiona a prática”. Isso perpassa pelo 

entendimento de que o saber fazer se dá pelo conhecimento da ação, reflexão, pelas práticas e 

vivências. Essa reflexão pressupõe a interação e a experiência das produções no aplicativo 

WhatsApp, que exige intervenção efetiva. 

 Por último, utilizamos o instrumento entrevista semiestruturada, no sentido de mostrar 

as percepções e crenças dos alunos como efeito da experiência vivenciada na proposta de 

intervenção. Para Gil (2010, p.134), “as técnicas mais adequadas para coleta de dados na 

pesquisa fenomenológica são as que possibilitam a livre expressão dos participantes, que é 

essencial tanto para a descrição quanto para a interpretação da experiência vivida. 

Como desdobramento para a coleta dos dados, tivemos os primeiros contatos com os 

sujeitos participantes no período compreendido entre março e abril de 2019, com os 

esclarecimentos cabíveis sobre os objetivos da pesquisa, inclusive, a sua pertinência para o 

contexto escolar em que eles estão inseridos, a temática e o andamento metodológico da 

proposta de intervenção. Para isso, foi realizada a solicitação de consentimento para a 

realização e a participação na pesquisa que se encontram nos apêndices. É importante 

ressaltar que o objetivo dessa análise não é julgar a relação dos alunos com as TDIC, mas 

buscar compreender a afinidade do aprendiz com as atividades digitais, averiguando as 

crenças e experiências que emergem nas respostas dos alunos em relação à produção de texto 

no WhatsApp. Logo após o processo de coleta, analisamos os dados proporcionados por esses 

instrumentos conforme quatro categorias estabelecidas nos objetivos e na pertinência da 

pesquisa, como demonstra o quadro a seguir: 

 

QUADRO 02: Categorias de análises  

CATEGORIAS 

TEÓRICAS 

 CATEGORIAS 

EMPÍRICAS 

UNIDADE DE ANÁLISE 

1 CRENÇAS 1.1- Averiguar crenças dos  Uso do aplicativo  
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alunos sobre o (WhatsApp) 

como ferramenta de ensino e 

aprendizagem para a 

produção de textos.  

WhatsApp. 

 Crença em relação ao 

WhatsApp como ferramenta 

de ensino e aprendizagem 

para a produção de textos. 

2 EXPERIÊNCIAS 2.1-Analisar a visão dos 

alunos diante da experiência 

com a produção de textos no 

WhatsApp 

 Expectativas 

 Sensações 

 Percepções 

  Juízo. 

3 O PROCESSO DE 

PRODUÇÃO DE TEXTOS  

3.1- Analisar o processo de 

produção de textos com 

sentido no aplicativo do 

WhatsApp. (produção dos 

alunos) 

 Interação 

  Colaboração 

 Autonomia 

 Afetividade 

 Motivação. 

 4 O EFEITO DA 

EXPERIÊNCIA SOBRE A 

CRENÇA 

4.1- O olhar do aluno acerca 

da experiência vivenciada  
 Crenças após as 

experiências.  

FONTE: autoria própria.  

 

Desse modo, na categoria 1: “Crenças dos alunos participantes sobre a produção de 

texto no whatsap”, observamos a postura do aluno diante das impressões que têm sobre o uso 

das tecnologias digitais (WhatsApp) como ferramenta de ensino e aprendizagem para a 

produção textual e suas crenças mediante essas ferramentas. Na categoria 2: “Experiências 

com o aplicativo WhatsApp”, consideramos o contato estabelecido pelo aluno com a 

experiência de produzir textos no WhatsApp, atentando para analisar as expectativas, 

sensações, percepções e juízo do aprendiz diante dessa vivência. Na categoria 3: “O processo 

de produção de textos no WhatsApp”, enfatizamos toda a interação, colaboração, autonomia, 

afetividade e motivação vivenciadas pelos alunos entre imagens e mensagens, atentando para 

o processo de produção de textos com sentido no aplicativo do WhatsApp, envolvendo o 

contato com textos multimodais, intersemioses e hiperlinks. Na categoria 4: “O efeito da 

experiência sobre a crença”, consideramos o olhar do aluno acerca da experiência vivenciada 

com a produção de textos aliados ao ambiente digital. Para isso, foram analisadas as 

implicações das experiências sobre as crenças que os alunos tinham, observando os 

posicionamentos e opiniões dos alunos sobre a produção textual no WhatsApp.  

Todas essas categorias de análise servem para atender ao objetivo da nossa pesquisa, 

de forma que os instrumentos de análise, embasados pelas abordagens teóricas, como base 

para registrar os resultados que serão explicitados no capítulo de análise dos dados.  
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3.3 A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Desde que a internet foi pensada como ferramenta educacional, ela passou 

progressivamente a disponibilizar recursos que favorecem a interação, a criatividade e o 

dinamismo no âmbito pedagógico. Junto a isso, observa-se o fascínio dos jovens por esses 

recursos como aplicativos, páginas e sites da web. Sendo assim, pretendemos através da nossa 

proposta interventiva constituir no espaço escolar ou fora dele (ambiente virtual) um ambiente 

interativo e cooperativo, onde todos os participantes possam possibilitar um espaço ideal para 

amenizar a problemática da produção textual. 

         Os alunos precisam ser motivados na participação de atividades de produções de textos, 

no contato com textos multimodais como vídeos, charges, músicas, poemas, memes, imagens, 

reportagens, conversações e discussões no ambiente digital do WhatsApp, de uma forma 

dinâmica, motivadora e interativa. É importante que todas essas interações e dinamismo sejam 

fatores primordiais para a construção de sentidos, bem como para a produção textual. Palfrey 

e Gasser (2011, p. 15 - 16) explicitam que os nativos digitais são extremamente interativos 

porque “se expressam criativamente de formas muito diferentes daquelas que seus pais 

usavam quando tinham a mesma idade”. Muitos Nativos Digitais perceberam que a 

informação é maleável, algo que podem controlar e reconfigurar de maneiras novas e 

interessantes.   

          Nesse contexto de conectividade e mobilidade, os nativos digitais se mostraram 

protagonistas virtuais com possiblidades de ler em muitos ambientes de escrita e escrever 

também. Com esse olhar, a nossa proposta interventiva foi de proporcionar atividades que 

estimulassem o aluno a produzir textos no grupo do WhatsApp. 

Logo de início, partimos da nossa questão de pesquisa “Como o aplicativo WhatsApp 

pode contribuir com práticas interativas crítica e reflexivas para o ensino e aprendizagem da 

produção de textos em Língua Portuguesa?” Para isso, buscamos embasamentos em autores 

que estudam a contribuição das ferramentas digitais para a produção de textos, tendo em vista 

que explanações e exercícios vagos não incentivam nem tampouco oferecem respaldos para 

os alunos produzirem seus textos. Para Passarelli (2012, p. 51) diz, “é provável que grande 

parte desse ensino de redação que não atinge eficiência decorra do material didático utilizado 

pelo professor.” Cabe ao professor encontrar meios didáticos-pedagógicos que incentivem os 

alunos a produzirem textos com qualidade utilizando a criatividade e a criticidade, no intuito 

de que essas propostas textuais sejam assimiladas como algo prazeroso e receptivo, 
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contribuindo para a motivação do ensino e da aprendizagem da Língua Portuguesa e de outras 

áreas do conhecimento. 

Desse modo, a intervenção planejada busca refletir e ressignificar a prática de 

produção de texto como uma atividade inerente à formação nas aulas de língua materna e em 

diversos contextos situacionais. Com base em Caiado (2005, p. 35), esse tipo de atividade 

“auxiliará o aluno no entendimento das novas práticas que surgem através da escrita do 

discurso eletrônico e das transgressões realizadas pelos sujeitos em suas demais manifestações 

de escrita, sejam elas escolares ou não”.  Essa nova forma de trabalhar o texto dá abertura 

para esse pensar e fazer de uma escrita pautada numa visão inovadora e transformadora, 

voltada para a vivência do aluno. 

 Firmamos uma proposta didática, com contextos de produção de textos, que 

buscassem atender aos diferentes estilos individuais dos aprendizes, levando-os a explorarem 

sua escrita no ambiente do WhatsApp. As atividades desenvolvidas na intervenção procuram 

trabalhar a produção de textos de modo crítico, criativo, significativo, solidário e prazeroso, 

traçando caminhos que conduzissem o educando não à experiência da norma do texto, mas a 

exposição do conhecimento de forma prazerosa, crítica e reflexiva que tenha sentido para ele.  

Antes de elucidarmos as ações desenvolvidas durante a intervenção, julgamos 

importante apresentar os objetivos que conduziram nosso intervir em sala de aula. Diferindo 

dos objetivos da pesquisa, pois estes buscam os ideais do pesquisador mediante uma 

investigação científica, os objetivos da intervenção versaram sobre o planejar e procurar 

intervir diretamente no fazer pedagógico de sala de aula, no sentido de proporcionar 

atividades extraclasse, já que o desempenho das produções era também no ambiente virtual. 

A princípio, tivemos como objetivo geral do plano de intervenção “Promover em sala 

de aula uma prática de produção textual atrelada ao aplicativo WhatsApp, a fim de motivar o 

educando a pesquisar, ler e produzir textos de forma crítica e interativa”. Para que esse 

propósito fosse alcançado, traçamos os seguintes objetivos específicos: (i) Intervir em sala de 

aula com atividades de produção de textos no grupo do WhatsApp, com a temática “O jovem:  

relações com as redes sociais e a escrita”, para discussões das questões temáticas e textuais.  

(i) Motivar os alunos a produzirem textos do gênero rap e apresentarem através de vídeo clip 

no grupo do WhatsApp; (iii) socializar a produção dos raps e os vídeo clip com toda a escola, 

para mostrar o desenvolvimento da proposta de intervenção e incentivá-los no trabalho com a 

produção de textos no WhatsApp.  
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A partir desses objetivos, o nosso plano de intervenção foi efetivado através de 02 

(duas) oficinas pedagógicas, que serão proporcionadas no intuito de trabalhar no ambiente 

virtual em contato com o grupo do WhatsApp e no ambiente da sala de aula uma situação de 

aprendizagem aberta e dinâmica possibilitando a inovação e a troca de experiências 

enriquecedoras. Cada oficina foi dividida em 4 (quatro) momentos (ações) e trabalhadas com 

a mesma temática. Assim, apresentamos o quadro sintético das oficinas aplicadas contendo o 

título, os objetivos e os procedimentos metodológicos e, em seguida, descrevemos as oficinas 

trabalhadas.  

 

QUADRO 3: Oficinas pedagógicas: 
Nº TÍTULO OBJETIVOS PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

01 Dos versos à 

escrita digital: o 

efeito de sentido 

do texto no 

WhatsApp. 

- Motivar os alunos 

para a interação no 

grupo do WhatsApp 

através de propostas 

de produção textual; 

- Produzir e postar 

as produções de 

textos e emitir 

opiniões sobre os 

textos dos colegas 

do grupo; 

- Socializar as 

produções digitais 

em sala de aula. 

 

- Criação do grupo no WhatsApp e escolha do 

nome; 

- Apresentação   da interface do aplicativo 

WhatsApp; 

- Abordagem do tema: O jovem:  relações com 

as redes sociais e a escrita e discussão através de 

um organograma; 

- Apreciação dos textos motivadores: “Lá nas 

redes sociais”, 
https://obemviver.blog.br/2018/02/17/braulio-

bessa-genial-poema-sobre-a-vida-nas-redes-

sociais/ 

 Poema de Bráulio Bessa e a letra da música 

“Linhas Tortas,” de Gabriel o pensador; 

https://obemviver.blog.br/2018/02/17/braulio-

bessa-genial-poema-sobre-a-vida-nas-redes-

sociais/ 

 

- Compreensão e interpretação dos textos; 

- Escolha de um verso do poema ou da música 

para produzir um comentário crítico, para 

reflexão das temáticas em estudo; 

- Produção de um texto no WhatsApp, falando 

sobre a 

relação do aluno com a escrita, através de um 

gênero escolhido; 

- Comentários acerca das produções no 

WhatsApp; 

- Socialização das produções em sala de aula. 

02 Ressignificando 

a arte de 

escrever. 

- Trabalhar a 

manifestação da 

linguagem através 

do gênero rap; 

- Produzir raps 

tematizando, 

- Apresentação através de slides do gênero rap, 

enfocando características, efeitos de sentido e 

composição textual; 

- Orientação para as produções textuais de rap e 

criação de vídeo clipes; 

- Realização dos vídeo clipes com as postagens 

https://obemviver.blog.br/2018/02/17/braulio-bessa-genial-poema-sobre-a-vida-nas-redes-sociais/
https://obemviver.blog.br/2018/02/17/braulio-bessa-genial-poema-sobre-a-vida-nas-redes-sociais/
https://obemviver.blog.br/2018/02/17/braulio-bessa-genial-poema-sobre-a-vida-nas-redes-sociais/
https://obemviver.blog.br/2018/02/17/braulio-bessa-genial-poema-sobre-a-vida-nas-redes-sociais/
https://obemviver.blog.br/2018/02/17/braulio-bessa-genial-poema-sobre-a-vida-nas-redes-sociais/
https://obemviver.blog.br/2018/02/17/braulio-bessa-genial-poema-sobre-a-vida-nas-redes-sociais/
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aconselhando e 

denunciando 

aspectos políticos 

sociais e culturais; 

- Socializar as 

produções para 

discentes e docentes 

na escola. 

das produções no grupo do WhatsApp; 

- Demonstração das produções dos raps e vídeo 

clipes através do data- show na sala de aula; 

- Momento interativo com os alunos e professores 

visando relatar e discutir sobre os textos 

produzidos no WhatsApp. 

FONTE: autoria própria. 

 

Como demonstra o quadro, descrevemos agora as oficinas, no sentido de esclarecer 

como se deram essas atividades no decorrer da pesquisa. A partir da temática proposta, “O 

jovem: relações com as redes sociais e a escrita”, lançamos a Oficina 01: Dos versos à escrita 

digital: o efeito de sentido do texto no WhatsApp. Nessa oficina, trabalhamos o poema de 

Bráulio Bessa “A vida nas redes sociais”, e a letra da música “Linhas Tortas,” de Gabriel o 

pensador, na perspectiva da leitura e da discussão dos textos no grupo para uma posterior 

produção de textos no WhatsApp. Dessa forma, dividimos ela em 4 (quatro) momentos, assim 

descritos:  

 

 1° Momento: Motivação para interação dos alunos no grupo do WhatsApp e apresentação da 

proposta textual- 3 h/a. 

 

Nesse primeiro momento, foi explicado o plano interventivo aos nossos alunos, 

procurando motivá-los para a participação online em grupos no WhatsApp, bem como, 

iniciamos a apresentação das ações de fomento à produção de textos sobre a temática: “O 

jovem: relações com as redes sociais e a escrita”. Inicialmente, apresentamos as orientações 

metodológicas na perspectiva do ambiente digital e as propostas didáticas para o trabalho no 

grupo do WhatsApp, e depois, expusemos através de slides, a interface do aplicativo 

whatsapp, mostrando aos alunos as configurações de forma mais precisa. Em seguida, de 

forma coletiva, escolhemos o nome do grupo e fizemos também a descrição do mesmo. Para 

isso, foi explicado o uso do smartphone para a participação no grupo para leituras, pesquisas, 

discussões e postagens de textos diversos que fossem relacionados com o tema trabalhado, 

considerando a ética e as boas maneiras de uso no ambiente virtual. Depois abordamos a 

temática e iniciamos uma discussão prévia sobre o tema através de um organograma na lousa 

buscando a participação ativa de todos.  

Vale lembrar que, para a produção de texto no ambiente digital, estipulamos um prazo 

para sua realização, para isso, direcionamos aos alunos dois textos motivadores: um poema de 
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Bráulio Bessa “Lá nas redes sociais”, e a letra da música “Linhas Tortas,” de Gabriel o 

pensador. Os textos foram apresentados através de slides para que os alunos pudessem ler, 

assistissem à declamação do poema e pudessem também cantar a música. Nesse momento, 

houve efetivamente a participação e interação de todos, no que se refere as peculiaridades do 

gênero poético (o cordel e o rap). Foi trabalhado a compreensão e a interpretação dos textos, 

de forma interativa e colaborativa, atentando para as especificidades dos gêneros, ideia 

central, semioses e análise linguística. 

Dessa forma, a proposta de produção de texto no WhatsApp foi direcionada como 

atividade extraclasse, sugerindo aos alunos a escolha de um verso do poema ou da música que 

refletisse sobre a temática em estudo. Como produção textual, o aluno podia apresentar um 

comentário crítico que fizesse inferência a temática abordada e, posteriormente, produzisse 

um texto falando sobre sua relação com a escrita, seus anseios desejos e medos. Os alunos 

produziram crônicas, biografia, artigo de opinião, carta aos colegas, página de diário, bem 

como reflexões. Essas produções foram realizadas com muito empenho e interesse, 

demonstrando o sucesso da atividade, visto que os alunos também já tinham conhecimento 

dos gêneros, e cada um escreveu conforme sua afinidade. Nessa atividade, o aluno teve a 

oportunidade de evidenciar sua subjetividade potencializada pela escrita, pois foi permitida as 

opiniões acerca das postagens dos textos dos outros colegas. Essa proposta comunga com o 

posicionamento de Antunes (2003, p. 47), “a escrita na diversidade de seus usos, cumpre 

funções comunicativas socialmente específicas e relevantes”. É através da escrita que 

respondemos a um propósito funcional. Nesse tipo de proposta, o aluno faz sua escolha 

quanto à forma de se expressar tanto no que se refere ao gênero, à temática, como também em 

relação as discussões e opiniões. 

 

2° Momento: Revisitando as produções digitais:  discussão em sala de aula – 2h/a. 

 

Em círculo, na sala de aula, fizemos uma retomada da atividade proporcionada no 

grupo do WhatsApp, convidando os alunos a acessarem a rede para que pudéssemos sondar 

detalhes de suas produções: contexto de produção, impressões do cotidiano, relato de 

experiências, bem como posturas reflexivas para vivência do jovem nesse mundo cada vez 

mais digital, escolhas dos assuntos dentro do texto, opiniões sobre a atividade, dificuldades e 

interesse. Para isso, deixamos abertura para auto avaliação dos alunos que foram registradas 
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nos autorrelatos escritos, em que mostraram seus sentimentos diante do processo, evolução, 

sugestões de novas dinâmicas para a atividade posterior, aguçando o interesse da turma.   

  

3º Momento:  A hora do protagonismo digital:  postagens e impressões dos alunos. (Atividade 

no ambiente virtual).  

 

O universo digital oferta cada vez mais instrumentos acessíveis que permitem acessar 

redes sociais, redes de mídia, sites de serviços, blogs e outros, favorecendo o processo de 

ensino/aprendizagem. Vale lembrar da geração de alunos inseridos num mundo conectado, 

vistos como jovens que se mostram verdadeiros entusiastas do universo digital. Palfrey e 

Gasser (2011) chamam isso de protagonismo digital.  

Assim, nesse momento da oficina os alunos foram motivados e orientados a 

pesquisarem textos multimodais de diversos gêneros como vídeos, memes, charges, tirinhas, 

reportagens, poemas, letras de músicas vídeo clips, entre outros textos, que considerassem 

pertinentes para a ampliação da temática, e postassem para a realização de uma discussão:  O 

jovem: as relações com as redes sociais e a escrita. Essa ideia foi pensada no sentido de que os 

textos postados deveriam ser certificados e avaliados processualmente quanto a sua 

pertinência e relevância frente ao estudo do tema. O intuito era que depois das postagens, os 

alunos apresentassem suas impressões se posicionando, mostrando juízos de valor, emitindo 

comentário e reflexões sobre suas recepções textuais. Dessa maneira, os alunos se tornaram 

autores do ambiente do WhatsApp, mediados pela pesquisa, poderão sentir também o seu 

protagonismo digital dentro de uma didática reflexiva crítica e pautada no multiletramento. 

 

4° Momento:   Escrita digital: o momento da socialização em sala de aula. 2h/ aulas. 

 

Somos conscientes de que esse tipo de proposta de atividades no ambiente da sala de 

aula e dar retorno do contexto virtual, se baseia em resultados mais eficazes, uma vez que o 

aluno realiza suas postagens e produções em outro momento ou outro espaço geográfico,  

buscando outras fontes e interagindo em tempo real. Quanto a esse momento, Suassuna (2011, 

p.119)) enfatiza que em todo esse processo, o papel do professor vai além de identificador de 

problemas textuais, deverá ser um propiciador e facilitador da reflexão. Esse momento de 

socialização foi apreciado pelos colegas na sala de aula, no sentido de compartilhar saberes 

opiniões e vivências, e, nesses desdobramentos, tiveram a oportunidade de repensarem suas 



56 
 

 
 

deficiências textuais. O passo seguinte foi a socialização das discussões e emissões de 

saberes, a partir das interações entre os alunos. Assim, eles foram orientados a se organizarem 

para que pudessem apresentar os seus textos de forma convincente, criativa, instigante e 

atraente. 

Dentro desse mesmo raciocínio, a Oficina 02: “Ressignificando a arte de escrever”, 

teve o intuito de trabalhar, de forma específica, a manifestação da linguagem, através de 

produções de rap, enfatizando temas atuais. Nesse sentido, a ideia foi trabalhar o gênero rap, 

trazendo uma ressignificação do texto “Linhas Tortas” como forma de compartilhar saberes e 

dar vida as vozes sociais, atentando para a construção do texto, de forma que fosse 

eminentemente significativo para eles. Essa escolha textual se deu devido o rap manifestar 

possibilidades de aproximação com práticas discursivas que dá sustentação a interação no 

ambiente virtual. Essa oficina também foi dividida em 04 (quatro) momentos, conforme 

descrição a seguir:  

 

 Momento I – Caminhos trilhados pelo texto:  o rap como forma de manifestação   da escrita. 

(Sala de aula). 

 

Nesse momento, consideramos pertinente adequar as atividades de produção de textos 

do gênero rap sob o ângulo das TDIC, pressupondo a ativação dos conhecimentos digitais 

aliados as atividades de pesquisa e produção textual dos alunos acerca de informações sobre 

as temáticas em discussão no contexto atual. Para desenvolvimento dessa proposta, na sala de 

aula, apresentamos, através de slides, o gênero rap, enfocando características, efeitos de 

sentido e composição textual, como também anunciamos a nossa proposta de produções de 

rap e criação de vídeo clips. Para isso, os alunos foram orientados e acompanhados para a 

efetivação das produções escritas gravações e edições dos vídeos. 

 

 Momento II- O gênero poético em interface com gêneros multimodais: os alunos como 

produtores. (Ambiente virtual).  

         

Nesse momento da oficina, percorremos por dois caminhos:  o delineamento de uma 

meta de produções de textos na perspectiva do gênero rap, para que os alunos pudessem 

construir seus textos de forma subjetiva e, ao mesmo tempo, tematizando, aconselhando e 

denunciando aspectos políticos sociais e culturais. Por outro lado, propusemos aos alunos a 
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realização dos vídeos clipes com as postagens das produções no grupo do WhatsApp e, 

posteriormente, a interação dos grupos sobre a atividade. 

Vale ressaltar que o WhatsApp assume um parâmetro de flexibilidades, tendo em vista 

que muitos estudiosos despontam as peculiaridades em relação à escrita no âmbito virtual. 

Segundo Marcuschi (2004, p. 76), os gêneros digitais constituem oportunidades de 

investigação sobre o efeito “de novas tecnologias na linguagem e o papel da linguagem nessas 

tecnologias”. Daí a relevância de proporcionarmos essa experiência com o propósito de 

averiguar, conhecer e desenvolver uma pesquisa sistematizada acerca do efeito de sentido do 

texto quando é produzido no âmbito virtual. 

Assim, dividimos a turma em grupo, e cada grupo ficou de escolher um tema atual 

para produzir os raps. Com isso, foram escolhidos os seguintes títulos para suas produções; o 

grupo 1- Sonhos; o grupo 2 Brasil hoje; grupo 3 Cadê a educação?; grupo 4 Lugar de mulher 

é onde ela quiser; e o grupo 5 Empoderamento feminino. Nesse momento, o smartphone 

favoreceu o acesso a aplicativos para gravação e edição dos vídeos clips e o aplicativo 

WhatsApp contribuiu numa dimensão didático-pedagógica, auxiliando no trabalho com a 

busca de informações e pesquisas para a realização da proposta textual. Para Barbosa (2016, 

p.41), “estas possibilidades dinamizam a comunicação entre os usuários e ainda permite 

armazenar toda a interação para consulta futura”.  Os alunos se apropriaram do grupo no 

WhatsApp, postando as dúvidas durante as discussões, levando a pensar que, no ensino de 

Língua Portuguesa, é fundamental que as práticas educativas sejam redimensionadas e 

firmadas a partir das necessidades e vivências dos nossos alunos. Os alunos precisam ser 

conduzidos a produzir textos diversificados, abrindo espaços para novas produções, de forma 

que essas construções de sentidos devem perpassar pela forma que o aluno ver o mundo. 

Nesse sentido, a partir desse pensamento, traçamos o momento de os alunos postarem 

os raps com vídeo clips que foram produzidos em grupo. Os alunos participaram no grupo do 

WhatsApp, produzindo opiniões, apreciações e percepções sobre as temáticas trabalhadas nos 

raps e suas sejam sempre perpassadas pela forma que o aluno ver o mundo e suas 

experiências com o processo de gravação e edição na perspectiva de socializar o aprendizado 

com as TDIC e o multiletramento. Os alunos comentaram também sobre a experiência em 

seus autorrelatos; 

 

Momento III- Refletindo sobre a escrita do rap e a efetivação dos vídeos clips no WhatsApp - 

2h/ aulas. 
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Na sala de aula, foi oportunizado um momento interativo com os alunos, visando 

relatar e discutir sobre os textos produzidos no WhatsApp, além das questões linguísticas. O 

intuito foi atentar para os aspectos discursivos e textuais, dando ênfase a relação colaborativa, 

afetiva, crítica, dinâmica e receptiva das produções escritas dos alunos no aplicativo. Esse 

fazer atenta, sobretudo, para uma das competências específicas da Língua Portuguesa para o 

ensino fundamental, tomando como parâmetro a BNCC (2018 Ler, escutar e produzir textos 

orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com 

compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. 

           Considerando esses pressupostos a proposta da produção do rap e vídeos clipes 

realçam opiniões, relatos, anseios, conhecimentos gerais entre outros textos multissemióticos 

que firmam uma ação comunicativa frente a temáticas atuais. 

 

Momento IV -   Hora de mostrar o que aprendeu:  demonstração no evento CINEMART da 

escola- 2 h/aulas. 

 

O propósito desse momento foi promover uma demonstração das produções dos 

vídeos clipes, bem como abordar pontos relevantes em relação ao uso do aplicativo WhatsApp 

para o ensino e a aprendizagem da produção de texto. Esse encontro foi proporcionado na 

oportunidade de um evento que a escola promoveu para trabalhar as produções dos alunos na 

perspectiva das TDIC, como filmes, documentários, performance, fotografias entre outros. Na 

oportunidade, os alunos compartilharam suas experiências e vivências com as atividades de 

produção do gênero rap no WhatsApp e foi feita a demonstração dos vídeos clipes realizados 

pelos alunos. 

Por fim, consideramos a relevância dessa proposta no sentido de contribuir para a  

produção de textos e de fomentar a ideia de que  o aluno para gostar e sentir  motivado para 

escrever deve ser estimulado com atividades que despertem o interesse não somente em 

situações de escrita no papel ,mas também em ambientes digitais em contato com hipertextos, 

outros textos e outros aplicativos. Desta forma, constatamos que ao trabalhar com as oficinas 

pedagógicas foi possível acompanhar os avanços e as dificuldades que os alunos apresentaram 

durante a execução da mesma, de forma que no percurso buscamos alcançar a motivação e o 

interesse, bem como a demonstração da criatividade e criticidade com cada proposta textual 

realizada.  
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4   CRENÇAS E EXPERIÊNCIAS DE ALUNOS SOBRE O USO DO WHATSAPP 

NA PRODUÇÃO DE TEXTOS   

 

Conhecer a realidade é acompanhar seu processo 

de constituição, o que não pode se realizar sem uma 

imersão no plano da experiência. Conhecer o 

caminho de constituição de dado objeto equivale a 

caminhar com esse objeto, constituir seu próprio 

caminho, constituir-se no caminho.  

(PASSOS E BARROS) 

 

Nesta etapa, analisamos e discutimos os achados da pesquisa a partir de subtópicos 

que contemplam os objetivos almejados. No primeiro momento, discutimos a relação dos 

alunos com as ferramentas digitais e as crenças sobre a produção de texto no aplicativo 

WhatsApp. No segundo, analisamos a percepção dos alunos nos autorrelatos sobre a interação 

e a produção de texto no grupo do WhatsApp. Em seguida, atentamos para um olhar mais 

minucioso acerca das produções textuais no aplicativo em estudo e, por fim, analisamos na 

entrevista semiestruturada, as experiências vivenciadas pelos alunos na perspectiva da 

produção textual no WhatsaApp, bem como as suas mudanças de crenças ou não, frente a 

essas experiências.   

 

4.1 CRENÇAS DOS ALUNOS SOBRE A PRODUÇÃO DE TEXTO NO WHATSAPP  

 

A ênfase no estudo de crenças de alunos está no entendimento de como eles percebem 

e interpretam suas experiências e práticas de produção escrita no ambiente digital, como 

julgam essa proposta, quais as impressões, anseios e dúvidas. Para isso, comungamos com o 

pensamento de que: "as crenças não existem no vácuo, estão baseadas na experiência e no 

contexto " BARCELOS, (2000, p. 36). Assim, torna-se pertinente termos os alunos como   

participantes, no intuito de investigarmos as crenças educacionais sobre a produção de textos 

em ferramentas digitais. Buscamos perceber se o novo cenário digital tem provocado 

mudanças em crenças antigas e favorecido a abertura para adoção de novos olhares. 

Logo de início, elaboramos um questionário com questões fechadas e abertas para 

obtermos informações dos alunos sujeitos da pesquisa, sobre as ferramentas digitais, seus 
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gostos, costumes e relações com as redes sociais no que se refere a atividades didáticas. A 

partir dessa categoria de análise, pretendemos compreender as crenças dos alunos acerca da 

produção textual no WhatsApp. 

Nesse sentido, refletimos como o WhatsApp ganha credibilidade diante do aprendiz e, 

por outro lado, levantamos questões acerca das visões imbuídas de crenças que relutam em 

não aceitar as inovações impostas pelo advento da internet e as implicações dessa resistência 

para um ensino e uma aprendizagem. No quadro abaixo, fizemos uma demonstração sobre 

esse questionário:  

 

 QUADRO 4: Levantamento inicial sobre a produção de texto no contexto escolar e a relação 

do aluno com o espaço digital 
Quanto ao interesse de produzir textos nas aulas de Língua Portuguesa 

Sim Não Às vezes 

13 - 02 

Em relação a leitura de informações para produzir os textos 

Sim Não Às vezes 

13 - 02 

O gosto por produção de textos de gêneros diversificados 

Sim Não Às vezes  

09 01 05 

Crença de que as redes sociais incentivam a produção escrita 

Sim Não Às vezes 

15 - - 

Quais as fontes da internet que gostariam que fossem usadas nas aulas de Língua Portuguesa 

Sites Educativos Blogs  Facebook  Instagram  WhatsApp  

10 03 02 02 14 

Em relação a pergunta se o (s) professor(es) de Língua Portuguesa já utilizaram fontes da 

internet em sala de aula   para trabalhar conteúdos da disciplina. 

Sim Não Às vezes 

04 01 10 

Sobre o acesso do aluno a internet. 

Sim Não Às vezes 

14 - 01 

A frequência com que os alunos acessam a internet 

Diariamente Quinzenalmente Semanalmente Raramente Nunca 

15 - - - - 

Local que os alunos costumam acessar a internet 

Casa Lan house Escola  Local público Outros  

15 - 01 - - 

As plataformas de redes sociais da internet que os alunos possuem perfil (conta) 

Facebook  Twitter  WhatsApp  Instagram  Outras  

14 03 15 09 04 
FONTE: autoria própria.  

 Podemos observar a estreita relação dos alunos com a internet, pois acessam 

diariamente e têm conta em várias redes sociais. Observamos também que além da maior 
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parte dos alunos terem relação ativa com as redes sociais, a preferência pelo aplicativo 

WhatsApp é algo já adquirido pela quase totalidade dos aprendizes.  

Dessa forma, entendemos que esses alunos, por terem nascido nesse contexto 

histórico, apresentam mais habilidades e acreditam mais no poder das ferramentas digitais do 

que os adultos. Provavelmente, essa vivência desenvolve o chamado “letramento digital”, 

levando os adolescentes a terem mais confiança e sentido às atividades no ambiente virtual. 

Assim, nas respostas dos alunos, ficou evidente que não é habitual utilizar o aplicativo como 

instrumento didático no contexto da sala de aula, tendo em vista que os professores de Língua 

Portuguesa pouco utilizam fontes da internet para trabalhar conteúdos da disciplina. Quando 

perguntamos quais as ferramentas metodológica que gostariam que fossem usadas nas aulas 

de Língua Portuguesa, a maioria apresentou preferência pelo WhatsApp. Sobre isso, Barbosa 

(2016, p.44) comenta, “O uso do aplicativo está substituindo formas de relacionamentos 

pessoais no comércio, no jornalismo e até em setores institucionalizados, como a justiça e a 

igreja. Através da web, pode-se mensurar como o app tem influenciado na rotina da 

sociedade”.  

              É notório que o WhatsApp é um dos aplicativos mais acessados pelos jovens 

adolescentes, daí a pertinência de se apropriar dessa ferramenta, no sentido de construir uma 

relação de interação através de conteúdos escritos, imagéticos ou sonoros em tempo real,  

possibilitando a construção textual para fins de ensino e aprendizagem. Esse tratamento 

didático deve ser colaborativo e dialógicos, pertinente para um aprendizado positivo, à 

medida que deve se utilizar da linguagem dos afetos. Moran (2013, p. 31) diz que “com as 

tecnologias atuais, a escola pode transformar-se em um conjunto de espaços ricos de 

aprendizagens significativas, presenciais e digitais que motivem o aluno a aprender 

ativamente a pesquisar o tempo todo [...]”. Dessa forma, o professor deve atuar como 

mediador e incentivador, encorajando o aluno no processo de aprendizagem, colaborando 

significativamente para a construção de sentido nas produções textuais.  

Em se tratando do gosto pela produção textual e a busca de informações para a 

produção de textos, a maioria dos alunos evidenciaram que são favoráveis, no entanto, quando 

nos referimos a produzir textos diversificados, notamos uma grande aversão por parte deles. 

Acreditamos que o termo diversificado esteja ligado à diversidade de gêneros e, quanto a isso, 

os alunos ainda sentem dificuldades. É preciso considerar o tratamento que a escola costuma 

oferecer, propondo normas e restricões para os gêneros, e favorecendo ao aluno a ideia 

engessada de gênero textual desarticulado das práticas de comunicação humana. Marcuschi 
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(2008, p. 154) ressalta que “quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma 

forma linguística e sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em 

situações sociais particulares”. Entretanto, o nosso intento não é trazer a discussão para a 

definição de gêneros textuais ou tipos textuais, mas questionar a forma como a escola trabalha 

a ideia diversificada de textos e ofertar uma oportunidade para proporcionar práticas 

contextualizadas que deem espaço à hipermídia, no sentido de que a escrita deve ser 

compreendida como um meio de produzir textos de forma dialógica.  

 Em relação às crenças dos alunos, no que se refere ao incentivo das redes sociais para 

a produção de textos, foi possível perceber, de forma unânime, que é possível sim que as 

redes sociais sejam facilitadoras para o favorecimento da produção de textos. Como bem 

coloca Paiva (2010), [...] a tecnologia encoraja a aprendizagem autônoma, uma vez que os 

alunos podem publicar seus textos (que serão lidos por diferentes pessoas) em diferentes 

comunidades de práticas e encontrar parceiro com quem interagir com sua aprendizagem. 

Esse dinamismo, por sua vez, permite a relação de afetividade, troca de experiências, 

bem como instiga curiosidades e saberes. Para Richards e Lockhart (1994, p.52) “as crenças 

podem influenciar a motivação do aluno para aprender, as suas percepções sobre o que é fácil 

ou difícil sobre a aprendizagem, assim como, suas preferências por determinados tipos de 

estratégias de aprendizagem”. Assim, quando as crenças convergem com as atividades 

proporcionadas, tornam mais fácil alcançar o sucesso na aprendizagem.  

Como desdobramento da nossa pesquisa, além do questionário aplicado com as 

perguntas fechadas, foram realizadas duas questões abertas com o propósito de analisar o 

discurso dos alunos participantes (doravante AP), para saber se costumam acessar o aplicativo 

WhatsApp, bem como perceber se acreditam nesse aplicativo como ferramenta de incentivo à 

produção de textos. Quanto à finalidade do uso do aplicativo WhatsApp pelos alunos 

obtivemos as seguintes respostas: 

 

  QUADRO 05: Respostas dos alunos participantes                           
ALUNOS PARTICIPANTES RESPOSTAS 

AP 01 Eu uso para conversar com meus familiares e amigos 

AP 02 Conversar com amigos e familiares 

AP 03 Para conversar com os amigos 

AP 04 Fofocar com amigos 

AP 05 Para conversar com as pessoas 

AP 06 Uso para conversar com parentes 

AP 07 Falo no WhatsApp para perguntar informações, dizer 

algum mandado 

AP 08 Para conversar com os amigos 
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AP 09 Uso apenas para conversar com os amigos 

AP 10 Para conversar com familiares e amigos 

AP 11 Se comunicar com meus familiares e amigos 

AP 12 Para se comunicar com amigos e ver status 

AP 13 Para conversar com as pessoas 

AP 14 No WhatsApp eu converso sobre as aulas, com os 

familiares e amigos para troca de respostas 
FONTE: autoria própria.  

 

As respostas dos alunos revelaram que o WhatsApp é visto como um aplicativo apenas 

para bate-papo, para conversas, como se o aplicativo se restringisse apenas para relações 

interpessoais e entretenimentos. Essa concepção só reforça a falta de experiência do aluno em 

relação às ferramentas digitais para fins didáticos. Souza (2011, p. 256) destaca que os 

ambientes virtuais implicam um desafio para a prática educacional, pois ainda são novidades 

para muitos professores, o que significa que seus usos em contextos educacionais geralmente 

requer um processo de adaptação. 

 Vale reiterar a ideia da promoção da ambientação de educadores e alunos no espaço 

virtual, visto que, conforme as concepções dos alunos, é necessário um processo de 

“reculturação”, a fim de que sejam desenvolvidos nos alunos e professores, novos valores e 

crenças, para possíveis aberturas para novas percepções e experiências. Notamos que no 

início da pesquisa, os alunos evidenciaram crenças acerca do WhatsApp enquanto ferramenta 

de incentivo à produção textual, à seguir apresentamos a crenças evidenciadas após a proposta 

de intervenção. 

 

QUADRO 06: Crenças dos alunos sobre o WhatsApp como ferramenta de produção textual 
ALUNOS PARTICIPANTES RESPOSTAS 

AP 01 Aprimora a escrita 

AP 02 Ajuda com imagens e textos e etc 

AP 03 Auxilia a escrita 

AP 04 Traz liberdade 

AP 05 Pode ser útil para a educação 

AP 06 Proporciona novas palavras e expande o vocabulário 

AP 07 Facilita a escrita, mesmo tendo a possibilidade de gravar 

áudios 

AP 08 Uma fonte de pesquisa 

AP 09 Favorece a liberdade de falar 

AP 10 Estimula a escrita, com tanta informação é mais prático 

de aprender 

AP 11 É um meio que já estamos acostumados a usar, então 

aplicando a atividade de escrita tornará ainda mais 

interessante 

AP 12 Facilita a troca de ideias com outras pessoas, podemos 

tirar dúvidas e ter um crescimento na aprendizagem 
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AP 13 Oferece mais tempo de criar ideias e também tem áudios 

para conversas e muitas outras fontes 

AP 14 Fácil de escrever textos 

AP 15 Desenvolve a escrita e a leitura 

FONTE: autoria própria.  

 

De acordo com as respostas dos alunos, é possível observar a opinião deles sobre o 

WhatsApp como objeto didático que pode estabelecer meios facilitadores ao ensino e a 

aprendizagem da produção textual. Para justificativa dessa crença, é revelado nas falas do AP 

01, AP 06 e AP 15, a concepção de que se amplia o vocabulário, enfatizando o 

desenvolvimento da escrita e da leitura. As interfaces digitais são ricas em letramentos, 

conforme afirmam Palfrey e Gasser (2011, p. 15-16), “Os nativos digitais são buscadores e 

navegadores que como protagonista se alimentam de novas informações. [...] se expressam 

criativamente algo que podem controlar e reconfigurar de maneiras novas e interessantes”.  

Diante da conectividade e mobilidade, os jovens aprendizes adquirem informações 

através da rede, revigorando seu processo de produção textual, alimentado por estratégias de 

leituras proporcionada pelos hipertextos que, para Lévy (1996), são mais ativos do que o 

leitor de impressos, pois participam da edição no hipertexto, ao contrário do impresso em que 

a plasticidade e o conteúdo estão forçosamente completos. Para complementar a ideia 

adicional de informações existentes no ambiente virtual, o AP 02, AP 08 e AP 13 mencionam 

a presença de mais fontes e mais informações, referindo- se aos modos semióticos dos textos 

multimodais, que podem ser acionas no aplicativo WhatsApp, como áudios, imagens, 

emoctions entre outros hiperlinks que queira solicitar para informações. Sobre o acesso de 

textos multimodais, Dionísio e Vasconcelos (2013) salientam que o processo de letramento, 

além de ser linguístico, precisa ser também social e permeado por semioses, pois um dos 

grandes desafios da escola moderna é preparar os alunos para interagir numa sociedade cada 

vez mais multissemiótica.  

Ainda sobre o mesmo questionamento, conforme percebemos, de forma enfática, os 

informantes AP 04 e AP 09, acreditam nesse ambiente digital para escrever, porque, segundo 

eles, se sentem livres. Essas respostas chamam a atenção para o fato da ideia de 

independência, controle, liberdade, responsabilidade e autonomia. Na visão de Paiva (2010, 

p.353), “a autonomia do aprendiz pode auto-organizar a aquisição, pois os processos 

cognitivos e algumas escolhas de aprendizagem dependem dos aprendizes. Essa 

aprendizagem autônoma ocorre em contextos mediados por novas tecnologias, pois pode 

ocorrer individualmente, ou de forma colaborativa, em uma comunidade específica ou em um 
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grupo de discussão, como é o caso do grupo no WhatsApp. Nesse o aluno evolui diante da 

aprendizagem almejada sem o monitoramento do professor. 

De acordo com as falas do AP 03, AP 05, AP 11 e AP 12, fica explícita a grande atração 

dos alunos pelo WhatsApp, entretanto, podemos observar que os alunos demonstram um certo 

desinteresse pela escrita e apresentam uma certa motivação apenas pelo fato da proposta de 

produção estabelecer vínculos com o aplicativo. Desse ponto de vista, fica evidente que o 

WhatsApp permite um caráter relevante para o desenvolvimento da competência da escrita.  

Como bem descreve Andrade (2016, p.66), “O WhatsApp é um aplicativo que possibilita uma 

forma de comunicação dinâmica e interativa e pode ser utilizado para mediar a educação, 

visto que possibilita a escrita e a leitura de textos os quais são multimodais (escrita, imagens, 

sons e vídeos)”.  

Por apresentar esse caráter dinâmico e inovador com grande dimensão de informações 

e linguagens, os alunos acreditam no potencial do WhatsApp de capacitar o aluno na relação 

de significado e contextos, ampliando a competência para a produção de textos. Nossas 

análises apontam que os alunos nutrem crenças em relação ao fato do aplicativo WhatsApp 

favorecer a produção textual. Para Miccoli (2010, p.29), “todas as experiências vivenciadas 

são processos que envolvem dinâmicas relacionais e interacionais”. Isso se aplica ao 

entendimento de que é pertinente adotar posturas didáticas metodológicas pela escola para a 

vivência de experiências que venham proporcionar caminhos a favor dessas práticas 

interativas explicitadas.   

           

 4.2 EXPERIÊNCIAS DE ALUNOS COM A PRODUÇÃO DE TEXTO NO WHATSAPP  

 

É consenso que o processo de produção de textos exige múltiplos olhares e 

flexibilização. Falar de experiências é, segundo Miccoli (2010, p.32), reconhecer que as 

experiências são uma porta de entrada para a mudança, porque a medida em que vivenciamos, 

temos a oportunidade de refletir, abrindo espaço para investigação, compreensão e revisão de 

atitudes. Cabe ao professor de Língua Portuguesa intervir para que o trabalho com a escrita 

seja “uma escrita de autoria também dos alunos” (ANTUNES, 2003, p. 61). O ponto de vista 

é um mundo novo a partir daquilo que se pensa, de forma que o aluno aprendiz sente-se 

sujeito de seus dizeres, e durante esse processo assume o papel primordial na construção do 

significado do texto escrito por ele, uma vez que o que foi escrito são experiências 

resguardadas e vividas.  
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A percepção sobre a produção de texto no WhatsApp pode ser estabelecida a partir da 

vivência de experiências no aplicativo WhatsApp em que estão substanciadas as 

subjetividades sobre atividades de produção de texto. Assim, considerando o aprendiz/escritor 

como o principal sujeito no processo da produção de textos, buscamos como unidade de 

análise, as sensações, percepções e crenças dos aprendizes diante das atividades de produção 

de texto no aplicativo WhatsApp. 

Trazemos, a seguir, quatro excertos extraídos dos autorrelatos, ressaltando que a 

escolha pelos textos escritos se deu por preferência dos alunos. Os alunos desvelaram as 

expectativas e sensações frente a realização das primeiras produções textuais no aplicativo 

WhatsApp:   

 

 Excerto 01: (Transcrito do AP 15) No início tive um pouco de vergonha e medo, mas foi bastante 

interessante, porque, podemos aprender a escrever e discutir nossas ideias e opiniões com os outros 

colegas no grupo. 

 

Excerto 02: (Transcrito do AP 10) Na minha primeira produção de texto no WhatsApp me senti 

confortável escrevendo. Estava um pouco insegura se meu texto tinha nexo com a proposta de 

atividade, tirando isso, gostei bastante. 

  

Excerto 03: (Transcrito do AP 01) É novo para mim, mas achei bem interativo e criativo quem tem 

vergonha vai tirando a vergonha, você ver várias discussões sobre o tema, e a gente vai se soltando. 

Muito legal !!! 

 

 

Excerto 04: (Transcrito do AP 08) - Inicialmente fiquei insegura mas gostei muito da ideia de 

produzir texto no WhatsApp, digitamos mais rápido e assim as ideias vão fluindo.  

 

Os primeiros autorrelatos, conforme esses excertos, revelaram que os alunos viam a 

proposta de produção textual como algo sempre condicionado às normas de escrita formal, 

mesmo assim, ainda podemos identificar sentimentos de medo, insegurança e timidez, o que 

eles denominam de “vergonha”. Contudo, o AP 10 menciona que se sentiu confortável, o que 

reafirma a afinidade e a familiaridade com o ambiente virtual e a vontade de usufruírem 

dessas múltiplas funcionalidades proporcionadas pelo aplicativo. A isso se aplica a 

necessidade de nos conectarmos aos interesses e aos anseios característicos dos nossos alunos.  

  É primordial trabalhar as produções textuais com ferramentas que despertem o gosto 

dos alunos com um caráter lúdico, não como uma concessão, mas como um atrativo sedutor a 

mais no processo da escrita. Isso poderá fazer com que se interessem em produzir outros 

textos em outras disciplinas e em outras situações comunicativas. Mas o importante é que o 

primeiro passo seja dado pelo professor, oportunizando propostas textuais de interesses dos 



67 
 

 
 

alunos com ferramentas didáticas diversificadas redesenhando uma postura de escrita 

contemporânea aliado a afetividade e a ludicidade. 

Quando observamos o Excerto 01, fica evidente que o AP 15 se firma enquanto 

aluno/escritor, valorizando a ideia de as opiniões serem discutidas no espaço do grupo do 

WhatsApp. Para Dewey (2010, p. 37), “a experiência educativa é pois, essa experiência 

inteligente, em que participa o pensamento, através do qual se vêm a perceber relações e 

continuidade antes não percebidas”. Nesses relatos, percebemos o entendimento de que o 

ambiente digital abre fronteiras para interações e colaborações, no processo da escrita de 

textos. Pudemos ver também, de forma nítida, o AP 01 enfatizar o dinamismo da produção de 

texto no WhatsApp promovida pela interação e criatividade. Vendo essa postura do AP 01, do 

excerto 03, do AP 08 e do excerto 4, fica claro o acompanhamento que as crianças e 

adolescentes têm quanto ao fluxo de novidades das redes sociais. Isso fica evidente quando o 

aluno expõe que as ideias fluem e que digitam mais rápido. Como defende Couto (2017), os 

jovens alunos que vivem hiper conectados são hedonistas, exibicionistas, consumistas, e, ao 

mesmo tempo participativos, comunicativos e colaborativos. Partilhamos desse pensamento, 

uma vez que é perceptível as possibilidades pedagógicas do WhatsApp na perspectiva de 

ensinar e aprender com esses jovens estudantes nessas novas configuração virtuais. 

Nessa sequência de análises dos autorrelatos, estabelecemos um diálogo com as 

percepções e juízos dos Alunos Participantes. Como veremos nos excertos seguintes, alguns 

alunos demonstraram gostar de produzir textos no WhatsApp, no entanto, deixaram ver em 

suas falas, certa insegurança, os pontos positivos e negativos da experiência vivenciada.  

 

Excerto 5: (Transcrito do AP 04) Eu gostei da produção de texto no WhatsApp, por ser algo 

que não é normal, escrever texto no WhatsApp é totalmente diferente, nos sentimos mais 

livres, portanto é menos formal, os textos saem de uma maneira natural, porém devemos ter 

cuidado para não usar abreviações e esquecer de pontuar. Na minha opinião apesar do texto 

sair mais natural, lápis e papel ainda é o melhor jeito de escrever e talvez por ser nova ainda 

gere um pouco de desconfiança, mas realizei uma crônica e todos e elogiaram. 
 

Excerto 6:( Transcrito do AP 03) Eu gostei muito da experiência de produzir textos no 

WhatsApp, pois nos incentiva a querer participar, principalmente quando é para fazer 

discussão. Eu não sentir vergonha de comentar os poemas nem de produzir as estrofes de 

rap, pelo contrário achei legal ver quase todo mundo interagindo. 

 

Apesar de os jovens estudantes se mostrarem nos registros, livres no ambiente virtual 

para produzirem textos, reconhecem as possibilidades de interação e discussão no universo 

das redes. Conforme vemos no relato do AP 04 e no excerto 5, o fato da produção de texto no 
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WhatsApp representar algo novo, gerou uma desconfiança, pois em meio a vários autorrelatos, 

esse aluno foi o único que declara preferir lápis e papel. Essa constatação traz à tona o 

entendimento de que, apesar da grande frequência de navegação na rede, muitos não mantêm 

uma relação de segurança com as práticas de escrita presentes nela, considerando que na 

maioria das vezes fogem da norma padrão, devido as especificidades proporcionadas pelo 

ambiente digital. Para Caiado (2009), “a relação de dialogicidade do sentido utilizados pelos 

jovens no ambiente virtual não é rompida, é preciso desfazer a crença de que só apenas a 

notação escrita “correta” das palavras pode gerar sentido, interação e comunicação”. 

  Essa postura só reafirma que a linguagem digital tem suas especificidades, 

configurando- se como prática social. 

             Entretanto, acreditamos que a interação aluno-WhatsApp, nesse contexto da nossa 

pesquisa, não pode se resumir ao apertar de teclas ou aos “cliques” nos links disponibilizados 

na navegação pela web, ou seja, simples ato de postar textos. É preciso que a experiência de 

produção textual seja integrada à realidade do aluno, dentro das suas condições, estimulando- 

e desafiando-o a uma nova experiência de atribuir sentido ao texto numa perspectiva mais 

dinâmica e interativa, seja ele multimodal ou não. Dessa forma, percebemos, nos excertos 

seguintes, como a proposta de escrita em tela foi tomada pelos alunos como prática proveitosa 

e com muitas possibilidades:  

 

Excerto 7:( Transcrito do AP 05) A produção relativa ao texto em via WhatsApp é de 

grande proveito, pois juntamos o ensino aprendizagem com a tecnologia desenvolvida em um 

aplicativo, que por sinal o usamos diariamente. Explicitar nossa opinião em um grupo de 

whatsapp torna-se bem mais fácil e prático, é como se as ideias fluíssem mais facilmente 

resultando assim em um texto excelente.  De todas a mais complexa   foi a escrita do rap, que 

não era apenas uma poesia precisava adequar a um ritmo (uma base musical). 

 

Excerto 8:( Transcrito do AP 07) Vejo a produção de texto no WhatsApp com as 

possibilidades infinitas da escrita, pois mostra que escrever é aprender, tornar o irreal, real, 

tornar o impossível, possível. Sonhos que não foram alcançados, serão realizados, pois 

alcançamos o infinito com o vasto vocabulário proporcionado pela internet e assim nos ajuda 

a expressar sentimentos, e pensamentos. 

 

A fim de evidenciar a excelência do ensino e da aprendizagem associado às 

tecnologias digitais o AP 05 deixa claro no Excerto 07 a fruição proporcionada pelo ambiente 

digital favorecendo a escrita livre, no entanto, ressalta que sentiu-se preso quando foi 

proporcionado a desenvolver textos pertencentes a gênero, do qual ainda não dominava bem. 

Para Rojo (2014), é o que tem sido chamado de multimodalidade ou multissemioses dos 
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textos contemporâneos. Assim, diante dessa concepção fica explícito que o professor pode 

ousar no ambiente virtual, considerando que sejam trabalhados novas proposta textuais com 

novas configurações, sob orientações que fortaleçam a aprendizagem de textos com novas 

roupagens que instiguem a motivação e a colaboração. 

Ainda nessa linha de raciocínio, as palavras do AP 07 no trecho 08, reforça a ideia das 

possibilidades de escrita no aplicativo WhatsApp, que pode auxiliar na produção de sentido de 

uma mesma superfície que o aluno queira atribuir, sendo auxiliado por (uma tela) que exibe 

todos os tipos de texto no mundo eletrônico com fluxos de informações para a produção do 

conhecimento.   

Portanto, cabe à escola fazer a ponte entre os modos de escrita no ambiente digital e o 

papel, fazendo os alunos percorrer os caminhos da cibercultura e que entendam, 

paulatinamente, o processo da escrita. No final, acreditamos no exercício livre com a 

produção textual, promovendo o ensino e a aprendizagem de forma mais espontânea, criativa, 

participativa, sobretudo, a comunicação e o sentido para eles. 

 

4.3 ENTRE IMAGENS E MENSAGENS: AS PRODUÇÕES DE TEXTOS NO WHATSAPP  

      

 Os novos cenários desse mundo digital exigem que os professores tenham formação, 

competências e habilidades com as tecnologias móveis, considerando a agilidade de 

raciocínio mental e formal, criatividade e contextualização que os aplicativos oferecem. 

Assim, os alunos usuários do WhatsApp devem ser motivados ao confronto com diversas 

realidades, mostrando aptidão para a criatividade e a busca de alternativas inovadoras de 

colaboração que essas ferramentas digitais proporcionam para desenvolverem atividades 

pedagógicas. Pensando nisso, nessa categoria de análise, enfatizamos a experiência 

vivenciada pelos alunos do processo de produção de textos no aplicativo WhatsApp, 

considerando a interatividade, colaboração, autonomia, afetividade e motivação, 

demonstradas nas participações das atividades.  

O grupo no WhatsApp (Figura 02) foi criado com o propósito de orientar, incentivar, 

propor e refletir acerca de atividades com a produção de textos por meio das interações com 

os sujeitos participantes. Todos os alunos da turma se envolveram nas estratégias didáticas 

ofertadas pelo aplicativo. Desse modo, apresentamos 10 recortes de produção de textos no 

grupo do WhatsApp:  
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IMAGEM 02: Print do primeiro encaminhamento de produção de 

texto no grupo do WhatsApp. 

 
 FONTE: Dados da pesquisa com o WhatsApp 

 
 

Após a criação do grupo, escolha do nome e a descrição, os alunos foram orientados a 

interagirem utilizando as ferramentas disponibilizadas pelo aplicativo,com o intuito de se 

apropriarem do espaço de forma significativa para desempenharem as atividades de leituras e 

pesquisas, sobretudo, para a realização das produções de textos e construção de diálogos 

acerca das temáticas trabalhadas e textos produzidos. 

Cientes do propósito do aplicativo, os alunos ficaram atentos às orientações das 

atividades da proposta de intervenção, compartilhando ideias, mantendo uma  troca de 

informações, na concessão de postagens que auxiliassem o conhecimento, respeitando o 

direito de se expressarem e criarem, construindo um espaço de autonomia e criticidade.  

Conforme defende  Oliveira (2017), essas mudanças na educação contemporânea 
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estabelecem, por meio da ampliação dos espaços híbridos e criativos, dimensões dinâmicas 

que articulam saberes-fazeres. Esse olhar clarifica o entendimento de que o tratamento 

educacional integrado a recursos digitais facilitam melhor a identificação dos sujeitos 

participantes em seu processo de conhecimento  de leitura, criatividade e curiosidade, além de 

desenvolver  habilidades intelectuais de produção de textos. 

Compreendendo a importância do WhatsApp para o processo de produção textual, foi 

possível trocar informações  a partir de textos lidos e trabalhados, como foi o caso do poema 

“Lá nas redes sociais” de Bráulio  Bessa, com a intenção dos alunos escolherem os versos que 

lhe chamassem a atenção e pudessem emitir comentários. Conforme mostra a Imagem 03, 

analisamos a produção dos alunos frente ao texto trabalhado: 

 

IMAGEM 03: Interação do participante a partir de leituras de textos. 

 
 FONTE:  Dados da pesquisa  com o WhatsApp 

 

A partir dessas produções, buscamos fazer uso das novas possibilidades do aplicativo 

e, ao mesmo tempo, compreender a lógica da reconfiguração do formato de texto ideando 

criar condições essenciais à aprendizagem e prática de produção de textos. Acreditamos que 

esse tipo de atividade deve atender aos anseios e interesses da geração hipermídia encontrada 

nas escolas hoje de forma que fosse possibilitado a interação. Assim, com as produções dos 

alunos, nas quais apresentaram seu pensamento crítico acerca de assunto reais, procuramos 

não atentar para as formalidades exigidas pelos tipos e pelos gêneros, bem como os aspectos 
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gramaticais já que os alunos se apresentam como usuários assíduos do smartphone e da 

internet, sem se prenderem as exigências da escrita do papel. Como bem lembra Lévy (1999, 

p. 15), “a nova universalidade não depende mais da autossuficiência dos textos, de uma 

fixação e de uma independência das significações. Ela se constrói e se estende por meio da 

interconexão das mensagens entre si”. Nesse novo cenário em que figuram novas formas de 

dizer, o produtor de textos se apossa de brechas para fazer ouvir a sua voz.   

Como proposta de atividade, após ser vivenciado a leitura do poema, demos sequência 

com o rap “Linhas tortas” de Gabriel, o Pensador. Sugerimos que os alunos produzissem 

textos de gêneros diversificados, enfatizando a relação deles com a escrita ou com as redes 

sociais, orientando que postassem textos para subsidiar as produções:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



73 
 

 
 

IMAGEM 04: Encaminhamento de atividade de produção de 

textos. 

  
 FONTE: Dados da pesquisa  com o WhatsApp 

 

 

IMAGEM 05:  Produção de textos no WhatsApp, sobre a relação com 

a escrita (Crônica). 

  
FONTE: Dados da pesquisa com o WhatsApp 
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IMAGEM 06: Produção de textos no WhatsApp sobre a relação 

com a escrita (Diário pessoal). 

 
FONTE:  Dados da pesquisa com o WhatsApp 

 

Observando os prints 4, 5 e 6, percebemos que os alunos demonstram autonomia no 

processo de escrita, escrevem bastante e se expressando livremente com criatividade, pois 

mesmo se apropriando do conhecimento dos gêneros textuais, observamos que os alunos se 

preocupam com a estética, entretanto, não atentam para aspectos fonológicos, morfológicos e 

sintáticos. Marcuschi (2004) afirma que quando analisamos a linguagem da internet não 

devemos dar atenção as condições formais ou estruturais e sim as condições sociais, culturais, 

históricas e tecnológicas, visto que é inoportuno atribuir valores a estrutura da língua,  pois 

vale  mais  atribuir relevância aos sentidos e relações interpessoais imbuídos nesses textos. 

Desse modo, os alunos não se prendem as normatividades do texto escrito,  mesmo  se 

mostrando livres quanto às ideias. Nas atividades era sempre dada a oportunidade e o devido 

valor as postagens de novos textos, arquivos e comentários sobre as produções,  pensando em 

favorecer abrangência de informações, bem como o espírito de colaboração e afetividade. 

Como podemos ver nas atividades com o gênero rap, os alunos iniciaram produzindo textos a 

partir de uma palavra solicitada conforme dinâmica trabalhada  em sala. A imagem abaixo faz 

essa demonstração:  

 

 

 

 



75 
 

 
 

IMAGEM 07: Encaminhamento de produção de raps no 

WhatsApp. 

 
  FONTE: Dados da pesquisa com o WhatsApp 
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IMAGEM 08: Produção de raps no WhatsApp. ( Fome ) 

 
FONTE: Dados da pesquisa com o whatsapp. 

 

Conforme  as imagens  07 e 08, indentificamo nas produções dos alunos três grandes 

planos. O primeiro corrobora com a ideia de que o espaço do aplicativo WhatsApp não 

comporta extensivamente produzir textos atentando para as características específicas de 

alguns gêneros textuais. O segundo demosntra que os alunos se mostram livremente 

comunicativos, mesmo deixando evidente as inadequações ortográficas em sua escrita. O 

terceiro enfatiza a importância da incorporação dos emoctions, elementos que podem 

representar sentimento, afetividade e motivação, fazendo suceder o processo interativo de 

forma dinâmica e descontraída. Fontes (2009) afirma que a comunicação humana demanda 

que as emoções possam ser experimentadas e expressas de modo integrado ao uso de códigos 

e signos semióticos. Esse olhar nos instiga a entender o refinamento das interações mediadas 

numa proporção de sentidos e sensações que vão além das palavras. 

Com o  pensamento de fortalecer  nos alunos a ideia da autonomia e da amplitude do 

WhatsApp, foi proporcionado atividades que desafiassem os educandos a utilizarem o 

aplicativo além da escrita. Para isso, os alunos produziram os raps com o auxílio de outras 

informações, no que se refere a conteúdos temáticos e ferramentas para auxílio de gravação e 

edição.  Postaram os video clipes editados por eles mesmos, visando evidenciar os espaços 

significativos do aplicativo com diferentes estratégias de diálogos e orientações. 
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 É importante avaliar a qualidade das informações que os alunos absorvem no contexto 

da internet. Para Palfrey  e Gasser  ( 2011,p.202), “através da educação, precisamos  

disseminar  o ceticismo saudável quando se tratar de qualquer informação online [...]”. Essa 

estratégia trataria da credibilidade das informações, sobretudo, do acesso a diretrizes éticas, 

pois, os nativos digitais apresentam um nível cognitivos bastante elevado e esse cuidado deve 

ser estabelecido desde criança. Outrossim, as atividades online deixam de ser uma atividade 

individual para ser um comportamento social, no qual o sentido está não só no texto, não só 

no leitor, mas nas convenções de interação social. Como podemos averiguar nas  produções 

de alguns raps: 

 

 

IMAGEM 09: Produção de raps no WhatsApp. (Sonhos) 

 
 FONTE: Dados da pesquisa com o WhatsApp. 
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IMAGEM 10: Produção de raps no WhatsApp. (Brasil hoje)  

 
 FONTE:  Dados da pesquisa com o WhatsApp. 

          

IMAGEM 11: Produção de raps no WhatsApp. (Lugar de mulher é 

onde ela quiser.) 

 
   FONTE:  Dados da pesquisa com o WhatsApp. 
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Nesse momento, os alunos foram organizados em grupos e escolheram temas 

emergentes que são enfatizados no contexto atual. Quanto ao desempenho das habilidades 

comunicativas, observamos uma acentuada utilização da linguagem do rap, pois esse gênero 

aproxima-se da comunicação oral, e nesse tipo de produção, os alunos perdem a timidez 

quanto as cobranças da linguagem formal, pois gostam de utilizar a coloquialidade em suas 

vozes, favorecendo a escrita do texto. Fazem uma leitura da vida e dialogam de forma 

colaborativa dando significado as formas de reexistência e identidade.  

Diante dessas letras de raps das Imagens 09, 10 e 11, legitimam outro modo de escrita, 

diferente do que segue a norma culta. Para Souza, (2011, p.82), “buscam legitimar outros 

modos de inserção no mundo letrado”. Pudemos perceber, dialogicamente, nessas últimas 

produções, que os escritores aprendizes evidenciam compartilhamentos e fios de saberes e 

questionamentos, que dão vida a diversas vozes sociais, norteando uma aproximação com 

todo o grupo participante. Nesse tipo de produção de texto, o aluno não permanece prisioneiro 

de velhos modelos de escrita que, ao longo do tempo, tem construído amarras impedindo o 

gosto de crianças, adolescentes e jovens pela produção escrita. Para tanto, concebemos essa 

prática de produção de texto no WhatsApp como fenômeno social, que se estrutura na 

dialética existente entre o leitor e o escritor, dentro de uma relação de interação, colaboração e 

afetividade em que persiste a ideia de que as experiências vividas nesse contexto influenciam 

a motivação e a autonomia, frente a produção escrita. 

Levando em conta abrangência do desenvolvimento tecnológico, entendemos a 

pertinência de instigar uma proposta de atividade que ampliasse os espaços híbridos e 

criativos, favorecendo dimensões pedagógicas que articulem os modos colaborativos dos 

saberes e fazeres. Com esse olhar os alunos realizaram, a partir das produções textuais dos 

raps, vídeo clipes que viessem ilustrar e enfatizar os sentidos dos textos. A liberdade de se 

expressarem, com o intuito de que alguém vai apreender o que eles dizem e compartilhar com 

eles suas opiniões faz, dessa ferramenta digital, um grande espaço colaborativo de 

conhecimento e criticidade. Podermos encontrar nas letras dos raps/falas dos alunos suas 

visões acerca de temáticas desenvolvidas na sala de aula, discutidas na proposta de 

intervenção, que redesenha formas de pensamentos críticos sobre assuntos vigentes. As 

imagens recortadas através de prints screen, trazem alguns dos vídeos postados no grupo do 

WhatsApp: 
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IMAGEM 12: Imagem- vídeo clips postado no WhatsApp.( 

Educação. Cadê ?)   

 
FONTE:  Dados da pesquisa com o WhatsApp. 

 

 

IMAGEM 13: Imagem- vídeo clips postado no WhatsApp. 
(Empoderamento feminino)  

 
  FONTE:  Dados da pesquisa com o WhatsApp. 

 

Nas imagens dos vídeos clipes, podemos entender o sentido das produções textuais 

materializadas. Algumas filmagens foram vivenciadas por eles mesmos, que não foi possível 

fazer a exposição, outras com recorte de pesquisas que ilustram as produções textuais. 

Efetivamente as linguagens verbal, sonora e imagética entrelaçam, favorecendo a interação 

entre autor-obra-interlocutor (VIEIRA, 2012). Nessa discussão, estamos cientes de que não é 

mais possível atentar apenas para o texto escrito, é preciso ver que seus significados se 

ampliam concomitantemente com outros signos e outras modalidades. 
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Outro aspecto considerado, são as experiências de produções textuais com novas 

interfaces vivenciadas pelos alunos. Dewey (2010) fundamenta que “a experiência vai tornar-

se significativa quando se completa com o elemento da percepção, de análise de pesquisa, 

levando-nos a aquisição de conhecimentos que nos fazem aptos para dirigir novas 

experiências”. Percebemos ainda que as atividades realizadas no WhatsApp instigam suas 

diversas funções aliada a muitas formas colaborativa de navegabilidade e incentivo a novas 

buscas e novos aprendizados no contexto da internet e nas mais diversas instâncias sociais. 

 

4.4 O EFEITO DAS EXPERIÊNCIAS SOBRE AS CRENÇAS DOS ALUNOS 

 

A escrita contemporânea está sempre sendo ressignificada e reinventada por meio de 

letras, simbologias, sons e imagens. É fato que os jovens aprendizes buscam apropriar-se 

desses artefatos digitais para enveredar nesse caminho de produzir novos textos com novos 

formatos e novas configurações. Em face às experiências de produções textuais vivenciadas 

pelos alunos no aplicativo WhatsApp, convém verificar se houve mudanças de crenças 

ocorridas nesse processo de produção de textos. Como perceberam esse novo ambiente para a 

escrita participativa e como esse aplicativo configura-se como aliado para o incentivo à 

produção de textos, promovendo sentidos representativos para sua vida social. 

Na perspectiva de verificarmos que mudanças de crenças os alunos apresentaram ou 

não, acerca das produções de textos no WhatsApp, efetuamos uma entrevista semiestruturada 

gravadas em áudio e transcritas com dez alunos, composta por três questões, no intuito de 

perceber os efeitos da experiência resultantes da proposta de intervenção. No decorrer da 

entrevista, buscamos apreender qual a concepção dos alunos em relação a produção de textos 

no WhatsApp após as experiências, como foi o processo de interação, colaboração e 

afetividade nas discussões do grupo e quais as maiores dificuldades enfrentadas e 

contribuições para efetivar a produção textual. Assim, na primeira questão, abordamos a 

concepção deles em relação a produção de textos no WhatsApp: 

 

- Qual a sua concepção em relação a produção de textos no WhatsApp após as 

experiências com as atividades realizadas na proposta de intervenção?  

 
AP 01:  Foi uma experiência muito boa, muito participativa, pois vivenciamos diversas opiniões e 

sempre aprendemos mais um pouco, aprendi muito mais do que eu imaginava.  

 

AP2:  Todos participaram de forma significativa aprendemos muitas coisas como pesquisar 

aprendemos também com o que os colegas falam.  
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AP3: Eu achei muito interessante o projeto com a produção de texto no WhatsApp, pois traz 

muitos benefícios dar para exercitar a escrita de várias formas. 

 

AP4:  Bom, a produção de texto no WhatsApp, proporciona vários conhecimentos, além de 

você ter total liberdade né? de você em seu meio de comunicação, na qual é muito 

abrangente e você pode expressar suas palavras de tal modo sem ser julgado. Além de vários 

conhecimentos acessíveis. 

 

AP5: O projeto da produção de texto no whatsapp foi bastante enriquecedor pois nos 

apropriamos de um espaço que costumamos utilizar para nos expressar livremente e isso 

ajuda na produção de textos.   

 

AP6:    É um meio bastante favorável para a produção de textos porque costumamos usar, no 

entanto nos sentimos mais livres para nos expressar. Pensei até que não ia me adequar, pois 

preferia o papel, mas foi muito gratificante. 

 

AP7:   Achei muito colaborativa, pois une o meio digital com o meio escrito onde todos 

podem expressar sua opinião sobre o tema. 

 

AP8: Na minha concepção foi um projeto inovador porque os jovens são acostumado a esse 

meio e foi um jeito de todos participaram. 

 

AP9: Pois a gente coloca em prática a escrita e aprende a interagir em grupo. 

 

AP10: Muito bom, onde todos podiam se expressar expondo sua opinião. 

 

Essas respostas nos mostram que a experiência com a produção de textos no 

WhatsApp   apresentou uma receptividade positiva, pois os alunos enfatizaram a participação, 

a vivência com opiniões, bem como perceberam que favorece a pesquisa e o exercício da 

escrita, fazendo uma reflexão sobre a liberdade de expressão e o processo de interação. No 

pensamento de Rojo (2019), o digital acelera e intensifica o uso de outras linguagens 

permitindo outras maneiras de ler e produzir, favorecendo que o texto seja editado, cortado, 

copiado e formatado. Os alunos participantes compreenderam que a produção textual no 

âmbito digital é bem diferente do impresso, pois o leitor é também produtor. 

Reconhecemos que os alunos construíram sentidos com o texto, o áudio e o vídeo. No 

momento em que alguns alunos relacionaram a liberdade de expressão, verificamos que se 

reportaram a sua vivência com as produções de poemas e raps configurando-se como 

conhecimento prévio para uma crença positiva em relação ao aplicativo enquanto ferramenta 

de ensino e aprendizagem da produção de texto. Concordamos, com a posição de Barcelos 

(2006, p. 20), uma vez que as crenças “Não são tão facilmente distintas do conhecimento”.  

No que se refere à questão da aquisição de conhecimentos, os alunos mencionam a 



83 
 

 
 

predominância das formas de se expressarem, entretanto, não conseguem atribuir relevância, 

as possibilidades de multiletramentos para a construção de sentidos através da leitura que 

contribuem para a produção textual.   

Na segunda questão, observamos como foi o processo de interação, colaboração e 

afetividade, com o intuito de averiguar as percepções dos alunos quanto o uso do WhatsApp 

para a produção textual. As respostas apontam para a necessidade de um olhar acerca da 

colaboração: 

 

AP1:   As discussões foram boas no entanto os alunos se prendiam muito a uma ideia e faltou 

muito o companheirismo isso prejudicou muito. 

 

AP2:   Acho que faltou companheirismo pois faltava comentários diante das postagens dos 

textos. 

 

AP3:   Os textos foram bons mas ficou a desejar na parte da colaboração dos colegas pois os 

colegas não comentavam. 

 

AP4: Bom, era para ser discussões ricas porém ficaram empobrecidas por que os colegas 

não gostavam de comentar fazendo com que os conhecimentos expandissem. 

 

AP5:  Bom, falando na parte de interação acho que foi fraca pois faltou necessariamente a 

parte do colega comentar, elogiar e até mesmo fazer críticas construtivas, já os textos tinham 

alguns com opiniões escassas já outros em contraste foram muito bons. 

 

AP6:   Tinha textos muito bons entretanto outros eram copiados de sites e revistas, é, faltou a 

colaboração, quanto a afetividades só algumas palminhas e alguns emoctions.  

 

AP7:   A turma participava em peso.  Os textos foram bons, agora faltou comentários 

elogios, até mesmo críticas. 

 

AP8:   Achei muito interessante, muito participativo, me surpreendi com a experiência, mas 

faltou colaboração dos colegas. 

 

AP9:  Achei muito boa a experiência, foi uma forma de colocar em prática as ideias 

materializadas na escrita. 

 

AP10:  Foi muito participativo. É, tinha muitos textos bons mas também tinham ideias 

copiadas da internet. 

 

De acordo com essas respostas, percebemos que o propósito do ato de colaboração foi 

desfavorável, mesmo sendo muito participativo no que se refere a produzir textos. A maioria 

dos alunos revelaram a falta de companheirismo no sentido de interagir opinando, criticando e 

sugerindo ideias e leituras que pudessem favorecer a produção do texto. É preciso que os 
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professores trabalhem possibilidades de interação e colaboração, com atividades que ativem o 

companheirismo e a afetividade, de forma que possam ser amenizados os comportamentos de 

individualismos e egoísmos. De acordo com Rojo (2019), “o currículo estabelecido não deve 

ser substituído mas devem ser combinados o letramento digital e o letramento tradicional. O 

web currículo pede trabalho colaborativo, não só atividades de recepção, como geralmente 

acontece com o livro didático”. O espaço virtual convida a interação redesenhando o processo 

de comunicação não deixando espaço para vácuo ainda mais quando se trata de saberes e 

cultura e a escola deve se adequar a isso deixando de pensar à moda da pedagogia tradicional. 

No que se refere ao processo de pesquisa de informações na web é fundamental nos 

reportar as palavras de Fontana (2015, p.306), “é importante a conscientização da etiqueta e 

respeito durante a interação e trabalhar com os alunos a ideia de que discordar é ter outras 

opiniões saudáveis e enriquecedora e, por outro lado, conscientizar que não deve existir 

espaço para a cola”. Como bem enfatiza Santos (2019), a pesquisa do aluno na internet sem 

orientação e acompanhamento é um desserviço, mera fábrica de cópia/cola que não gera 

reflexão nem conhecimento.  Pensando assim, existe muito para ser feito ainda no sentido da 

produção de texto no âmbito digital, para que ele seja de fato um instrumento desencadeador 

de uma aprendizagem significativa. 

A partir desse pensamento, questionamos os alunos sobre as maiores dificuldades 

enfrentadas e contribuições para efetivar a produção de texto no WhatsApp. Pudemos 

perceber a segurança e a avaliação positiva em relação as produções no WhatsApp. De modo 

que obtivemos as seguintes respostas: 

 

AP1:  Minha maior dificuldade foi nas primeiras propostas porque era novidade para mim e 

eu tinha medo de me perder no texto ou escrever coisas sem lógica, quanto a contribuição 

posso dizer que o aplicativo me favoreceu a liberdade para escrever e hoje escrevo mais 

segura.  

 

AP2:  De todas as dificuldade o pior que achei foi seguir a estrutura de um gênero, porque 

eu não via espaço e contribuiu no sentido de fazer com que possamos entender que no 

ambiente digital é possível nos expressar com muito mais informações.  

 

AP3: Eu achava complicado escrever no whatsapp, porque lá a gente costuma escrever de 

todo jeito e alguns textos exigem a linguagem culta. Mas aprendi que produzir texto vai além 

de obedecer uma margem e um papel. 

 

AP4:    No começo sentir um pouco de receio entretanto depois me soltei e fiquei a vontade, 

vi que essa experiência me fez acreditar que posso produzir textos de diversas formas e no 

aplicativo ainda mais rápido. 
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AP5:   Inicialmente fiquei angustiado pensando que minhas produções não iam dá certo que 

os colegas iam mangar dos meus textos, mas com essa experiência pude perceber que 

podemos ser criativos na escrita perdendo aquele pavor de que está escrevendo errado e que 

não sabe produzir textos. 

 

AP6: A dificuldade foi pensar que eu não ia saber produzir os textos propostos naquele 

espaço e que meus erros de ortografia iam aparecer ali.  Depois me convenci que a gente 

perde o medo e a escrita fica até mais criativa.  

 

AP7: Foi difícil nas primeiras atividades, mas depois vi que eu podia me soltar expressar 

minhas ideias.  

 

AP8: Na minha opinião o mais difícil é produzir alguns gêneros que exigem um espaço 

maior e sobre a contribuição acho que contribuiu para eu me soltar mais e pesquisar 

informações para produzir meus textos.  

 

AP9: A maior dificuldade foi escrever obedecendo a norma culta já que costumamos usar o 

whatsapp sem se preocupar com ortografia concordância enfim... mas contribuiu muito hoje 

penso diferente sobre a produção de texto no WhatsApp.  

 

AP10: Foi muito difícil nas primeiras atividades, pois os colegas iam ver a escrita da gente 

mas depois o espaço do aplicativo nos proporcionou uma certa segurança. Foi tanto que 

conseguimos mostrar muitas produções como composição de rap, vídeo clip entre outros...            

 

Como podemos notar, os alunos sentiam um certo receio e até mesmo descrença 

quanto ao ato de produzir textos no aplicativo WhatsApp, sentindo medo de não atender a uma 

coerência textual, de não seguir a estrutura de um gênero, de não atender a norma culta. Fica 

claro que os alunos se sentem presos a normatização da língua, como resultado de um ensino 

de língua submisso às regularidades do sistema. Antunes (2019) reitera que as “ideologias 

linguísticas” corroem a promoção, defesa, enriquecimento e difusão da Língua Portuguesa 

como veículo de cultura, educação, informação e acesso ao conhecimento, científico e 

tecnológico”. É relevante desconstruir teorias tradicionais sobre o ensino de língua que não 

fazem mais sentido nos dias atuais, levando em conta que hoje utilizamos mais os meios 

digitais e isso molda as formas de expressão e comunicação.  

A maioria dos alunos se utilizaram de expressões que mostram terem obtido resultados 

positivos, fizeram menção a expressões como: “liberdade de expressão”, “pesquisa de 

informações”, “escrita criativa e “segurança”, destacando aspectos positivos de produzir 

textos no ambiente virtual. Assim, o aplicativo pode ser uma ferramenta significativa para o 

exercício e a motivação para a produção de texto nesse contexto atual. Conforme discorre 

Ribeiro (2009), o que os jovens fizeram foi descobrir que as ferramentas mais fáceis de usar 
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poderiam servir para muitas coisas, inclusive para ler e escrever interagindo com outros 

jovens. 

Na fala dos alunos, destacamos ainda que houve uma mudança de crenças a partir do 

processo interventivo, diante das diversas experiências com produções textuais no aplicativo 

WhatsApp. Essa nova abordagem permitiu uma nova percepção com novos posicionamentos 

dos alunos de forma mais crítica, o que não quer dizer que não tivessem o hábito do uso de 

produzir textos no aplicativo. No entanto, os aprendizes não tinham vivenciado propostas de 

atividades de produção de textos ou até mesmo metodologias diversificadas com a ferramenta 

que despertassem o interesse deles. Lembramos que, antes dessa mudança, os depoimentos 

dos alunos revelam que o aplicativo poderia ser uma ferramenta de ensino e de aprendizagem 

da produção de textos, destacando que no WhatsApp se sentem mais livres para escrever e 

ampliarem o vocabulário.  

Podemos observar que após a intervenção houve uma ampliação do olhar dos alunos 

em relação à produção de texto. Segundo Aragão (2010), é através de práticas reflexivas que 

alunos e professores podem conhecer suas crenças, suas maneiras de aprender línguas com os 

desafios colocados pelos próprios contextos de ensino-aprendizagem. Percebemos ainda que a 

maneira de perceber a produção de textos no aplicativo foi ressignificada, contribuindo para o 

processo de ensino-aprendizagem. Essa visão contribuiu para a simplificação ou a 

superficialização de ver o texto sempre preso a norma culta, arraigado a estruturas de gêneros 

sem que fosse divulgado e socializado com os demais colegas, favorecendo também o gosto e 

o interesse para textos escritos à mão. 

Nessa direção, acreditamos que os alunos participaram ativamente do processo 

interventivo, porque houve desenvolvimento de novas capacidades de escrita, com produções 

de novos gêneros, com novas roupagens que contribuirão para a formação de um escritor 

crítico e reflexivo. Podemos afirmar também que a realização das produções no ambiente 

digital proporcionou a imersão do aluno num contexto marcado pela presença de 

argumentação, leitura e criatividade com novas habilidades digitais com textos, áudios e 

vídeos para suas produções textuais. Quando fazermos uma comparação entre as crenças que 

possuíam antes da intervenção em relação à produção de textos, com as crenças que 

adquiriram após o processo interventivo, percebemos que houve incorporação de novas 

crenças por parte dos alunos. Para Barcelos (2006), “a primeira relação é de causa e efeito, em 

que as crenças exercem influência direta nas ações. Nesse caso, para que as ações sejam 

mudadas seria necessário mudar as crenças primeiro”. 
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Nessa perspectiva, as experiências contribuíram para os alunos refletirem que podem e 

devem compartilhar dos multiletramentos proporcionados no meio digital, opinando, fazendo 

relação com outras leituras e escritas, construindo posicionamentos e produzindo textos 

criativos com sentido, não se detendo a pesquisar e copiar linhas de textos prontos. No quadro 

abaixo temos uma demonstração da diferença das crenças dos alunos, antes e depois da 

proposta de intervenção:  

 

QUADRO 7:  Crenças dos alunos antes da proposta de intervenção e crenças após a proposta 

de intervenção 

Principais crenças dos alunos em relação à 

produção de textos no WhatsApp antes da 

proposta de intervenção 

Principais crenças dos alunos em relação 

ao processo de produção de textos no 

WhatsApp após a proposta de intervenção 

 Aprimora a escrita  Enriquecimento de opiniões 

Ajuda com imagens Aprendizagem com a escrita 

Auxilia a escrita Exercita a escrita de várias formas 

Traz liberdades  Expressa-se livremente 

Útil  Muito colaborativa 

Expande o vocabulário Muito participativa 

Estimula a escrita  Pratica a escrita 

 Fonte de pesquisa Aprende a interagir 

Liberdade de falar Exposição de opinião 
FONTE: autoria própria.  

 

Essa comparação nos mostra que os alunos apresentaram novas perspectivas de uso   

do WhatsApp para a produção de textos na escola, apresentaram as crenças de forma bem 

mais reflexiva diante das experiências vivenciadas na proposta de intervenção. Os alunos 

perceberam um processo de colaboração, interação, liberdade de expressão, bem como 

estímulo à prática de escrita, numa troca de opiniões estimuladas pela pesquisa que constitui 

um aspecto essencial para a formação crítica. Nessa linhagem, vale reiterar a visão de Nascimento 

(2020), “Crenças podem ainda ser definidas como construções, resultantes de nossas experiências e 

interação com o contexto, de nossa capacidade de refletir sobre o que nos rodeia. Desse modo, são 

resultados de experiências cognitivas, culturais e sociais.” 

 A construção de significações das produções de textos passa por uma dinâmica de 

troca de informações e posicionamentos. 

Ainda mais, torna-se relevante a escola trabalhar a interação e colaboração nas aulas 

de produção textual ampliando a visão de produção de texto numa perspectiva crítica, 

colaborativa e interativa que vá além do processo de escrita formal. Na concepção de Oliveira 

(2011), “escrever significa comunicar, interagindo com o outro através da linguagem. É uma 
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forma de compartilhar informações, crenças, emoções, alcançar propósitos particulares e 

desenvolver o pensamento”. Atentos a esse pensamento, a produção de texto deve ser aliada,  

ao letramento digital, possibilitando aos alunos uma dimensão maior de significação ao que se 

escreve. 

No entanto, é preciso reiterar que nosso intuito não é o de criticar metodologias de 

produção de textos utilizadas, mas abrir uma discussão sobre crenças e experiências num 

processo de reflexão de como os alunos viam as possibilidades de produção de textos no 

aplicativo WhatsApp e como passaram a perceber essa ferramentas após experiências 

vivenciadas no contexto da sala de aula. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante a execução desta pesquisa, percebemos o quanto é pertinente repensarmos 

sobre o ensino e a aprendizagem da produção de textos, considerando as grandes mudanças 

ligadas a tecnologia digital, bem como das mudanças sociais apresentadas pela 

contemporaneidade. Para isso, é visível a necessidade de uma nova postura para as práticas de 

escrita dentro e fora da sala de aula. 

É fato que ressignificar o ensino de produção de texto na escola tem sido um dos 

maiores desafios que o professor de Língua Portuguesa enfrenta nos últimos anos. Por se 

tratar de um processo que exige diversas habilidades, considerando o visível desinteresse dos 

alunos pela leitura e pela escrita, aliado a falta de informações e o medo do papel em branco. 

São vários fatores que contribuem para as dificuldades no ensino e aprendizagem da produção 

textual.  

A par dessa realidade, o papel da escola, especificamente do professor, é proporcionar 

situações interlocutiva, atrativas, para que os alunos aprimorem suas competências, 

produzindo textos melhores, na perspectiva de reconhecer a relevância da sua função 

comunicativa para a vida.  

Certamente, cabe aqui lembrar a concepção de Marcuschi (2008, p. 242) de que o 

texto se dá na relação interativa e na sua situacionalidade, sua função central não será a 

informativa. Assim, partimos do pressuposto de investigarmos as crenças e experiências dos 

alunos no que se refere a forma significativa do aplicativo WhatsApp como ferramenta 

pedagógica para a produção de texto com efeito de sentido para as reais situações de 

comunicação. 

É visível a responsabilidade que a escola/educador tem nesse processo, no sentido de 

oportunizar diversas formas em diferentes contextos de produção textual. Como afirma 

Caiado (2009, p. 39), “jovens, ávidos por interação no canal virtual escrevem com liberdade e 

percebem que está escrita pode ser aceita e entendida, pode gerar compreensão”.  

Dessa forma, procuramos desenvolvemos uma proposta de atividade de produção 

textual que envolveu novas práticas discursivas no aplicativo WhatsApp, apresentando 

sentidos para a vida dos jovens estudantes. No sentido de responder ao nosso principal 

objetivo, “Investigar as crenças e experiências dos alunos com o aplicativo WhatsApp para o 

ensino e aprendizagem da produção de textos”, compreendemos que a pesquisa respondeu a 

essa questão, já que durante a realização das oficinas pedagógicas na proposta de intervenção, 
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percebemos o entusiasmo e o envolvimento dos alunos com as atividades, o retorno positivo 

em criatividade, interação e desempenho em cada etapa. 

No que se refere ao primeiro objetivo específico “verificar o uso do WhatsApp como 

ferramenta para a produção de textos interativos críticos e reflexivos”, percebemos que, ao 

passo que íamos executando cada oficina, aumentava a empolgação dos alunos e o interesse 

em participar, postando suas produções textuais, confirmando a ideia de que estavam 

motivados. Contudo, na maioria das atividades, sentimos a falta de comentários relativos às 

produções dos colegas e a colaboração só ocorria quando eram instigados, evidenciando a 

falta de cooperação, mesmo vendo que existia uma interação que se apresenta como uma 

estratégia eficaz para incentivar o gosto pela produção textual. 

Nos reportando ao segundo objetivo específico “identificar as crenças e experiências 

dos alunos em relação as tecnologias digitais na produção de textos”, pudemos identificar que 

a maioria dos alunos tanto no questionário inicial, quanto na entrevista semiestruturada após a 

proposta de intervenção, demonstraram ter tido uma boa percepção e recepção, pois 

evidenciaram o entusiasmo, a curiosidade e o envolvimento com as propostas de atividades 

solicitadas. Assim, podemos afirmar que o WhatsApp contribuiu para crenças positivas 

enquanto ferramenta pedagógica para os alunos produzirem textos. 

Em relação ao terceiro objetivo específico “analisar as crenças dos alunos após as 

experiências com a da produção de textos no aplicativo WhatsApp”, constatamos, nas falas 

dos alunos, a presença de crenças bastante favorável ao uso das ferramentas digitais bem 

como do WhatsApp. Para a maioria dos alunos, o aplicativo favorece o processo interativo, a 

criatividade e a liberdade de expressão com suas semioses e interatividade, motivando o 

ensino e aprendizagem da produção textual, com novas possibilidades de multiletramentos,  

Nesse raciocínio, o WhatsApp mostrou-se como uma ferramenta promissora, 

principalmente no quesito motivacional dos alunos. O que foi constatado nas crenças dos 

alunos é algo que vem sendo estudado por diversos pesquisadores, mostrando uma gama de 

benefícios que os aplicativos digitais podem trazer, não somente para o ensino e a 

aprendizagem da produção de texto em sala de aula, mas pelo fato de ser um ambiente aberto 

a questionamentos com a capacidade de instigar a curiosidade e a criticidade dos sujeitos 

aprendentes. 

Diante dos resultados alcançados, é relevante mencionar a contribuição desta pesquisa 

para a nossa formação, haja visto que, ao refletirmos sobre inúmeros estudos de autores que 

fundamentaram nossa prática, é possível rever nossas concepções de ensino. Este trabalho 
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serviu de motivação para estarmos constantemente estudando e aprofundando nossos 

conhecimentos acerca dos novos conceitos como o estudo das crenças e experiências. 

Lançarmos ainda um olhar reflexivo para as produções textuais na sala de aula e fora dela, 

bem como conhecer as propriedades digitais, destinados para um melhor ensino voltado para 

as necessidades do mundo atual e para subsidiar outras pesquisas.  

Em relação às contribuições para a área da Língua Portuguesa, os estudos, sobretudo, 

o de crenças e experiências, instigam novos estudos revendo teorias antigas e atuais, 

representando para o ensino de produção textual, a apropriação de novas linguagens e novos 

letramentos por meio de práticas didáticas digitais. Essas práticas são cruciais para o ensino 

de língua e linguagens na contemporaneidade, uma vez que o ensino de produção de textos 

não deve se limitar a escrita do papel. 

As atividades proporcionadas na proposta de intervenção serviram de parâmetros para 

novas atividades no contexto digital no que se refere a produção textual dentro de condições 

reais, elevando o nível de aprendizagem nas escolas e despertando o gosto pela escrita sem se 

prender a escrita legitimada pela norma culta. E como docentes de Língua Portuguesa, 

esperamos refletir nossa prática constantemente, visando formar cidadãos capazes de produzir 

textos críticos e criativos conforme as necessidades reais de comunicação e expressão nas 

mais diversas instâncias sociais. 

Portanto, as discussões apresentadas neste trabalho podem ser vistas como 

contribuições para efetivas aprendizagens no ensino de Língua Portuguesa. Sobretudo, 

representam apenas o início de uma pesquisa que deve instigar outras pesquisas envolvendo 

crenças e experiências de alunos em relação a produção de textos com novas ferramentas 

digitais. Essas novas configurações podem contribuir para o desenvolvimento de novas 

potencialidades no que concerne ao ato de produzir textos com sentidos e significados para a 

vida dos jovens estudantes.  

Desse modo, as contribuições teóricas dessa perspectiva de estudo apontam para a 

motivação de uma concepção interacionista da linguagem que congrega uma forma dinâmica 

e interativa de ensino e aprendizagem, a partir de uma compreensão de língua baseada em 

múltiplas interfaces digitais e multimodais que consolida interação, criatividade e novos 

caminhos, com novos sentidos e contextos de comunicação.  
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       APÊNDICE A -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

    Convidamos seu filho(a) a participar da Pesquisa: A produção de textos no 

WhatsApp nas aulas de Língua Portuguesa: experiências e crenças de alunos, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Antônia Audineide Fernandes de Queiroz a qual pretende 

estudar os resultados da aplicação de uma proposta de intervenção com alunos do 9° ano. 

      A participação do seu filho(a) é voluntária e se dará por meio de encontros em 

grupos e individuais, caso haja necessidade. Inicialmente explicaremos os fins e meios da 

pesquisa ao referidos participantes, em seguida, teremos encontros em grupo com eles, com o 

objetivo de investigar as crenças e experiências dos alunos a fim de estudar como o aplicativo 

WhatsApp pode contribuir para o ensino e aprendizagem da produção de textos.  

        Não haverá riscos decorrentes de participação por parte de nenhum participante 

inserido na pesquisa, uma vez que os recursos materiais utilizados para a pesquisa serão os 

de uso diário dos alunos. Se depois de consentir a de seu filho(a) Vossa Senhoria poderá 

desistir de continuar participando, tendo o direito e a liberdade de retirar seu consentimento 

em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do 

motivo e sem nenhum prejuízo a nenhum dos participantes. 

          A Vossa Senhoria não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, a identidade será 

divulgada através de fotos   e vídeos que irão expor situações em grupo e individual do seu 

filho(a), bem como as produções de suas referidas respostas aos questionários, autorrelatos , 

produções de textos no WhatsApp e a entrevista semiestruturada aplicada em sala de aula. 

Para qualquer outra informação a Vossa Senhoria poderá entrar em contato com a 

pesquisadora no endereço Rua:  Vicente Lopes Cardoso, Marcelino Vieira /RN, ou 

pelo celular 996320535, ou poderá entrar em contato com ao Programa de Mestrado 

Profissional em Letras (PROFLETRAS) no Campus Avançado Professora Maria Elisa de 

Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), situado na BR 405, Km 153, Bairro Arizona, CEP: 59900 - 000 em Pau dos 
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Ferros/RN e o telefone para contato é (84) 3351 2560, além do endereço eletrônico 

profletras.pferros@gmail.com  

Consentimento Pós–Informação: 

Nós, pais dos alunos do 9º ano “A” da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Edilton Fernandes, fomos informados(as) sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque 

precisa da colaboração de meu filho(a) e entendemos a explicação. Por isso, eu concordo que 

meu filho(a) participe da pesquisa, sabendo que não vamos ganhar nada e que poderá sair 

quando quiser.  

 

           __________________________, ______ de _________________ de  2019  

  

  

 

  

___________________________________________  

  

Antônia Audineide Fernandes de Queiroz 

(Mestranda Pesquisadora Responsável)  

  

___________________________________________  

Dr. Marcos Nonato de Oliveira  

(Prof. Orientador)  

  

                                  

 

1. Aluno: 

__________________________________________.                

Responsável:  

 

__________________________________________.                
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                                              APÊNDICE B -  QUESTIONÁRIO 

 

 

 
Caros alunos, eu, professora Antônia Audineide Fernandes de Queiroz como mestranda 

do ProfLetras pela UERN, estamos pesquisando sobre a relação das Tecnologias digitais da 
Informação e da Comunicação – TDIC com o processo escolar de ensino aprendizagem da 
produção de textos. Para isso, gostaríamos de ter a sua contribuição neste trabalho, 
respondendo o presente questionário.  

  
                                               INFORMAÇÕES GERAIS  
Nome completo:________________________________________________________ 
Idade:__________ Cor:________ Naturalidade:________________________   Sexo: (   ) 
Fem.  (    ) Masc.   

Estuda na Escola:____________________________________________________ Série 
Escolar:____________  

Turma:___ Turno:____________ Sit.: Regular ( ) repetente( ), 
Cidade/Estado________________________ Endereço 
residencial:__________________________________________________________________  

 
                  INFORMAÇÕES SOBRE O CONTEXTO ESCOLAR  

 

1.  Você tem interesse em produzir textos nas aulas da disciplina de Língua Portuguesa?  

 (   ) não   (    ) sim   (    ) às vezes 

2.  Você gosta de ler informações para produzir os textos?  

 (    ) não   (    ) sim   (    ) às vezes 

      3.  Você gosta de produzir textos de gêneros diversificados? 

          (   ) não   (    ) sim   (    ) às vezes  

 4. Você acha que o uso das redes sociais da internet (ex.: WhatsApp) incentiva a leitura   e    

a escrita ?   

(   ) não   (    ) sim   (    ) parcialmente  

Por quê_________________________________________________  

 5.Quais as fontes da internet você gostaria que fossem usadas nas aulas de Língua  

Portuguesa:  

         (    ) sites educativos    (    ) facebook    (    ) twitter   

         (    ) blog       (    ) instagran    (    ) WhatsApp  

         (    ) outros:_______________________________  
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 6.O(s) professor(es) de Língua Portuguesa já utilizaram algumas dessas fontes em sala de    

aula para transmitir conteúdo da disciplina?  

(   ) não   (    ) sim   (    ) às vezes  

  

INFORMAÇÕES DA RELAÇÃO DO ALUNO COM O ESPAÇO DIGITAL  

   7.Você tem acesso à internet?  

(   ) não   (    ) sim   (   ) às vezes 

   8.Com que frequência você acessa a internet?  

(   ) diariamente (  ) quinzenalmente (   ) raramente  

(   ) semanalmente    (    ) mensalmente  (    ) nunca    

  9.Em que local você costuma acessar a internet?  

(   ) casa  (    ) lan house  (    ) escola (    ) local público  

 

outro:________________________________________________________________

____________________   

 10-Em quais plataformas de redes sociais da internet você possui perfil (conta)?  

 (  ) Facebook    (    ) Twitter     (    ) Whatsapp  (    ) outras  

 11-Para que você mais utiliza o aplicativo whatsapp?  

___________________________________________________________________________

_________________  

 12- Você acredita que o aplicativo whatsapp incentiva a produção textual de modo que         

desenvolva a sua capacidade de escrita? Por quê?  

___________________________________________________________________________
________  
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APÊNDICE C -  SEQUÊNCIA DIDÁTICA DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
  

N°  Título  Objetivos                      Procedimentos metodológicos  

01   Dos versos à 

escrita digital: o 

efeito de sentido 

do texto no 

whatsapp. 

  
 
  

  

  Motivar os alunos para a interação no 

grupo do whatsapp através de 

propostas de produção textual; 

 

Produzir e postar as produções de 

textos e emitir opiniões sobre os textos 

dos colegas do grupo; 

 

 

 Socializar as produções digitais em 

sala de aula. 

  

  

➢  Criação do grupo no whatsapp e escolha do nome; 

➢ Apresentação   da interface do aplicativo whatsapp 

➢ Abordagem do tema: O jovem:  relações com as 

redes sociais e a escrita e discussão através de um 

organograma; 

➢  Apreciação dos textos motivadores: “A vida nas 

redes sociais”, Poema de Bráulio Bessa e a letra da música “ 

Linhas Tortas,” de Gabriel o pensador. 

➢  Compreensão e interpretação dos textos; 

➢  Produção de um texto no whatsapp, falando sobre a 

relação do aluno com a escrita, através de um gênero 

escolhido;  

➢ Comentários acerca das produções no whatsapp; 

➢  Socialização das produções em sala de aula. 

. 

  
02    

  
  Ressignificando 

a arte de 

escrever. 

 
  
  

  
  
Trabalhar a manifestação da 

linguagem através do gênero rap; 

 

 Produzir raps tematizando, 
aconselhando e denunciando 

aspectos políticos sociais e culturais. 

 

  Postar no grupo do whatsapp a letra 
dos raps com vídeo clipes; 

 

 Socializar as produções para  

discentes e docentes na escola. 

 
 

 

➢ Apresentação através de slides do gênero rap, 
enfocando características, efeitos de sentido e 
composição textual; 

➢ Orientação para as produções textuais de rap e 
criação de vídeo clipes; 

➢ Realização dos vídeo clipes com as postagens das 
produções no grupo do whatsapp; 
 

➢  Demonstração das produções dos raps e vídeo 

clipes através do data- show na sala de aula; 
 

➢  Momento interativo com os alunos e professores 
visando relatar e discutir sobre os textos produzidos 
no whatsapp. 

 

 

 

 

  

 
                              
 

 



104 
 

 
 

APÊNDICE D – ATIVIDADES DA INTERVENÇÃO 

 

 

ATIVIDADE - 1 

 

         Após a apreciação, leitura e interpretação dos textos motivadores: “A vida nas redes 

sociais”, poema de Bráulio Bessa e a letra da música “Linhas Tortas,” de Gabriel o pensador; 

escolha um verso de um dos textos estudados e apresente a sua discussão. 

 

                                                                  ATIVIDADE – 2 

  

         Considerando o estudo acerca da letra da música: “Linhas tortas de Gabriel o pensador”, 

produza um texto no whatsapp falando sobre a sua relação com a escrita.  Escolha um gênero 

da sua preferência: página de um diário, biografia, crônica, poema, artigo de opinião, carta 

pessoal, reflexão entre outros.  

                                                                 ATIVIDADE –3 

 

De acordo com a explanação das características do gênero rap, leituras e escutas de 

músicas, escolha uma palavra do sorteio e produza um verso de rap. 

 

                                                        ATIVIDADE –4 

  

         A partir da palavra escolhida na atividade anterior, produza um rap com uma temática da 

sua escolha, crie um vídeo clipe para ilustrações e poste no grupo do whatsapp. 
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APÊNDICE E – QUESTÕES DOS AUTORRELATOS 

 

 Questão 1-  

 

➢ Relate as expectativas que você tinha mediante a produção de textos no whatsapp? e 

quais as sensações mediante a experiência vivenciada na proposta de intervenção? 

 

 

 

Questão 2- 

 

➢  Apresente um relato sobre suas percepções e juízo em relação a produção de texto no 

whatsapp após a sua experiência com as atividades na proposta de intervenção? 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA   SEMIESTRUTURADA 

   

Participantes: 10 alunos do 9ºano do Ensino Fundamental  

     1ª PARTE  

P: Qual a sua concepção em relação a produção de textos no whatsapp após as experiências 

com as atividades realizadas na proposta de intervenção? 

2º PARTE  

P:  Agora, gostaria de saber o seguinte: o que vocês acharam das discussões que surgiram 

no grupo? Como foi o processo de interação, colaboração e afetividade?  

3ª PARTE  

  
P:  Quais as maiores dificuldades enfrentadas para efetivar a produção textual no   
whatsapp?  e  quais as maiores contribuições? 
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108 
 

 
 

ANEXO- A RESPOSTAS REFERENTES AO QUESTIONÁRIO 

                            INFORMAÇÕES SOBRE O CONTEXTO ESCOLAR 

Questão – 1  

AP1: Sim. 

AP2: Sim. 

AP3: Ás vezes. 

AP4: Sim. 

AP5: Sim. 

AP6: Sim. 

AP7: Sim. 

AP8: Sim. 

AP9: Ás vezes.  

AP10:  Sim.  

AP11: Sim. 

AP12: Sim. 

AP13: Sim. 

AP14:  Às vezes. 

AP15: Sim. 

 

 

Questão – 2  

AP1: Sim. 

AP2: Sim. 

AP3: Sim. 

AP4: Sim. 

AP5: Às vezes. 

AP6: Sim. 

AP7: Sim. 

AP8: Sim. 

AP9: Sim. 

AP10: Sim. 

AP11: Sim. 

AP12: Sim. 

AP13: Sim. 

AP14: Às vezes. 

AP15: Sim. 

 

Questão – 3  

AP1: Sim. 

AP2: Sim. 

AP3: Sim. 

AP4: Às vezes. 

AP5: Sim. 

AP6:  Ás vezes. 

AP7: Sim. 

AP8: Não. 

AP9: Sim. 

AP10: Sim. 

AP11: Sim. 

AP12: Sim. 

AP13: Sim. 

AP14: Sim. 

AP15: Sim. 
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Questão – 4  

AP1: Sim. 

AP2: Sim. 

AP3: Sim. 

AP4: Sim. 

AP5: Sim. 

AP6: Sim. 

AP7: Sim. 

AP8: Sim. 

AP9: Sim. 

AP10: Sim. 

AP11: Sim. 

AP12: Sim. 

AP13: Sim. 

AP14: Sim. 

AP15: Sim. 

 

Questão – 5  

AP1: Sites educativos e whatsapp. 

AP2: Sites educativos e whatsapp.  

AP3:Sites educativos, facebook e 

whatsapp 

AP4: Sites educativos e whatsapp. 

AP5: Sites educativos e whatsapp. 

AP6: Whatsapp. 

AP7: Whatsapp. 

AP8: Sites educativos. 

AP9:Instagran e whatsapp. 

AP10: Sites educativos e whatsapp. 

AP11: Sites educativos e whatsapp. 

AP12: Sites educativos e whatsapp. 

AP13: Blog, facebook e whatsapp. 

AP14: Instagran e whatsapp. 

AP15:Sites educativos, blog e 

whatsapp. 

 

Questão – 6  

AP1: Sim. 

AP2: Sim. 

AP3: Às vezes. 

AP4: Sim. 

AP5: Às vezes. 

AP6: Às vezes. 

AP7: Às vezes. 

AP8: Às vezes. 

 

AP9: Às vezes. 

AP10: Às vezes. 

AP11: Às vezes. 

AP12: Às vezes. 

AP13: Às vezes. 

AP14: Às vezes. 

AP15: Às vezes. 
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INFORMAÇÕES DA RELAÇÃO DO ALUNO COM O ESPAÇO DIGITAL  

 

Questão – 7  

AP1: Sim. 

AP2: Sim. 

AP3: Sim. 

AP4: Ás vezes.  . 

AP5: Sim. 

AP6: Sim. 

AP7: Sim. 

AP8: Sim. 

AP9: Sim.  

AP10:  Sim.  

AP11: Sim. 

AP12: Sim. 

AP13: Sim. 

AP14:  Sim. 

AP15: Sim. 

 

 

Questão – 8  

AP1: Diariamente. 

AP2: Diariamente. 

          AP3: Diariamente. 

AP4: Diariamente. 

AP5:  Diariamente. 

         AP6: Diariamente. 

         AP7:  Diariamente. 

AP8: Diariamente 

AP9: Diariamente. 

AP10:  Diariamente. 

AP11:  Diariamente. 

AP12: Diariamente. 

AP13:  Diariamente. 

AP14:  Diariamente. 

AP15: Diariamente. 

 

Questão – 9  

AP1: Casa. 

AP2: Casa. 

AP3: Casa. 

AP4: Casa. 

AP5: Casa. 

AP6: Casa. 

AP7: Casa. 

AP8: Casa. 

AP9:Casa. 

AP10:Casa. 

AP11:Casa. 

AP12:Casa. 

AP13: Casa. 

AP14: Casa. 

AP15:Casa. 

 

 

Questão – 10  



111 
 

 
 

AP1: Facebook e whatsapp. 

AP2: Facebook, whatsapp e outras. 

AP3: Facebook, whatsapp e outras.  

AP4: Facebook, whatsapp e outras. 

AP5: Facebook, whatsapp e outras. 

AP6: Facebook, twitter e whatsapp. 

AP7: Facebook, whatsapp e outras. 

AP8: Facebook, twitter, whatsapp e 

outras. 

. 

AP9: Facebook, whatsapp e outras.  

AP10: Facebook, whatsapp e outras. 

AP11: Twitter e whatsapp. 

AP12: Facebook, whatsapp e outras. 

AP13: Facebook e whatsapp. 

AP14: Facebook, whatsapp e outras. 

AP15: Facebook, whatsapp e outras. 

. 

 

Questão – 11  

AP1:  Para conversar com meus 

familiares e amigos. 

AP2: Conversar com meus amigos/ 

familiares. 

AP3: Para conversar com meus 

amigos. 

AP4: Conversar com amigos. 

AP5: Conversar com as pessoas. 

AP6: Conversar com parentes. 

AP7: Para perguntar informação, dizer 

algum mandado. 

AP8: Pra conversar com os amigos. 

AP9: Uso apenas para conversar com 

os amigos. 

AP10:  Para conversar com familiares e 

amigos. 

AP11: Se comunicar com meus 

familiares, amigos. 

AP12:  Para se comunicar com amigos 

e ver status. 

AP13: Para conversar com as pessoas. 

AP14: Conversar com os amigos. 

AP15: Conversar sobre as aulas, com 

os familiares e amigos para trocar respostas. 

 

Questão – 12  

AP1: Sim, pois na maneira que vamos 

escrevendo, vamos aprimorando nossa 

escrita com novas palavras. 

AP2: Sim, porque ajuda com imagem e 

textos e etc. 

AP3: Sim, porque usamos muito o 

AP9: Sim, porque a gente tem 

liberdade de falar o que pensa. 

AP10: Sim, porque estimula a escrita e 

com tanta informação é mais fácil de 

aprender. 

AP11: Sim, pois é um meio que já 
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celular e com essa sugestão usamos o celular 

para coisa mais útil 

AP4: Sim, porque escrevemos muito 

no whatsapp e de certa forma nos sentimos 

mais livres 

AP5:  Sim, todo meio incentivador é 

válido inclusive o whatsapp pois é um 

aplicativo que todos possuem e acessam 

diariamente não custa nada tirar um tempo 

para a educação. 

AP6: Sim, pois em uma conversa 

informal é normal procurar novas palavras e 

expandir o vocabulário. 

AP7:  Possivelmente, pois para se 

comunicar com outras pessoas usamos a 

escrita para construir textos, mesmo tendo a 

possibilidade de gravar áudio, vários 

preferem a escrita. 

AP8: Sim, porque querendo ou não 

temos uma fonte de pesquisas pra nos 

informar. 

estamos acostumado a usar e aplicando a 

atividade de escrita a disciplina se tornará 

ainda mais interessante. 

AP12: Sim, porque trocamos ideias 

com outras pessoas, podemos tirar dúvidas e 

ter um crescimento na aprendizagem. 

AP13: Sim, porque com isso a gente 

tem mais tempo para criar ideias e também o 

whatsapp tem áudios para conversar e muitas 

outras coisas. 

AP14:  Sim, porque eu gosto mais de 

escrever textos e fica mais fácil de aprender. 

AP15: Sim, porque quando você 

começa a digitar vai desenvolvendo a escrita 

e a leitura. 
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  ANEXO-B TEXTOS MOTIVADORES PARA A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 Texto-01 

 LÁ NAS REDES SOCIAIS 

Do escritor e poeta Bráulio Bessa 

Lá nas redes sociais, o mundo é bem diferente, 

dá pra ter milhões de amigos e mesmo assim ser carente, 

tem like, a tal curtida, 

tem todo tipo de vida, para todo tipo de gente. 

Tem gente que é tão feliz, que a vontade é de excluir, 

tem gente que você segue, mas nunca vai lhe seguir, 

tem gente que nem disfarça 

diz que a vida só tem graça, com mais gente pra assistir. 

Por falar nisso, tem gente que esquece de comer, 

jogando, batendo papo, nem sente a fome bater, 

celular virou fogão, com o toque de um botão 

o rango vem pra você. 

Mudou até a rotina, de quem está se alimentando 

se a comida for chique, vai logo fotografando, 

porém repare meu povo 

quando é feijão com ovo 

não vejo ninguém postando! 

Esse mundo virtual, tem feito o povo gastar, 

exibir roupa de marca, ir pra festa, viajar 

e, claro, o mais importante 

que é ter de instante a instante, um retrato pra postar. 

Tem gente que vai pro show, do artista preferido 

no final, volta pra casa, sem nada ter assistido, 

foi lá só pra filmar 

mas pra ver no celular, nem precisava ter ido! 

Lá nas redes sociais, todo mundo é honesto 

é contra a corrupção, participa de protesto 

porém, sem fazer login, não é tão bonito assim 

O real é indigesto. 

Fura fila, não respeita quando o sinal tá fechado, 

tenta corromper um guarda, quando está sendo multado, 

depois, quando chega em casa, 

digitando mete brasa, criticando um deputado! 

Lá nas redes sociais, a tendência é ser juiz 

e condenar muita vezes, sem saber nem o que diz, 
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mas não é nenhum segredo, que quando se aponta um dedo, 

volta três pro seu nariz! 

Conversar, por exemplo, conversar por uma tela é tão frio, 

tão incerto, prefiro pessoalmente, 

pra mim sempre foi o certo, 

soa meio destoante, pois junta quem está distante 

mas afasta quem está perto. 

E os grupos! Tem grupo de todo tipo, com todo tipo de conversa, 

com assuntos importantes e outros, nem interessa, 

mas tem uma garantia, receber durante o dia 

um cordel do Bráulio Bessa. 

E se você receber, esse singelo cordel, 

escrito à mão, num pedaço de papel 

que tem um tom de humor, mas no fundo é um clamor 

lhe pedindo pra viver! 

Viva a vida e o real, 

pois a curtida final, ninguém consegue prever! 

https://obemviver.blog.br/2018/02/17/braulio-bessa-genial-poema-sobre-a-vida-nas-redes-

sociais/ 

 

Texto-02 

LINHAS TORTAS 

Gabriel O Pensador 
 

Compartilhar no FacebookCompartilhar no Tw itter 

 

Alguns às vezes me tiram o sono 

Mas não me tiram o sonho 

Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho 

Não sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono 

Do verdadeiro Patrão, do verdadeiro Patrono 

(E aí, Gabriel, desistiu do cachê?) 

Cancelei um trabalho aí pra não me aborrecer 

(Explica melhor, o que foi que você fez?) 

Tá, tudo bem, eu explico pra vocês 

Tudo começou na aula de português 

Eu tinha uns cinco anos, ou talvez uns seis 

Comecei a escrever, aprendi a ortografia 

Depois as redações, para a nossa alegria 

Professora dava tema-livre, eu demorava 

Pra escolher um tema, mas depois eu viajava 

E nessas viagens os personagens surgiam 

https://obemviver.blog.br/2018/02/17/braulio-bessa-genial-poema-sobre-a-vida-nas-redes-sociais/
https://obemviver.blog.br/2018/02/17/braulio-bessa-genial-poema-sobre-a-vida-nas-redes-sociais/
https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.letras.mus.br%2Fgabriel-pensador%2Flinhas-tortas%2F&t=Linhas+Tortas
http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.letras.mus.br%2Fgabriel-pensador%2Flinhas-tortas%2F&related=letras&text=%E2%99%AB%20Linhas+Tortas%20no%20@letras
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Pensavam, sentiam, choravam, sorriam 

Aí a minha tia-avó, veja só você 

Me deu de aniversário uma máquina de escrever 

Eu me senti um baita jornalista, tchê 

Que nem a minha mãe, que trabalhava na TV 

Depois, já aos quinze, mas com muita timidez 

Fiquei muito sem graça com o que a professora fez 

Ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir 

Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir 

Então eu descobri que já nasci com esse problema 

Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever, crer, ver 

Ver, crer, eu gosto de escrever e escrevo até poema 

Meu Pai, eu confesso, eu faço prosa e verso 

Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso 

Na loja eu vendo disco, já vendi mais de um milhão 

Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão 

Meu Pai, eu confesso, eu faço prosa e verso 

Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso 

Na loja eu vendo disco, já vendi mais de um milhão 

Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão 

Ih, pensador, isso é grave, hein! 

É, vovó dizia que eu já escrevia bem 

Tentei me controlar, me ocupar com um esporte 

Surf, futebol, mas não era o meu forte 

Um dia eu fiz uns raps e achei que tava bom 

Me batizei de Pensador e quis fazer um som 

Ficar famoso e rico nunca foi minha meta 

Minha mãe já era isso, eu só queria ser poeta 

Meu pai, um homem sério, um gaúcho de POA 

Formado em medicina, não podia acreditar 

Ao ver o seu garoto Gabriel 

Com um fone nos ouvidos, viajando com a caneta no papel 

O que cê tá fazendo? Vai dormir, moleque! 

Ah, pai, peraí, eu só tô fazendo um rap! 

Ninguém sabia bem o que era, mas eu tava viciado naquilo 

E viciei uma galera! 

Meu Pai, eu confesso, eu faço prosa e verso 

Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso 

Na loja eu vendo disco, já vendi mais de um milhão 

Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão 

Meu Pai, eu confesso, eu faço prosa e verso 

Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso 
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Na loja eu vendo disco, já vendi mais de um milhão 

Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão 

Não tô vendendo crack, não tô vendendo pó 

Não tô vendendo fumo, não tô vendendo cola 

Mas muitos me disseram que o que eu faço é viciante 

E vicia os estudantes quando eu entro nas escolas 

Até os professores às vezes se contaminam 

Copiam minhas letras e textos e disseminam 

Sementes do que eu faço, já não sei se é bom ou mau 

Mas sei que muito aluno começa a fazer igual 

Escrevendo poemas, escrevendo redações 

Fazendo até uns raps e umas apresentações 

Me lembro dos meus filhos e a saudade é cruel 

Solidão me acompanha de hotel em hotel 

Casamento acabou, eu perdi na estrada 

O amor que ainda tenho é o amor da palavra 

É falar e cantar, despertar consciências 

Dediquei a vida a isso e a maior recompensa 

É servir de referência pra quem pensa parecido 

Pra quem tenta se expressar e nunca é ouvido 

É olhar pra minha frente e enxergar um mar de gente 

E mergulhar no fundo dos seus corações e mentes 

É esse o meu mergulho, não é o do Tio Patinhas 

É esse o meu orgulho, escrever as minhas linhas 

Escrevo em linhas tortas, inspirado por alguém 

Que me deu uma missão que eu tento cumprir bem 

Escuto os corações, como um cardiologista 

Traduzo o que eles dizem como faz qualquer artista 

Que ganha o seu cachê, que é fruto do trabalho 

De cigarra e de formiga, e eu não sei o quanto eu valho 

Mas sei que quando eu ganho, divido e multiplico 

E quanto mais eu vou dividindo, mais fico rico 

Rico da riqueza verdadeira que é de graça 

Como um só sorriso que ilumina toda a praça 

Sorriso emocionado de um senhor experiente 

Em pé há duas horas debaixo do sol quente 

Ouvindo os meus poemas em total sintonia 

Eu sou ele amanhã, e hoje é só poesia. 

Meu Pai, eu confesso, eu faço prosa e verso 

Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso 

Na loja eu vendo disco, já vendi mais de um milhão 

Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão 

Meu Pai, eu confesso, eu faço prosa e verso 

Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso 

Na loja eu vendo disco, já vendi mais de um milhão 

Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão 
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https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/linhas-tortas/ 
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ANEXO-C    AUTORRELATOS DOS ALUNOS SOBRE A EXPERIÊNCIA COM A 

PRODUÇÃO DE TEXTOS NO WHATSAPP. 

 

 

Questão 1-  

 

➢ Relate as expectativas que você tinha mediante a produção de textos no 

whatsapp? e quais as sensações mediante a experiência vivenciada na proposta de 

intervenção? 

 

AP15: No início tive um pouco de vergonha e medo, mas foi bastante interessante, 

porque, podemos aprender a escrever e discutir nossas ideias e opiniões com os outros 

colegas no grupo.  

 

        AP10: Na minha primeira produção de texto no whatsapp me senti confortável 

escrevendo. Estava um pouco insegura se meu texto tinha nexo com a proposta de atividade, 

tirando isso, gostei bastante. 

      AP1: É novo para mim, mas achei bem interativo e criativo quem tem vergonha vai 

tirando a vergonha, você ver várias discussões sobre o tema, e a gente vai se soltando. Muito 

legal !!! 

 

AP8:  Inicialmente fiquei insegura mas gostei muito da ideia de produzir texto no 

whatsapp, digitamos mais rápido e assim as ideias vão fluindo. 

 

➢ Apresente um relato sobre suas percepções e juízo em relação a produção de 

texto no whatsapp após a sua experiência com as atividades na proposta de intervenção? 

 

AP4- Eu gostei da produção de texto no whatsapp, por ser algo que não é normal, 

escrever texto no whatsapp é totalmente diferente, nos sentimos mais livres, portanto é 

menos formal, os textos saem de uma maneira natural, porém devemos ter cuidado para não 

usar abreviações e esquecer de pontuar. Na minha opinião apesar do texto sair mais natural, 

lápis e papel ainda é o melhor jeito de escrever e talvez por ser nova ainda gere um pouco de 

desconfiança, mas realizei uma crônica e todos elogiaram. 

 

 AP3-Eu gostei muito da experiência de produzir textos no whatsapp, pois nos incentiva a 

querer participar, principalmente quando é para fazer discussão. Eu não sentir vergonha de 
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comentar os poemas nem de produzir as estrofes de rap, pelo contrário achei legal ver quase 

todo mundo interagindo. 

 

 

AP5: A produção relativa ao texto em via whatsapp é de grande proveito, pois juntamos o 

ensino aprendizagem com a tecnologia desenvolvida em um aplicativo, que por sinal o 

usamos diariamente. Explicitar nossa opinião em um grupo de whatsapp torna-se bem mais 

fácil e prático, é como se as ideias fluíssem mais facilmente resultando assim em um texto 

excelente.  De todas a mais complexa   foi a escrita do rap, que não era apenas uma poesia 

precisava adequar a um ritmo (uma base musical). 

 

AP7: Vejo a produção de texto no whatsapp com as possibilidades infinitas da escrita, pois 

mostra que escrever é aprender, tornar o irreal, real, tornar o impossível, possível. Sonhos 

que não foram alcançados, serão realizados, pois alcançamos o infinito com o vasto 

vocabulário proporcionado pela internet e assim nos ajuda a expressar sentimentos, e 

pensamentos. 
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ANEXO-D TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA GRAVADA EM ÁUDIO 

  

 

     P: Qual a sua concepção em relação a produção de textos no whatsapp após as 

experiências com as atividades realizadas na proposta de intervenção?  

AP1:  Foi uma experiência muito boa, muito participativa, pois vivenciamos diversas 

opiniões e sempre aprendemos mais um pouco, aprendi muito mais do que eu imaginava.  

 

AP2:  Todos participaram de forma significativa aprendemos muitas coisas como 

pesquisar  aprendemos  também com o que os colegas falam.  

AP3: Eu achei muito interessante o projeto com a produção de texto no whatsapp, pois traz 

muitos benefícios dar para exercitar a escrita de várias formas. 

AP4:  Bom, a produção de texto no whatsapp, proporciona vários conhecimentos, além de 

você ter total liberdade né? de você em seu meio de comunicação, na qual é muito 

abrangente e você pode expressar suas palavras de tal modo sem ser julgado. Além de 

vários conhecimentos acessíveis 

AP5: O projeto da produção de texto no whatsapp foi bastante enriquecedor pois nos 

apropriamos de um espaço que costumamos utilizar para nos expressar livremente e isso 

ajuda na produção de textos.   

AP6:    É um meio bastante favorável para a produção de textos porque costumamos usar, 

no entanto nos sentimos mais livres para nos expressar. Pensei até que não ia me adequar, 

pois preferia o papel, mas foi muito gratificante. 

AP7:   Achei muito colaborativa, pois une o meio digital com o meio escrito onde todos 

podem expressar sua opinião sobre o tema. 

AP8: Na minha concepção foi um projeto inovador porque os jovens são acostumado a esse 

meio e foi um jeito de todos participaram. 

AP9: Pois a gente coloca em prática a escrita e aprende a interagir em grupo. 

AP10: Muito bom, onde todos podiam se expressar expondo sua opinião. 
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 P: Como foi o processo de interação, colaboração e afetividade, com o intuito de 

averiguar as percepções dos alunos quanto o uso do whatsapp para a produção textual. 

AP1:   As discussões foram boas no entanto os alunos se prendiam muito a uma ideia e 

faltou muito o companheirismo isso prejudicou muito 

AP2:   Acho que faltou companheirismo pois faltava comentários diante das postagens dos 

textos. 

AP3:   Os textos foram bons mas ficou a desejar na parte da colaboração dos colegas pois 

os colegas não comentavam. 

AP4 Bom, era para ser discussões ricas porém ficaram empobrecidas por que os colegas 

não gostavam de comentar fazendo com que os conhecimentos expandissem. 

AP5:  Bom, falando na parte de interação acho que foi fraca pois faltou necessariamente a 

parte do colega comentar, elogiar e até mesmo fazer críticas construtivas, já os textos 

tinham alguns com opiniões escassas já outros em contraste foram muito bons. 

AP6:   Tinha textos muito bons entretanto outros eram copiados de sites e revistas, é, faltou 

a colaboração, quanto a afetividades só algumas palminhas e alguns emoctions.  

AP7:   A turma participava em peso.  Os textos foram bons, agora faltou comentários 

elogios, até mesmo críticas. 

AP8:   Achei muito interessante, muito participativo, me surpreendi com a experiência, mas 

faltou colaboração dos colegas. 

AP9:  Achei muito boa a experiência, foi uma forma de colocar em prática as ideias 

materializadas na escrita. 

AP10:  Foi muito participativo. É, tinha muitos textos bons mas também tinham ideias 

copiadas da internet. 

        

P: Quais as maiores dificuldades enfrentadas e contribuições para efetivar a produção 

de texto no whatsapp. 

AP1:  Minha maior dificuldade foi nas primeiras propostas porque era novidade para mim e 

eu tinha medo de me perder no texto ou escrever coisas sem lógica, quanto a contribuição 

posso dizer que o aplicativo me favoreceu a liberdade para escrever e hoje escrevo mais 
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segura.  

AP2:  De todas as dificuldade o pior que achei foi seguir a estrutura de um gênero, porque 

eu não via espaço e contribuiu no sentido de fazer com que possamos entender que no 

ambiente digital é possível nos expressar com muito mais informações.  

AP3: Eu achava complicado escrever no whatsapp, porque lá a gente costuma escrever de 

todo jeito e alguns textos exigem a linguagem culta. Mas aprendi que produzir texto vai 

além de obedecer uma margem e um papel. 

AP4:    No começo sentir um pouco de receio entretanto depois me soltei e fiquei a vontade, 

vi que essa experiência me fez acreditar que posso produzir textos de diversas formas e no 

aplicativo ainda mais rápido. 

AP5:   Inicialmente fiquei angustiado pensando que minhas produções não iam dá certo 

que os colegas iam mangar dos meus textos, mas com essa experiência pude perceber que 

podemos ser criativos na escrita perdendo aquele pavor de que está escrevendo errado e 

que não sabe produzir textos. 

AP6:       A dificuldade foi pensar que eu não ia saber produzir os textos propostos naquele 

espaço e que meus erros de ortografia iam aparecer ali.  Depois me convenci que a gente 

perde o medo e a escrita fica até mais criativa.  

AP7:    Foi difícil nas primeiras atividades, mas depois vi que eu podia me soltar expressar 

minhas ideias.  

AP8: Na minha opinião o mais difícil é produzir alguns gêneros que exigem um espaço 

maior e sobre a contribuição acho que contribuiu para eu me soltar mais e pesquisar 

informações para produzir meus textos.  

AP9: A maior dificuldade foi escrever obedecendo a norma culta já que costumamos usar o 

whatsapp sem se preocupar com ortografia concordância enfim... mas contribuiu muito hoje 

penso diferente sobre a produção de texto no whatsapp.  

AP10:   Foi muito difícil nas primeiras atividades, pois os colegas iam ver a escrita da gente 

mas depois o espaço do aplicativo nos proporcionou uma certa segurança. Foi tanto que 

conseguimos mostrar muitas produções como composição de rap, vídeo clip entre outros...            
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