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RESUMO 

 

Este trabalho detalha o processo de pesquisa empreendido para identificar possíveis situações            

de multiletramento incidental em língua inglesa por alunos do curso de Sistemas e Mídias              

Digitais no Twitter. Após estudo das teorias apresentadas por Delors et al. (1998), Flach e               

Antonello (2010), Hulstijn (2003), Lévy (1999), Marsick e Watkins (2001), Morin (2000),            

Primo (2000, 2017), Recuero (2009), dentre outros, foi realizada uma pesquisa           

multimetodológica de caráter qualitativo dividida em duas fases. Na fase inicial, assumiu-se a             

posição de pesquisador silencioso para realizar uma pesquisa de análise de conteúdo das             

publicações de quatro estudantes observados no Twitter por um período de 50 dias,             

registrando contatos dos estudantes com microtextos em inglês. A partir dos dados coletados e              

de revisão da literatura sobre o assunto, montou-se um roteiro de questões a ser organizado               

em entrevista individual com cada aluno, a fim de melhor compreender o que foi observado               

na fase anterior. Durante a fase de entrevistas, verificou-se a existência de algumas situações              

de aprendizagem incidental da língua inglesa no Twitter através de contatos inesperados com             

expressões desconhecidas, e ainda de fatores organizacionais do próprio Twitter e           

características de cada indivíduo que facilitaram a ocorrência de multiletramento incidental,           

como a existência de conhecimento prévio na língua inglesa advindo de aprendizagem formal             

e a existência de interesse em aprender significados de palavras, siglas e expressões             

desconhecidas escritas em língua estrangeira.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem incidental. Aprendizagem de segunda língua. 

Multiletramento. Twitter. 
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ABSTRACT 

 

This study details the research process undertaken to identify possible situations of incidental             

multiliteracy in English by Systems and Digital Media students on Twitter. After studying the              

theories presented by Delors et al. (1998), Flach and Antonello (2010), Hulstijn (2003), Lévy              

(1999), Marsick and Watkins (2001), Morin (2000), Primo (2000, 2017), Recuero (2009),            

among others, a multimethodological qualitative research was conducted in two stages. In the             

first stage, the posture of a lurker researcher was adopted to conduct a content analysis of the                 

publications made by four students observed in Twitter for a period of 50 days, registering               

whenever the students came in contact with microtexts written in English. Through the data              

collected in this period and revision of the literature on the subject, a list of questions was put                  

together, to be later organized in an individual interview with each student, aiming to better               

understand what was observed in the previous stage. During the interviewing stage, it was              

verified that some situations of incidental learning of English on Twitter through unexpected             

contact with unknown expressions did exist, as well as organizational factors of Twitter itself              

and characteristics of each individual that facilitated the occurrence of incidental           

multiliteracy, such as the existence of previous knowledge on the English language acquired             

through formal learning and the existence of the desire to learn the meaning of unknown               

words, acronyms and expressions written in a foreign language. 

 

Keywords: Incidental learning. Second language learning. Multiliteracy. Twitter. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Twitter é uma plataforma online de microblogging que permite que usuários            

registrados publiquem e compartilhem mensagens (também conhecidas como “tweets”)         

escritas de até 280 caracteres e arquivos de mídia através de seu website oficial, seu aplicativo                

para dispositivos móveis, short message service (SMS) ou softwares de gerenciamento           

específicos (como, por exemplo, a plataforma TweetDeck ).  1

Por seu caráter social e favorável à interação, o Twitter possui diversas            

características que o classificam como rede social digital (RECUERO; ZAGO, 2010).           

Ferramentas da plataforma permitem que dois ou mais usuários estabeleçam comunicações           

públicas ou privadas entre si, seja através de mensagens diretas, tweets, retweets, ou             

“curtidas”. Usuários da rede também podem “seguir” perfis que lhes interessam e acompanhar             

suas publicações em tempo real, enquanto são “seguidos” por outras pessoas que também             

acompanham seus tweets à medida que são publicados. Forma-se, assim, uma rede digital             

composta por atores e conexões (RECUERO, 2009), também entendida como rede social            

digital. 

Assim como diversas outras redes sociais digitais, o Twitter transcende barreiras           

regionais por todo o mundo. De acordo com o site oficial da empresa , até 30 de junho de                  2

2016, o Twitter possuía aproximadamente 328 milhões de usuários ativos, com 79% das             

contas ativas originadas fora dos Estados Unidos, e mais de 40 idiomas diferentes sendo              

utilizados.  

O número de usuários ativos mensais cresceu para 330 milhões em janeiro de             

2018, de acordo com a empresa de marketing digital Omnicore . As estatísticas da empresa              3

ainda apontam que 100 milhões de usuários ficam ativos na rede social diariamente,             

publicando aproximadamente 500 milhões de tweets no mesmo período. Estima-se que a            4

maioria dos usuários do Twitter seja composta por um público jovem; 37% dos usuários              

possuem entre 18 e 29 anos. A Omnicore também divulgou que, até o início de 2018, o Brasil                  

figura como o segundo país com mais usuários do Twitter, contando com 27,7 milhões de               

usuários e ficando atrás apenas dos Estados Unidos. 

1 Disponível em: <https://tweetdeck.twitter.com/>. Acesso em: 04 jun. 2018. 
2 Disponível em: <https://about.twitter.com/pt/company>. Acesso em: 03 mar. 2018. 
3 Disponível em: <https://www.omnicoreagency.com/twitter-statistics/>. Acesso em: 04 jun. 2018. 
4 Dados referentes ao ano de 2017. 
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Ainda assim, essa quebra de barreiras geográficas não significa que exista uma            

homogeneização de usuários da rede social: a globalização não anula localidades físicas, mas             

contribui para que a sociedade em rede seja alterada e ganhe novas características             

(CAMACHO, 2013). Com isso, não é difícil imaginar que um usuário do Twitter nem sempre               

irá encontrar tweets escritos apenas em sua língua materna.  

Ao se deparar com um tweet escrito em língua que não seja a sua, o usuário pode                 

ignorar a mensagem, ou buscar meios para traduzi-la, podendo assim criar uma situação de              

aprendizagem incidental, ou seja, um momento de aprendizagem não-intencional que é           

subproduto de outra atividade (FLACH; ANTONELLO, 2010). Seguindo a ideia de Camacho            

(2013) de que a utilização de qualquer tecnologia pode adquirir novas finalidades ao longo do               

tempo, também é preciso prestar atenção nos casos de aprendizagem informal dentro do             

Twitter, onde usuários escolhem usar a rede social para determinado propósito educativo,            

incluindo o aprendizado de uma segunda língua.  

Entende-se como uma das definições de mídia-educação toda a educação ou           

aprendizado que ocorre através das mídias (FANTIN, 2012), e, logo, pode-se classificar como             

mídia-educação qualquer situação de aprendizagem localizada dentro dos limites digitais do           

Twitter, seja ela intencional ou não. 

Além de se encaixarem, em sua maioria, dentro da faixa etária com maior número              

de usuários ativos no Twitter apresentada anteriormente, os alunos do curso de Sistemas e              

Mídias Digitais também possuem experiências com situações de mídia-educação diretamente          

relacionadas com o próprio bacharelado e com seus objetos de estudo e interesse ao decorrer               

do curso, que abrange diversas disciplinas de produção digital e análise de objetos e produtos               

inseridos no ciberespaço. Pode-se inferir, assim, que a possibilidade de desenvolvimento de            

uma situação de aprendizagem dentro de uma plataforma no ciberespaço seja alta, mesmo que              

incidental e não percebida pelo indivíduo em questão. 

Diante dos conceitos estudados, e da dificuldade de entender o funcionamento do            

Twitter como ferramenta de aprendizagem incidental através apenas de estudo teórico, surge            

um questionamento: o uso do Twitter contribui para o multiletramento não-intencional em            

inglês para alunos do curso de Sistemas e Mídias Digitais?  

Buscando uma resposta adequada à essa pergunta, foi realizada uma pesquisa de            

caráter multimetodológico acerca dos hábitos de uso do Twitter por um grupo de quatro              

alunos do curso de Sistemas e Mídias Digitais que possuíam contas ativas na rede na época da                 
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realização desta pesquisa. Em consonância com o que é proposto por pesquisas de análise de               

conteúdo, esses estudantes foram observados dentro do ciberespaço como usuários do Twitter            

por 50 dias, e suas publicações no Twitter realizadas neste período foram registradas pela              

pesquisadora, com foco naquelas que apresentavam trechos ou expressões em inglês ou eram,             

em sua totalidade, escritas em inglês.  

Através de análise dessas publicações, foi possível identificar algumas         

particularidades comportamentais dos participantes da pesquisa que se relacionavam         

diretamente com conceitos da aprendizagem incidental e do multiletramento; esses padrões de            

comportamento foram, então, utilizados para elaboração de questionário e entrevista que           

foram posteriormente aplicados aos participantes, visando melhor compreender fatos e          

questões que não poderiam ser respondidos ou identificados através de simples observação.            

Com as respostas obtidas nessa fase, foi possível compreender se os processos de             

aprendizagem incidental teorizados por esta pesquisa realmente acontecem dentro do          

ambiente do Twitter, e de que maneira eles se desenvolvem quando inseridos no meio digital. 

O principal objetivo desta pesquisa é identificar possíveis situações de          

multiletramento incidental na língua inglesa dentro do Twitter quando utilizado pelos alunos            

do curso de Sistemas e Mídias Digitais. Para melhor entendimento e execução deste processo              

de identificação, outros objetivos se fazem necessários: relacionar conceitos de educação,           

aprendizagem incidental e multiletramento; descrever conceitos e particularidades do         

ciberespaço e das redes sociais digitais; reconhecer características e ferramentas do Twitter            

que favorecem o multiletramento em inglês; e, por fim, analisar hábitos de uso do Twitter por                

alunos do curso de Sistemas e Mídias Digitais na Universidade Federal do Ceará. 

Este trabalho está dividido em quatro capítulos posteriores ao capítulo          

introdutório. No segundo capítulo, são discutidos conceitos de conhecimento e educação a            

partir das perspectivas apresentadas por Delors et al. (1998), Morin (2000), Vygotsky (1989)             

e Hessen (1999), além de tópicos sobre processos de aprendizagem não-formais de acordo             

com Marsick e Watkins (2001). 

O terceiro capítulo detalha o ambiente geral de estudo desta pesquisa ao introduzir             

os conceitos de ciberespaço e cibercultura propostos por Levy (1999) e Dyson et al. (1994),               

acompanhados por uma discussão sobre mídia-educação, interação, redes sociais e          

multiletramento, onde os posicionamentos de Lemos (2005), Recuero (2009), Rojo e Moura            
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(2012) e Fantin (2012) foram fundamentais para a construção da fundamentação teórica do             

espaço digital como ambiente de aprendizagem. 

O quarto capítulo traz uma descrição aprofundada das ferramentas oferecidas pelo           

Twitter em sua qualidade de rede social digital, como também visa detalhar o funcionamento              

da plataforma do Twitter para aqueles que não estejam familiarizados com suas características             

gerais. Os dados e imagens apresentados neste capítulo foram coletados de páginas da própria              

rede social, e sua inclusão é fundamental para que o entendimento da pesquisa seja o mais                

completo possível. 

O último capítulo deste trabalho detalha os processos de pesquisa realizados nos            

meses de Março a Junho de 2018, iniciando com o período de pesquisa de análise de conteúdo                 

dentro do ambiente do Twitter e sendo finalizado com a fase de análise das respostas obtidas                

através de entrevista respondida pelos participantes. Após a descrição dessas etapas, são            

discutidas algumas conclusões e observações consolidadas a partir das análises realizadas. 
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2 APRENDER E EDUCAR: DOIS PROCESSOS SÓCIO-CULTURAIS 

 

Este capítulo objetiva introduzir alguns conceitos teóricos que ajudam a          

fundamentar a presente pesquisa. Diferentes conceitos de educação, conhecimento e          

aprendizagem serão explanados e estudados com o auxílio das obras de Delors et al. (1998) e                

Morin (2000), muitos deles pela perspectiva da teoria de aprendizagem sócio-cultural do            

psicólogo Lev Semenovich Vygotsky por volta de 1924, quando ele passou a se dedicar à               

psicologia evolutiva e educação (VYGOTSKY, 1989). 

 

2.1 Educação e aprendizagem 

 

É importante ressaltar que não existem definições universais completas de          

educação e aprendizado; ambos conceitos sofrem mudanças significativas quando estudados          

sob a perspectiva de diferentes teorias de aprendizagem (OSTERMANN; CAVALCANTI,          

2011). Para os propósitos desta pesquisa, foram selecionadas algumas das definições mais            

gerais dos termos, permitindo que sejam aplicadas fora do contexto da educação formal. 

Através de estudo e análise de diversas obras publicadas pelo filósofo alemão            

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Novelli (2001) estabelece que, de acordo com o filósofo,             

toda forma de educação é também uma forma de coação, uma vez que remove o homem de                 

seu estado natural através de recursos disciplinares que contribuem para “o ordenamento            

derivado da razão” (p. 80). Essa ideia, porém, não significa que Hegel enxergava o processo               

educacional como algo negativo; a oposição entre natureza e educação é vista como             

necessária (NOVELLI, 2001), enquanto a educação se torna responsável pelo nascimento da            

autonomia humana: 

 
A educação proporciona o segundo nascimento do indivíduo porque o torna           
autônomo, senhor de si no convívio de seu povo. A autonomia é uma conquista do               
indivíduo porque este precisa aderir à proposta de seu povo e renunciar suas             
particularidades e exclusivismos. Isso não se dá no âmbito da natureza reduzida ao             
em si de si mesmo, ou seja, enclausurada numa existência determinada. Portanto, a             
educação diz respeito à existência de indivíduos e de como estes vêm a ser              
individualidade coletivizada e coletividade individualizada. (NOVELLI, 2001, p. 73) 

 

É possível relacionar as ideias de Hegel com a ideia de educação como “viagem              

interior”, com etapas sucessivas de desenvolvimento humano que contribuem para o           
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amadurecimento individual, onde o conhecimento de si evolui para melhorar a relação com             

outros (DELORS et al., 1998). Consequentemente, pode-se inferir que, dentre as missões que             

a educação se propõe a cumprir, devem ser consideradas a transmissão de conhecimentos             

sobre a diversidade humana e a conscientização da interdependência estabelecida entre os            

grupos humanos em diferentes áreas do planeta (DELORS et al., 1998), ambas contribuindo             

para o resultado final da educação, sintetizado por Hegel como “o homem que se deseja               

formar” (NOVELLI, 2001, p. 78).  

O processo educacional envolve múltiplas etapas, muitas das quais dependem da           

compreensão humana, definida por Morin (2000) como “apreender em conjunto,          

comprehendere, abraçar junto (o texto e seu contexto, as partes e o todo, o múltiplo e o uno”                  

(p. 94). Para que a compreensão humana possa vencer os diversos obstáculos que lhe são               

impostos (MORIN, 2000), é necessário que exista mediação entre a compreensão e o objeto a               

ser compreendido por parte da explicação, definida por Morin como “considerar o que é              

preciso conhecer como objeto e aplicar-lhe todos os meios objetivos de conhecimento” (p.             

94), uma vez que a comunicação sozinha não é suficiente para garantir a compreensão.  

Por volta do minuto 58 do episódio 604 do podcast online Nerdcast, intitulado “O              

Futuro da Educação”, o professor e empresário Sandro Magaldi salienta a diferença entre             

educação e aprendizado, explicando, de maneira simplificada, educação como “algo que           

alguém faz por você”, e aprendizado como “aquilo que você faz por você mesmo” (OTTONI               

et al., 2018). Para melhor entendimento da diferença dos dois termos e como eles se               

complementam, é importante estudar alguns componentes do processo de aprendizagem          

dentro da educação de maneira geral. Os componentes abordados são o conhecimento, o             

racionalismo, a racionalidade, a racionalização e os pilares da educação. 

 

2.1.1 O conhecimento 

 

Para Hessen (1999), o conhecimento surge como relação entre sujeito e objeto,            

mantendo-os eternamente separados, e, ao mesmo tempo, unidos em uma “relação recíproca”            

(p. 20), onde um não pode ser o que é sem o outro, e ambos possuem funções específicas - o                    

sujeito tem por obrigação apreender o objeto, enquanto o objeto deve ser apreensível e se               

deixar apreender pelo sujeito: 
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Vista a partir do sujeito, essa apreensão aparece como uma saída do sujeito para              
além de sua esfera própria, como uma invasão da esfera do objeto e como uma               
apreensão das determinações do objeto. Com isso, no entanto, o objeto não é             
arrastado para a esfera do sujeito, mas permanece transcendente a ele. Não é no              
objeto, mas no sujeito que algo foi alterado pela função cognoscitiva. Surge no             
sujeito uma “figura” que contém as determinações do objeto, uma “imagem” do            
objeto. (HESSEN, 1999, p. 20) 

 

A partir dessa interação, pode-se estabelecer o conceito de conhecimento como a            

“determinação do sujeito pelo objeto” (HESSEN, 1999, p. 21). A partir do momento em que o                

sujeito se torna ativo e toma alguma ação em relação ao objeto, a relação de conhecimento                

estabelecida entre ambos deixa de existir, e as funções de ambos são trocadas: o sujeito é                

agora capaz de determinar o objeto, configurando uma ação, que existe como o oposto do               

conhecimento (HESSEN, 1999).  

É importante ressaltar que o conhecimento está vulnerável a erros, sendo ele            

mesmo fruto de traduções e reconstruções cerebrais de linguagem e pensamento, além de             

estar sujeito à interpretação e, consequentemente, subjetividade por parte do sujeito (MORIN,            

2000). Isso torna impossível com que o conhecimento crie uma imagem pura e inalterada do               

objeto a ser conhecido pelo sujeito, resultando também em percepções variadas de indivíduos             

diferentes acerca de um mesmo assunto. Outro erro comum no processo de conhecimento se              

dá quando o conhecimento das partes é priorizado em relação ao conhecimento das             

totalidades, em vez de ambos serem exercitados em conjunto como deveriam ser (MORIN,             

2000).  

Esse erro foi responsável pelos inúmeros avanços nas áreas do conhecimento           

científico durante o começo do século XX, mas também pela “cegueira para os problemas              

globais, fundamentais e complexos, e esta cegueira gerou inúmeros erros e ilusões, a começar              

por parte dos cientistas, técnicos e especialistas” (MORIN, 2000, p. 45). Nesta mesma época,              

a ciência da informação se consolidou no meio científico (XAVIER; COSTA, 2010), sendo             

compreendida como “uma ciência interdisciplinar que investiga as propriedades e o           

comportamento da informação, as forças que governam o fluxo e o uso de informação e as                

técnicas [...]de processar informação” (BORKO, 1968, p. 5, tradução nossa).  

Informação e conhecimento estão conectados por uma relação de causa e efeito: a             

disponibilidade de informação gera conhecimento, que, por sua vez, produzirá mais           

informações (XAVIER; COSTA, 2010). De que maneira, porém, é possível gerar           

conhecimento cometendo o mínimo de erros de interpretação possíveis, uma vez que já foi              
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estabelecido que os processos de tradução e reconstrução de informação não podem ser             

evitados? Como a mente humana pode trabalhar para evitar, pelo menos em parte, os ciclos de                

interpretação e subjetividade mencionados por Morin?  

 

2.1.2 Racionalismo, racionalidade e racionalização 

 

Hessen (1999) classifica o racionalismo como “o ponto de vista epistemológico           

que enxerga no pensamento, na razão, a principal fonte do conhecimento humano” (p. 48).              

Dentro desta concepção, um conhecimento só é verdadeiramente validado como          

conhecimento se ele for absolutamente necessário e único: 

 
Se minha razão julga que deve ser assim, que não pode ser de outro modo e que, por                  
isso, deve ser assim sempre e em toda parte, então (e só então), segundo o modo de                 
ver do racionalismo, estamos lidando com um conhecimento autêntico. Ocorre algo           
assim quando, por exemplo, eu expresso o juízo “o todo é maior do que a parte” ou                 
“todos os corpos são extensos”. Em ambos os casos, percebo que deve ser assim e a                
razão estaria se contradizendo se quisesse afirmar o contrário. E porque tem que ser              
assim, é assim sempre e em toda parte. Esses juízos, portanto, possuem necessidade             
lógica e validade universal. (HESSEN, 1999, p. 48, grifo do autor) 

 

Os modelos inflexíveis de visualização do conhecimento propostos pelo         

racionalismo foram baseados nos princípios que regem o conhecimento matemático          

(HESSEN, 1999), e, por causa disso, acabam por desconsiderar grandes áreas do            

conhecimento e suas subjetividades – “Se todo o conhecimento humano for concebido e             

interpretado segundo esse tipo de conhecimento, teremos o racionalismo em sua forma mais             

imediata” (HESSEN, 1999, p. 49-50). É possível traçar um paralelo entre o “racionalismo em              

sua forma mais imediata”, proposto por Hessen, e a racionalização de Morin, explicada como              

uma forma exagerada e extremamente limitada do pensamento racional: “A racionalização se            

crê racional porque constitui um sistema lógico perfeito, [...]mas fundamenta-se em bases            

mutiladas ou falsas e nega-se à contestação de argumentos e à verificação empírica”             

(MORIN, 2000, p. 23).  

Como é possível, então, conciliar todas as áreas do conhecimento humano com o             

pensamento racional, evitando, assim, uma grande parcela dos erros de interpretação e            

subjetividade por parte do sujeito? Para Morin, a resposta é a racionalidade: 
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A verdadeira racionalidade, aberta por natureza, dialoga com o real que lhe resiste.             
Opera o ir e vir incessante entre a instância lógica e a instância empírica; é o fruto do                  
debate argumentado das idéias, e não a propriedade de um sistema de idéias. O              
racionalismo que ignora os seres, a subjetividade, a afetividade e a vida é irracional.              
A racionalidade deve reconhecer a parte de afeto, de amor e de arrependimento. A              
verdadeira racionalidade conhece os limites da lógica, do determinismo e do           
mecanicismo; sabe que a mente humana não poderia ser onisciente, que a realidade             
comporta mistério. Negocia com a irracionalidade, o obscuro, o irracionalizável. É           
não só crítica, mas autocrítica. Reconhece-se a verdadeira racionalidade pela          
capacidade de identificar suas insuficiências. (MORIN, 2000, p. 23) 

 

Estabelece-se, então, que a racionalidade “é a melhor proteção contra o erro e a              

ilusão” (MORIN, 2000, p. 23).  

 

2.1.3 Os quatro pilares da educação 

 

Visando possibilitar que a educação, enquanto instituição, atenda às crescentes          

demandas da sociedade moderna, a Comissão Internacional sobre Educação para o século            

XXI da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)               

estabeleceu quatro práticas de aprendizagem necessárias para o processo educacional,          

responsável por “transmitir [...]cada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à            

civilização cognitiva[...]” (DELORS et al., 1998, p. 89).  

 

2.1.3.1 Aprender a conhecer 

 

Este pilar tem por objetivo principal “[...]não tanto a aquisição de um repertório             

de saberes codificados, mas antes o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento[...]”            

(DELORS et al., 1998, p. 90). A abordagem de aprendizagem humanista proposta por Carl              

Rogers é favorável aos ideais propostos por este pilar; de acordo com o humanismo de               

Rogers, apenas um indivíduo que aprendeu a aprender pode ser considerado como educado             

(OSTERMANN; CAVALCANTI, 2011). A educação tem, portanto, como uma de suas           

responsabilidades primordiais, instruir os aprendizes sobre o conhecimento em si e as diversas             

maneiras de aquisição de novos saberes. Para Morin (2000), “o conhecimento do            

conhecimento, que comporta a integração do conhecedor em seu conhecimento, deve ser, para             

a educação, um princípio e uma necessidade permanentes” (p. 31). Este processo de             

conhecimento do conhecimento deve estar presente desde a infância dos indivíduos: 
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Aprender para conhecer supõe, antes tudo, aprender a aprender, exercitando a           
atenção, a memória e o pensamento. Desde a infância, sobretudo nas sociedades            
dominadas pela imagem televisiva, o jovem deve aprender a prestar atenção às            
coisas e às pessoas. A sucessão muito rápida de informações mediatizadas, o            
“zapping” tão freqüente, prejudicam de fato o processo de descoberta, que implica            
duração e aprofundamento da apreensão. (DELORS et al., 1998, p. 92) 

 

Ainda de acordo com a Comissão Internacional sobre Educação para o século            

XXI, este processo nunca está verdadeiramente acabado, podendo ser prolongado e           

alimentado por qualquer experiência (DELORS et al., 1998).  

 

2.1.3.2 Aprender a fazer 

 

Anteriormente entendida apenas como o preparo de indivíduos para tarefas          

específicas previamente determinadas, a aprendizagem do fazer já não pode ser tão limitada             

em seu conceito (DELORS et al., 1998). Freire (1987) critica o modelo tradicional de              

educação escolar, que parece prezar a memorização de termos e datas acima de outras              

competências, apresentando o professor como “narrador” e os alunos como ouvintes passivos.            

Esse processo unilateral é chamado de educação “bancária” (FREIRE, 1987, p. 33) pelo autor,              

devido ao funcionamento similar ao de uma instituição bancária: o professor “deposita” seu             

conhecimento nos educandos, que funcionam apenas como depósitos a serem preenchidos. 

A constante evolução da educação procura adaptar a aprendizagem do fazer às            

novas exigências e necessidades dos empregadores formais, que buscam cada vez mais uma             

formação educacional que combine a qualificação profissional do indivíduo com iniciativa,           

habilidades motivacionais, a capacidade para trabalhar em equipe, maturidade emocional          

(DELORS et al., 1998; FLACH; ANTONELLO, 2010), além da capacidade e do interesse de              

aprender novos métodos para se adaptar às constantes mudanças do cenário econômico            

mundial (MARSICK et al., 2006). Sandro Magaldi corrobora essa ideia ao exemplificar que             

um profissional em impressão 3D precisará trabalhar com várias áreas do conhecimento que             

vão além de sua especialização tecnológica, sendo inviável que se gaste décadas apenas com              

uma formação altamente especializada (OTTONI et al., 2018). A aprendizagem do fazer,            

então, configura-se como uma combinação de dois grupos de aprendizagens: 
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Se juntarmos a estas novas exigências a busca de um compromisso pessoal do             
trabalhador, considerado como agente de mudança, torna-se evidente que as          
qualidades muito subjetivas, inatas ou adquiridas, muitas vezes denominadas         
“saber-ser” pelos dirigentes empresariais, se juntam ao saber e ao saber-fazer para            
compor a competência exigida — o que mostra bem a ligação que a educação deve               
manter, como aliás sublinhou a Comissão, entre os diversos aspectos da           
aprendizagem. Qualidades como a capacidade de comunicar, de trabalhar com os           
outros, de gerir e de resolver conflitos, tornam-se cada vez mais importantes.            
(DELORS et al., 1998, p. 94) 

 

A necessidade de incorporar elementos do comportamento humano à qualificação          

profissional de um indivíduo formado por um processo educacional pode ser diretamente            

conectada com a racionalidade de Morin (2000), que demanda que a natureza afetiva e              

subjetiva da vida humana não seja ignorada em favor da lógica extrema, uma vez que são                

partes vitais da sociedade. Através da racionalidade, torna-se possível adquirir “competências           

que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe” (DELORS               

et al., 1998, p. 101).  

 

2.1.3.3 Aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros 

 

Considerada como um dos maiores desafios da educação (DELORS et al., 1998),            

esta aprendizagem busca estabelecer relações harmônicas de respeito mútuo e empatia entre            

indivíduos diversos. Para este fim, a educação ao mesmo tempo celebra a diversidade humana              

e tenta conscientizar os aprendizes sobre a interdependência humana necessária para a            

sobrevivência de todos, através do ensino de disciplinas como geografia humana e o estudo de               

línguas estrangeiras (DELORS et al., 1998). A necessidade de fortalecer relações positivas            

entre diferentes grupos e indivíduos torna-se ainda mais intensa quando se considera as             

mudanças provocadas pelas redes de informação e conhecimento espalhadas por todo o            

mundo globalizado: 

 
O mundo torna-se cada vez mais um todo. Cada parte do mundo faz, mais e mais,                
parte do mundo e o mundo, como um todo, está cada vez mais presente em cada uma                 
de suas partes. Isto se verifica não apenas para as nações e povos, mas para os                
indivíduos. Assim como cada ponto de um holograma contém a informação do todo             
do qual faz parte, também, doravante, cada indivíduo recebe ou consome           
informações e substâncias oriundas de todo o universo. (MORIN, 2000, p. 67) 
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O desenvolvimento de habilidades empáticas durante a vida escolar de um           

indivíduo é fundamental para que este comportamento seja perpetuado ao longo da vida             

adulta (DELORS et al., 1998), onde se torna fundamental para participação ativa em             

problemáticas sociais e suas lutas; é preciso que exista diálogo entre as partes envolvidas, que               

a libertação das partes oprimidas se dê por uma ação conjunta das mesmas, permitindo que               

sejam protagonistas de suas lutas em vez de meros objetos a serem salvos (FREIRE, 1987). 

 

2.1.3.4 Aprender a ser 

 

Temendo que a evolução tecnológica contribuísse para a desumanização do          

mundo (FAURE et al., 1972), a Comissão Internacional julgou fundamental incluir um pilar             

educacional que assegure, como responsabilidade da educação, “conferir a todos os seres            

humanos a liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação de que           

necessitam para desenvolver os seus talentos e permanecerem [...]donos do seu próprio            

destino” (DELORS et al., 1998, p. 100). De que maneira, porém, é possível aprender a ser si                 

mesmo? 

 
A saída de si do espírito é o que proporciona o reconhecimento de si. É o momento                 
em que o espírito pode “olhar” para si, pode perceber-se. Porém, mais do que              
simplesmente perceber-se, acontece o aprendizado do espírito sobre si mesmo. Essa           
é a fase da interiorização. O espírito não opera unicamente uma reminiscência, mas             
descobre suas potencialidades, ou seja, descobre-se no vir a ser. (NOVELLI, 2001,            
p. 81) 

 

O processo de interiorização e o estudo da humanidade individual podem ser            

facilitados por diversas situações, dentre as quais se destacam atividades que prezam pela             

imaginação e criatividade, como a arte e a poesia, ambas ainda pouco valorizadas no contexto               

da educação brasileira (DELORS et al., 1998).  

 

2.2 Processos de aprendizagem não-formais 

 

A visão bancária da educação (FREIRE, 1987) deixou de ser a única realidade da              

educação brasileira há alguns anos; o professor não é mais o único detentor do conhecimento,               

e suas funções não estão mais limitadas unicamente à transmissão de conteúdo (DELORS et              
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al., 1998). Tornou-se dever da educação “promover a ‘inteligência geral’” (MORIN, 2000, p.             

39), ou seja, o conhecimento integrado ao contexto, à situação global do momento. 

A Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI já mencionava a            

integração entre práticas formais e informais (DELORS et al., 1998) em seu relatório. De fato,               

não é possível dizer que a aquisição de conhecimento está restrita ao espaço da sala de aula:  

 
O ensino também é híbrido, porque não se reduz ao que planejamos            
institucionalmente, intencionalmente. Aprendemos através de processos      
organizados, junto com processos abertos, informais. Aprendemos quando estamos         
com um professor e aprendemos sozinhos, com colegas, com desconhecidos.          
Aprendemos intencionalmente e aprendemos espontaneamente. (BACICH;      
MORAN, 2015, p. 45) 

 

Os diferentes processos de aprendizagem do ensino como prática híbrida não           

existem para substituir a educação formal como um todo, mas sim para complementá-la e              

proporcionar questionamentos sobre suas práticas tradicionais (DELORS et al., 1998;          

FLACH; ANTONELLO, 2010; MARSICK; WATKINS, 1990 apud MARSICK et al., 2017).           

Para tanto, é preciso entender como alguns desses processos de aprendizagem alternativos            

funcionam, e quais são suas aplicações. 

 

2.2.1 Aprendizagem informal 

 

Quando bem-sucedida, a educação primária formal inspira os educandos a          

continuarem aprendendo e desejando aprender mesmo fora da escola (DELORS et al., 1998).             

Quando uma situação de aprendizagem, seja ela intencional ou acidental, não segue os             

padrões altamente estruturados da aprendizagem formal e coloca o controle da situação de             

ensino nas mãos do aprendiz, considera-se que há ali um exemplo de aprendizagem informal              

(MARSICK; WATKINS, 1990 apud MARSICK; WATKINS, 2001).  

Outras características dos processos de aprendizagem informal incluem seu         

caráter “[...]predominantemente experimental e não-institucional” (FLACH; ANTONELLO,       

2010, p. 197), e a não obrigatoriedade de um espaço físico dedicado à aprendizagem,              

tornando a sala de aula um recurso opcional para a aprendizagem informal (MARSICK;             

WATKINS, 1990 apud MARSICK; WATKINS, 2001). Devido à sua natureza pouco           

estruturada, ocasiões de aprendizagem informal podem ocorrer nos mais variados ambientes:           
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nos corredores de uma escola, no local de trabalho, no trânsito, dentre outras inúmeras              

ocasiões (BACICH; MORAN, 2015; FLACH; ANTONELLO, 2010; JENKINS, 2006;         

MARSICK; WATKINS, 2001). A aprendizagem informal também pode ser caracterizada por           

sua integração com a rotina diária, sua ativação a partir de estímulos externos ou internos, sua                

casualidade, sua natureza como processo de reflexão e ação, e sua ligação com o aprendizado               

a partir do outro (MARSICK; WATKINS, 2001). 

Em 1990, Marsick e Watkins (2001) elaboraram um modelo do ciclo de            

aprendizagem informal, posteriormente modificado e reformulado: 

 

Figura 01 – Modelo de Aprendizagem Informal e Incidental de Marsick e Watkins, adaptado 

com Cseh 

 
Fonte: MARSICK; WATKINS, 2001, p. 29, tradução nossa 

 

O círculo ao centro do modelo representa a teoria de que “a aprendizagem se              

desenvolve a partir de encontros do dia-a-dia enquanto se trabalha e vive em determinado              

contexto” (MARSICK; WATKINS, 2001, p. 29, tradução nossa). Em contrapartida, o círculo            

externo representa o escopo do contexto onde a aprendizagem ocorre, cuja presença influencia             

de que maneira indivíduos interpretam suas ações e os acontecimentos ao seu redor             

(MARSICK; WATKINS, 2001).  
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Embora esteja organizado em círculo, as autoras atentam para o fato de que o              

ciclo proposto não é obrigatoriamente linear ou sequencial, mas, em muitos casos, o ciclo se               

inicia a partir de gatilhos, que são estímulos internos ou externos sinalizando insatisfação com              

o estado presente (MARSICK; WATKINS, 2001), desencadeando, assim, a situação de           

aprendizagem, seja ela consciente ou não. A interpretação da experiência e do contexto             

ajudará o aprendiz a entender a situação e, posteriormente, examinar possíveis soluções,            

muitas vezes baseadas em soluções utilizadas no passado. Dependendo da solução escolhida,            

pode ser necessário que o aprendiz precise adquirir novos saberes para a execução da ideia,               

para, em seguida, produzir a solução desejada, examinar as consequências esperadas e            

inesperadas da solução escolhida e, com isso, aprender lições que podem ser utilizadas na              

resolução de problemas futuros (MARSICK; WATKINS, 2001).  

Uma versão alternativa do modelo separa o contexto do ambiente no qual os             

aprendizes estão inseridos (neste caso, o ambiente de trabalho), colocando a aprendizagem            

como algo que vai além do simples contexto local (MARSICK et al., 2006), mas mantém uma                

dinâmica parecida com o modelo anterior: 

 

Figura 02 – Versão Reconceituada de Modelo de Aprendizagem Informal e Incidental de 

Marsick e Watkins, adaptado com Cseh 

 

Fonte: CSEH et al., 1998 apud MARSICK et al., 2006, p. 795, tradução nossa 
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Em estudos mais recentes, as autoras chegaram à conclusão de que os modelos             

gráficos não são adequados para expressar completamente a complexidade da situação de            

aprendizagem informal, uma vez que são “[...]limitados a duas ou, no máximo, três dimensões              

que podem não capturar adequadamente o que aprender significa e como o aprendizado             

emerge de dentro de relações no sistema e ao longo do tempo” (MARSICK et al., 2017, p. 32,                  

tradução nossa). 

Para Flach e Antonello (2010), a aprendizagem informal é efetivada com o auxílio             

de outras duas formas de aprendizagem: a aprendizagem situada, que propõe o acontecimento             

da aprendizagem através de situações sociais corriqueiras, e a aprendizagem autônoma, que            

situa o aprendiz como indivíduo autônomo no processo de aprendizagem. Entendendo a            

aprendizagem situada como a forma de aprendizado que “[...]sempre ocorre em função da             

atividade, contexto e cultura no qual ocorre ou se situa” e que “requer participação nas               

práticas da cultura que o sujeito está inserido” (ANTONELLO, 2006, p. 207), é possível              

observar o fenômeno da aprendizagem informal sob a perspectiva da teoria sócio-cultural de             

Vygotsky: 

 
Uma atividade entendida como mediação em que o emprego de instrumentos e            
signos representa a unidade essencial de construção da consciência humana,          
entendida como contato social consigo mesmo e, por isso, constituída de uma            
estrutura semiótica (estrutura de signos) com origem na cultura. Para Vygotsky, o            
desenvolvimento humano está definido pela interiorização dos instrumentos e         
signos; pela conversão dos sistemas de regulação externa em meios de           
autorregulação. (OSTERMANN; CAVALCANTI, 2011, p. 41) 

 

Ainda que, de acordo com Vygotsky (1989), a aprendizagem ocorra através de            

processos sociais, e o que se aprende é construído socialmente, não se pode dizer que as                

relações sociais interferem na individualidade do aprendiz no contexto da aprendizagem           

informal, dada sua natureza altamente subjetiva e relacional (MARSICK et al., 2017).            

Comparando estes conceitos com os modelos de aprendizagem de Marsick e Watkins (ver             

Figura 01 e Figura 02), percebe-se que a diferença entre as duas perspectivas apresentadas              

está no modo como sociedade e cultura agem sobre o processo de aprendizagem informal:              

enquanto fatores sócio-culturais atuam apenas como ferramentas de apoio à aprendizagem           

informal nos modelos de 1990, podendo facilitar ou dificultar o processo de aprendizagem,             

eles se tornam parte integral da experiência de aprendizagem do ponto de vista vygotskyano,              
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moldando como o aprendizado e o contexto são percebidos pelos indivíduos (MARSICK et             

al., 2017).  

A tabela a seguir resume as principais diferenças entre a aprendizagem formal e a              

aprendizagem informal: 

 

Tabela 01 –  Elementos a serem considerados nos estudos acerca da aprendizagem formal e 

informal 

 
Fonte: FLACH; ANTONELLO, 2010, p. 205-206 

 

2.2.2 Aprendizagem incidental 

 

Por definição, a aprendizagem incidental é um tipo de aprendizagem informal           

(MARSICK; WATKINS, 1990 apud MARSICK; WATKINS, 2001), e, de maneira geral,           
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pode ser classificada como qualquer oportunidade de aprendizagem não-intencional que surge           

ao acaso, muitas vezes como subproduto de um outro acontecimento ou até mesmo de outro               

momento de aprendizagem (FLACH; ANTONELLO, 2010; MARSICK; WATKINS, 1990         

apud MARSICK; WATKINS, 2001). Ao contrário das situações de aprendizagem formal e            

informal, situações de aprendizagem incidental são caracterizadas por acontecerem o tempo           

inteiro, sem que sejam percebidas pelos indivíduos no momento (MARSICK; WATKINS,           

1990 apud MARSICK; WATKINS, 2001). Justamente por ser inconsciente, esse tipo de            

aprendizagem não propicia nenhum momento de reflexão; o aprendizado incidental acontece           

apenas através de ações (ANTONELLO, 2006). Isso não significa, porém, que a situação de              

aprendizagem incidental não possa ser posteriormente explorada para aproveitamento do          

aprendiz: 

 
Quando pessoas aprendem incidentalmente, seu aprendizado pode ser dado como          
certo, tácito, ou inconsciente. Porém, um estalo passageiro pode ser, então,           
investigado, e intencionalmente explorado. Exemplos são os interesses secretos da          
cultura de uma organização ou da turma de um professor, aprender a partir de erros,               
ou o processo não-sistemático de tentativa e erro. (MARSICK; WATKINS, 2001, p.            
26, tradução nossa) 

 

Ainda que ocorra de maneira inconsciente, o processo de aprendizagem incidental           

não está completamente livre de qualquer forma de atenção ou reflexão, afinal, não poderia              

ser considerado um processo de aprendizagem se não houvesse nenhum momento de atenção             

ou percepção (SCHMIDT, 1994 apud HULSTIJN, 2003). Tanto formas de aprendizagem           

intencional como a aprendizagem incidental compartilham do uso deliberado das capacidades           

individuais de atenção e percepção; o que diferencia a aprendizagem incidental das demais             

formas, porém, é que não ocorre o uso deliberado de técnicas de retenção de aprendizagem               

(HULSTIJN, 2003), uma vez que o aprendiz não está consciente do processo de             

aprendizagem que está acontecendo naquele momento. 

Os estudos e pesquisas desenvolvidos no Brasil sobre aprendizagem informal e           

incidental ainda são raros e dispersos (FLACH; ANTONELLO, 2010). A aprendizagem           

incidental, em particular, é ainda mais difícil de ser estudada e documentada (MARSICK et              

al., 2017), dada sua existência quase invisível como subproduto de outra atividade. Apesar             

disso, algumas pesquisas e experimentos foram realizados com sucesso nessa área, e seus             

resultados são bastante úteis para melhor entendimento do funcionamento da aprendizagem           
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incidental. Casos de diferentes áreas foram selecionados para mostrar diferentes aplicações da            

aprendizagem incidental. 

Vazquez et al. (2014) documentam experiência de aprendizagem incidental onde          

um grupo de dezesseis alunos brasileiros de Master in Business Administration (MBA) que             

viajava pela Europa a estudo precisou agir em conjunto para solucionar três problemas de              

viagem inicialmente causados por uma erupção vulcânica na Islândia. Os estudantes estavam            

em Paris, na França, mas precisavam se deslocar para Barcelona em apenas três dias, o que,                

em condições normais, não seria um problema, mas tornou-se aparentemente inviável após a             

erupção vulcânica liberar nuvens de cinzas que obrigaram quase 95.000 vôos a serem             

cancelados na época. Com os aeroportos fechando, os alunos buscaram soluções alternativas            

de transporte, mas foram surpreendidos por mais problemas: a maior parte dos trens             

parisienses estava parada devido à uma greve, e o período de feriado da Páscoa aumentou a                

demanda por carros de aluguel. Três dos estudantes se juntaram para alugar uma van, e foram                

criticados pelo resto do grupo pela atitude individualista. Os treze alunos restantes            

conseguiram encontrar carros de aluguel disponíveis em uma cidade próxima a Paris, mas             

ainda tiveram que enfrentar dificuldades com a língua local e a alta demanda pelos veículos,               

além da dificuldade em coordenar o grupo para que todos viajassem juntos. Em entrevistas, os               

alunos relatam que a experiência os uniu como grupo, e a situação é apresentada pelos autores                

como “[...]reinterpretada por esses estudantes de MBA como uma experiência de           

aprendizagem significativa” (VAZQUEZ et al., 2014, p. 122, tradução nossa). 

Ahmed (2017) realizou um experimento para provar que formas de aprendizagem           

intencionais funcionam de maneira mais efetiva que a aprendizagem incidental, e,           

adicionalmente, comprovar a existência da aprendizagem incidental. Vinte alunos de          

graduação do Institute of Business Administration no Paquistão participaram da experiência,           

que foi dividida em duas fases: na primeira, designada para testar a aprendizagem intencional,              

cada aluno era apresentado a uma sequência de dez cartas, cada uma delas contendo uma               

sílaba e uma cor diferente. Os participantes eram informados que deveriam memorizar as             

sílabas na sequência mostrada pelas cartas em vinte segundos, e que seriam posteriormente             

questionados sobre a ordem apresentada. Na segunda fase do experimento, voltada para a             

aprendizagem incidental, os participantes foram apresentados à mesma sequência de dez           

cartas da primeira fase, com a diferença de todas serem brancas. Foi pedido aos participantes               

que dissessem as cores que correspondiam às sílabas mostradas nas cartas. As respostas de              
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ambas as fases foram registradas em cartões e posteriormente comparadas. A pesquisa conclui             

com a comprovação de suas duas hipóteses iniciais: formas de aprendizagem intencionais são             

mais adequadas para armazenamento eficaz de informação, e a aprendizagem intencional, de            

fato, existe. O pesquisador conclui com a confirmação que a aprendizagem incidental ocorre             

inconscientemente, mas possui “[...]limitações e pré-requisitos, como, por exemplo, o          

aprendizado ser pequeno e cumulativo” (AHMED, 2017, p. 4, tradução nossa). 

Apesar das limitações e desvantagens apontadas por alguns pesquisadores         

(AHMED, 2017; HULSTIJN, 2003), ainda é possível afirmar que a aprendizagem incidental            

apresenta possibilidades de aprendizagem que precisam ser exploradas como suporte aos           

métodos formais e informais de aprendizagem, que têm se mostrado “[...]pouco flexíveis e             

estão à mercê do mínimo erro de antecipação, sobretudo quando se trata de preparar              

competências para o futuro” (DELORS et al., 1998, p. 107). 

 

2.2.2.1 Aprendizagem incidental no estudo de língua estrangeira 

 

Hulstijn (2003) identifica duas teorias populares sobre a aprendizagem de uma           

segunda língua: a primeira, apoiada no estudo intencional, preza pela memorização de            

inúmeras palavras, sons, significados e regras gramaticais, enquanto a segunda teoria sugere            

que parte do esforço proposto pelo estudo tradicional de segunda língua pode ser aliviado por               

processos de aprendizagem incidental, onde atividades simples de leitura e escuta podem            

proporcionar a aprendizagem gradual e imperceptível de palavras e significados.  

A relação entre aprendizagem incidental e estudo de língua estrangeira já foi            

objeto de estudo de diversos pesquisadores. Krashen (1989) formulou uma hipótese, intitulada            

Input Hypothesis (IH), que coloca o simples entendimento de mensagens como um dos             

métodos mais eficazes de aprendizagem de uma língua: 

 
De acordo com a IH, quando o Dispositivo de Aquisição de Linguagem está             
envolvido, a linguagem é adquirida subconscientemente – enquanto você está          
adquirindo, você não sabe que você está adquirindo; sua consciência foca na            
mensagem, não na forma. Assim, o processo de aquisição é idêntico ao que tem sido               
denominado “aprendizagem incidental”. (KRASHEN, 1989, p. 440, tradução nossa) 

 

O Dispositivo de Aquisição de Linguagem mencionado por Krashen é um           

conceito proposto por Chomsky (1965), e pode ser descrito como uma capacidade mental             
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hipotética que permite que seres humanos adquiram e reproduzam formas de linguagem desde             

a infância. De acordo com a teoria de Krashen, a presença dessa capacidade mental possibilita               

que a aprendizagem incidental de línguas ocorra em qualquer fase da vida. 

A IH não é a única hipótese de aprendizagem de línguas proposta por Krashen              

(1989) – dentre as diversas hipóteses que “competem” com a IH, o autor destaca a               

Skill-Building Hypothesis, ou SBH, e a Output Hypothesis (OH). A SBH propõe uma             

aprendizagem consciente e metódica, onde regras são memorizadas e posteriormente          

colocadas em prática através de exercícios repetitivos, até que se tornem automáticas.            

Palavras são aprendidas através de estudo e análises de prefixos e sufixos. Já a OH especifica                

que o aprendizado de uma língua se dá exclusivamente por prática e produção – um aprendiz                

que busca enriquecer seu conhecimento gramatical da língua inglesa, por exemplo, deve            

praticar sua escrita nessa língua.  

Nenhuma das hipóteses aqui apresentadas funcionam em todos os cenários de           

maneira perfeita; embora a IH demonstre ser mais eficiente no que diz respeito à aquisição de                

vocabulário e conhecimento gramatical (KRASHEN, 1989), análises de diversos         

experimentos e pesquisas na área levam Krashen a concluir que a IH não pode suprir as                

necessidades cognitivas de um aprendiz de segunda língua por si só; alguns tipos de              

conhecimentos mais específicos, como regras gramaticais e morfológicas, necessitam de um           

esforço consciente de exercício e desenvolvimento de habilidades, de maneira similar a qual a              

aprendizagem incidental não é capaz de, por si só, fornecer situações de aprendizagem que              

possam atender a todas as necessidades do aprendiz em determinada área do conhecimento,             

necessitando, assim, de práticas educacionais formais e informais para complementá-la          

(DELORS et al., 1998; FLACH; ANTONELLO, 2010; MARSICK; WATKINS, 1990 apud           

MARSICK et al., 2017), como já foi discutido. 

De acordo com Hulstijn (2003), dentro de pesquisas no campo de aprendizagem            

de segunda língua, a aprendizagem incidental e hipóteses derivadas de seus conceitos            

aparecem primariamente na área de vocabulário (incluindo ortografia), com algumas raras           

aparições nas áreas de estudo gramatical. De fato, a aprendizagem incidental é            

frequentemente associada com a aquisição de vocabulário de língua estrangeira. Krashen           

(1989) amplia este conceito, ao afirmar que pesquisas provam que a IH propicia aquisição              

sem aprendizado, ou seja, o desenvolvimento de competências sem instrução prévia. Um dos             
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maiores exemplos deste fenômeno seria a aprendizagem incidental que ocorre através da            

leitura: 

 
O fato de que aqueles que reportam mais leitura livre fora da escola possuem              
melhores vocabulários[...] e o fato de que aqueles que participam de programas            
escolares de leitura mostram ganhos de vocabulário significativos[...] também são          
evidência de aquisição sem aprendizagem. (KRASHEN, 1989, p. 444, tradução          
nossa) 

 

Diversas pesquisas (KRASHEN, 1989; HORST; COBB; MEARA, 1998;        

HULSTIJN, 2003) buscam provar a aquisição incidental de vocabulário através da leitura.            

Enquanto os resultados parecem sugerir que esse tipo de aquisição de vocabulário ocorre de              

maneira bastante perceptível quando apenas a língua materna está envolvida, é inegável que             

ele também está presente na aprendizagem de segunda língua, ainda que em menor escala.              

Também é preciso considerar que os experimentos de aquisição incidental de vocabulário em             

segunda língua costuma vir acompanhado de diversas falhas metodológicas (HORST; COBB;           

MEARA, 1998), o que pode influenciar negativamente os resultados das pesquisas, fazendo            

com que a aprendizagem incidental vocabular pareça menos prevalente do que realmente é.             

Curiosamente, Hulstijn (2003) parece negar essas dificuldades metodológicas ao afirmar que           

a aprendizagem incidental é uma ferramenta especial em pesquisas experimentais na área de             

psicologia cognitiva, graças à sua capacidade de permitir que o processamento de informação             

seja investigado em sua forma mais pura.  

A leitura também é apontada como método desejável de aquisição de vocabulário            

por causa de seu caráter, muitas vezes, prazeroso, quando comparado aos métodos            

tradicionais de aprendizagem de vocabulário, que, além de maçantes e demorados por            

natureza, nem sempre se mostram eficientes (KRASHEN, 1989). Esse argumento é           

fortalecido quando considera-se que, em sociedades letradas, a maioria da população adquire            

vocabulário através de leitura e apreensão inconsciente de significados de palavras, em vez de              

uma memorização consciente de vocábulos e suas explicações (HULSTIJN, 2003). 
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3 A CULTURA DIGITAL 

 

Este capítulo é inteiramente dedicado ao estudo das particularidades da cultura           

digital e sua configuração como ciberespaço e potencial ferramenta educacional através da            

mídia-educação, como visto nas obras de Fantin (2012), Lemos (2005), Recuero (2009) e             

Rojo e Moura (2012) . 

 

3.1 Ciberespaço e cibercultura 

 

Um dos primeiros registros do conceito moderno de Internet data de 1962, quando             

J.C.R Licklider escreveu memorandos que discutiam o que ele chamava de “Rede Galáxica”,             

que funcionaria como uma rede global interligando diversos computadores ao redor do            

mundo, permitindo que pessoas em qualquer lugar pudessem acessar arquivos e informações            

armazenados nas máquinas. Três anos mais tarde, a primeira rede de computadores do mundo              

foi criada por Thomas e Roberts Merril ao interligarem dois computadores em diferentes             

estados através de uma linha discada. Esse experimento foi o precursor do projeto Advanced              

Research Projects Agency (ARPAnet), uma rede com fins militares que foi posteriormente            

liberada para acesso em universidades e outras instituições de pesquisa americanas. A rede             

começou a se expandir para além dos centros de pesquisa no início da década de 1980, e, no                  

Brasil, a Internet comercial foi disponibilizada ao público a partir de 1995 (CALAZANS;             

LIMA, 2013).  

O termo “ciberespaço” foi cunhado e utilizado pela primeira vez em 1984 pelo             

romancista William Gibson, em Neuromante, um de seus romances de ficção científica. O             

ciberespaço de Gibson é, em sua essência, o universo das redes digitais, que existe como               

dimensão real dentro do contexto do romance. Eventualmente, o termo foi re-apropriado por             

usuários das redes digitais (LÉVY, 1999) advindos do surgimento da microinformática nos            

anos 70 (LEMOS, 2005; LÉVY, 1999). 

Uma das definições mais tradicionais do ciberespaço o descreve como “o espaço            

de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos            

computadores” (LÉVY, 1999, p. 92). Embora correta em sua essência, essa definição é             

bastante abrangente e simples; seu foco está inteiramente na estruturação em rede do             

ciberespaço, e o computador é introduzido como o único terminal de entrada e saída de               
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informações da rede digital, o que não é mais verdade nos tempos atuais, com a crescente                

descentralização do computador em favor de tecnologias alternativas (CALAZANS; LIMA,          

2013). Embora também não seja tão recente, a definição de ciberespaço oferecida por Dyson              

et al. (1994) se mantém atual ao colocar o ciberespaço como um ambiente preenchido por               

conhecimento e informações, algumas vezes incorretas, que existe em formato eletrônico e            

pode ser acessado por meio físicos, permitindo que pessoas alterem seu conteúdo de             

diferentes maneiras. Estas constantes alterações provocam mudanças no escopo do          

ciberespaço, e, ao longo dos anos, transformou esse espaço na massiva rede de informações              

que se conhece hoje e que continua a se espalhar cada vez mais: 

 
O ciberespaço emerge como um território sem fronteiras, aparentemente sem          
controles e hierarquias, em que não há pontos fixos e nem lineares para a              
disseminação de informações. Nesse sentido, há condições de conteúdos serem          
produzidos e distribuídos instantaneamente, numa dinâmica horizontal/todos-todos,       
na qual os conteúdos não estão sujeitos a um todo uniformizador e centralizador de              
poderes do tipo vertical/um-todos, estimulando, assim, o rompimento com         
monopólios de elaboração/distribuição da informação. (CHAMPANGNATTE;      
CAVALCANTI, 2015, p. 314) 

 

Um dos veículos de informação encontrados no ciberespaço, e talvez o mais            

acessível de todos, é o hipertexto digital. Entende-se hipertexto como todo texto que é              

estruturado em rede, ou seja, “nós” de informação interligados por conexões que podem levar              

de um nó a outro, em vez da tradicional leitura linear (LÉVY, 1999; BALADELI, 2011). O                

hipertexto digital, por sua vez, é entendido como “[...]informação multimodal disposta em            

uma rede de navegação rápida e ‘intuitiva’” (LÉVY, 1999, p. 56). Essa estruturação específica              

permite que o leitor inserido no ciberespaço aja como leitor e redator ao mesmo tempo, pois,                

ao selecionar quais links de hipertexto se deseja seguir, ou ao adicionar nós na estrutura do                

hipertexto, o leitor está montando seu próprio texto (LÉVY, 1999).  

A dinamicidade dos veículos de informação e a própria estrutura em rede do             

ciberespaço contribuem para configurá-lo como “território de resistência aos modelos          

hierárquicos” (CHAMPANGNATTE; CAVALCANTI, 2015, p. 324). Informação, seja ela         

verídica ou não, é distribuída de maneira desigual pelos diversos nós das redes e modificada               

pelas interações de indivíduos com o ciberespaço, ou com outros indivíduos ao redor do              

mundo. Essa transação de informação entre pessoas pode ser nomeada, dentro do contexto do              

ciberespaço, como interatividade (LÉVY, 1999). Morin (2000) afirma que as interações entre            
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indivíduos, fruto de um processo reprodutivo entre membros da espécie humana, são            

responsáveis por produzir o que se entende por sociedade, que, por sua vez, estabelece uma               

cultura e a utiliza como meio para agir de volta sobre os indivíduos, estabelecendo, assim, um                

circuito de influência entre indivíduo, sociedade e espécie. Embora não tenha sido            

originalmente desenvolvido para o estudo de interações do meio digital, o circuito            

indivíduo/sociedade/espécie proposto por Morin é relevante no contexto da cibercultura para           

que se possa entender o surgimento do que se entende hoje como cibercultura: as interações               

entre indivíduos da espécie humana inseridos no meio digital proporcionaram o surgimento de             

uma “sociedade” digital, que, por sua vez, desenvolveu uma cultura própria capaz de retroagir              

sobre seus membros. 

Uma cultura, em sentido mais amplo da palavra, pode ser delimitada como um             

“[...]conjunto dos saberes, fazeres, regras, normas, proibições, estratégias, crenças, idéias,          

valores, mitos, que[...] se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da sociedade e              

mantém a complexidade psicológica e social” (MORIN, 2000, p. 56).  

A partir disso, entende-se a cibercultura como “[...]o conjunto de técnicas           

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que               

se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 17). Essa             

definição implica que, assim como o ciberespaço, a cibercultura está em constante processo             

de expansão e mudança, especialmente ao se considerar as evoluções tecnológicas que            

enriqueceram a Internet e a computação na última década: 

 
O desenvolvimento da cibercultura se dá com o surgimento da microinformática nos            
anos 70, com a convergência tecnológica e o estabelecimento do personal computer            
(PC).Agora, em pleno século XXI, com o desenvolvimento da computação móvel e            
das novas tecnologias nômades (laptops, palms, celulares), o que está em marcha é a              
fase da computação ubíqua, pervasiva e senciente, insistindo na mobilidade.          
Estamos na era da conexão. (LEMOS, 2005, p. 2) 

 

3.1.1 Redes sociais 

 

O advento da Internet provocou grandes mudanças no modo de vida da sociedade             

moderna em um curto espaço de tempo. Enquanto a televisão e o computador precisaram de,               

respectivamente, 13 e 16 anos para atingirem a marca de 50 milhões de usuários nos Estados                

Unidos, a Internet conseguiu o mesmo resultado em apenas quatro anos (DORIGONI;            
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SILVA, 2008). Para Camacho (2013), todos os setores da sociedade atual já foram alcançados              

pela Internet, articulando áreas diversas de uma nova maneira, além de criar novos padrões de               

sociabilidade que foram rapidamente apropriados pela juventude. Muitos desses padrões          

podem ser encontrados nas redes sociais digitais e na maneira como elas criam novos canais               

de comunicação e interação. 

O conceito de redes sociais e o estudo de suas dinâmicas antecedem a criação da               

Internet (FERREIRA, 2011) e foram amplamente estudados por diversos pesquisadores da           

área de Ciências Sociais. Ferreira (2011) e Recuero (2009) afirmam que a rede como metáfora               

para pesquisa científica foi usada pela primeira vez em 1736, quando o matemático Leonhard              

Euler propôs uma solução para um antigo problema de lógica que ficou conhecido como o               

enigma das Pontes de Königsberg, nomeado de acordo com uma cidade prussiana interligada             

por sete pontes diferentes – parte da cidade estava distribuída em algumas ilhas no centro do                

rio Pregolya. O enigma consistia, então, em achar um caminho que possibilitasse que cada              

uma das sete pontes fosse utilizada apenas uma vez para atravessar o percurso entre as ilhas e                 

o restante da cidade. 

 

Figura 03 – Representação gráfica da cidade de Königsberg 

 
Fonte: RECUERO, 2009, p. 19 

 

Através de um teorema simples, Euler foi capaz de explicar que seria impossível             

traçar um caminho que atravessasse todas as áreas da cidade cruzando cada ponte uma única               

vez (FERREIRA, 2011; RECUERO, 2009). O teorema de Euler deu origem ao que hoje se               

conhece por teoria dos grafos: 

 
Um grafo é, assim, a representação de uma rede, constituído de nós e arestas que               
conectam esses nós. A teoria dos grafos é uma parte da matemática aplicada que se               
dedica a estudar as propriedades dos diferentes tipos de grafos. Essa representação            
de rede pode ser utilizada como metáfora para diversos sistemas. Um conglomerado            
de rotas de voo e seus respectivos aeroportos, por exemplo, pode ser representado             
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como um grafo. Um conjunto de órgãos e suas interações também pode ser             
representado da mesma forma. Por fim, indivíduos e suas interações também podem            
ser observados através de uma rede ou grafo. (RECUERO, 2009, p. 20) 

 

O conhecimento moderno de redes foi embasado na teoria dos grafos           

(FERREIRA, 2011). Em termos sociológicos, as redes sociais são descritas como “[...]um            

conjunto de pessoas (ou organizações ou outras entidades sociais) conectadas por           

relacionamentos sociais[...] e, por meio dessas ligações, vão construindo e reconstruindo a            

estrutura social” (TOMAÉL; MARTELETO, 2006, p. 75). Ferreira (2011) opta por descrever            

a rede social como “[...]uma estrutura social composta por indivíduos, organizações,           

associações[...] designadas por atores, que estão conectadas por um ou vários tipos de relações              

[...]” (p. 213). Estes conceitos, porém, não são inteiramente aplicáveis às redes sociais             

digitais, uma vez que esse tipo particular de rede social deve ser considerado como              

“[...]manifestações especiais e particulares de algumas redes sociais ou como ferramentas que            

permitem a explicitação digital de redes tácitas e o estímulo e desenvolvimento de novas              

redes com características particulares” (FERREIRA, 2011, p. 214). A definição de Recuero            

(2009) é similar ao apontar as redes sociais como “[...]uma metáfora para observar os padrões               

de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores”               

(p. 24), mas também salienta que o estudo de redes sociais na Internet precisa incluir a figura                 

do computador como mediador entre os elementos da rede (RECUERO, 2009; AGUIAR,            

2007), descritos a seguir. 

 

3.1.1.1 Atores 

 

Recuero (2009) explica que os atores, em sua definição mais básica, são as             

pessoas que participam de uma rede na forma de nós. No contexto digital, porém, os atores                

participam de maneira um pouco diferenciada: por causa da mediação do computador, celular             

ou qualquer aparelho eletrônico que seja utilizado para acessar a Internet, os atores sofrem um               

distanciamento adicional entre si e não são imediatamente distinguíveis uns dos outros. Por             

causa disso, surge a necessidade de utilizar formas de representação alternativas para os             

atores, ou “construções identitárias do ciberespaço”: 

 
Um ator, assim, pode ser representado por um weblog, por um fotolog, por um              
twitter ou mesmo por um perfil no Orkut. E, mesmo assim, essas ferramentas podem              
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apresentar um único nó (como um weblog , por exemplo), que é mantido por vários              
atores (um grupo de autores do mesmo blog coletivo). (RECUERO, 2009, p. 25,             
grifo do autor) 

 

Esse distanciamento entre o indivíduo real e o ator social inserido no ciberespaço             

resulta na necessidade de construir para si uma nova identidade digital que possa ser              

percebida pelos outros atores na rede. O processo de construção dessa identidade digital é              

facilitado por diversas plataformas online – incluindo redes sociais como o Facebook, Twitter,             

Instagram e muitas outras – que oferecem espaço para que os internautas personalizem o              

modo que são percebidos pelos outros e criem seus perfis sociais, escolhendo que             

informações desejam utilizar para montar sua imagem na Internet, através de fotos de perfil,              

apelidos, hipertexto, dentre outros formatos. Esse processo de construção e expressão da            

identidade digital é constante e acentuado pela necessidade permanente de ser “visto” no             

ciberespaço para que se possa existir dentro dele (RECUERO, 2009).  

É inegável que muitas das informações transmitidas em interações presenciais são           

impossíveis de serem transmitidas pelos atores sociais construídos dentro do ciberespaço, o            

que faz com que indivíduos participantes do ciberespaço sejam julgados e percebidos            

primariamente por suas palavras (DONATH, 1999 apud RECUERO, 2009). Ainda assim, a            

construção de uma identidade digital continua a ser essencial para o estabelecimento de atores              

dentro das redes sociais, onde simples páginas de perfil são “[...]construções plurais de um              

sujeito, representando múltiplas facetas de sua identidade” (RECUERO, 2009, p. 30). 

 

3.1.1.2 Conexões 

 

De maneira geral, as conexões são formadas por laços sociais, que, por sua vez,              

resultam de interação social entre atores. Qualquer variação entre as conexões causará            

mudanças na estrutura da rede social (RECUERO, 2009). 

A mediação do computador e o próprio funcionamento da Internet permite que            

rastros sociais sejam deixados pelos atores cada vez que eles interagem dentro do ciberespaço,              

fazendo com que conexões possam ser percebidas e identificadas de maneira quase atemporal             

(RECUERO, 2009). Uma “curtida” no Facebook, por exemplo, ou um comentário no            

Instagram, poderão ser percebidos e registrados como conexão independentemente de quando           
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datam, a não ser que sejam desfeitos ou deletados da rede, ou que as plataformas mencionadas                

saiam do ar. 

 

3.1.2 Interação e interatividade 

 

A ideia de conexões compostas por laços sociais entre dois indivíduos não fica             

restrita ao estudo da arquitetura de redes sociais; de fato, vocábulos típicos do ciberespaço              

passam a ganhar cada vez mais espaço no cotidiano, onde, muitas vezes, o “conectar” passa a                

substituir o “relacionar”, clarificando como a tecnologia e o ciberespaço passam a intervir,             

cada vez mais, nos relacionamentos humanos (PRIMO et al., 2017). Não é surpreendente,             

então, que as interações humanas sejam perpetuadas e modificadas através do ciberespaço            

(JENKINS, 2006) e da cibercultura. 

O conceito de interatividade de Lévy (1999) já foi citado neste capítulo como             

troca de informação entre pessoas, porém, é necessário entender que esse significado ganha             

novas dimensões e possibilidades no âmbito da cultura digital atual, onde redes sociais online              

reúnem colegas de trabalho, amigos de infância e familiares, permitindo que simples            

interações informais entre amigos e conversas profissionais possam ser iniciadas a qualquer            

momento do dia, dada a conexão quase permanente à rede mundial de computadores mantida              

por alguns, no que pode ser descrito como estado always on (PRIMO et al., 2017). Por causa                 

disso, as interações que acontecem dentro do ciberespaço hoje em dia são fundamentalmente             

diferentes daquelas estudadas há algumas décadas, ou das interações físicas que permeiam as             

atividades do dia-a-dia, e precisam ser estudadas à parte. 

Enquanto Lévy (1999) propõe que a interatividade seja discutida como uma           

problemática que precisa ser questionada através da observação dos meios pelos quais ela             

ocorre, Manovich (2001) aponta o conceito de interatividade dentro da mídia computacional            

como redundante, argumentando que qualquer objeto se torna interativo uma vez que é             

representado dentro de um computador, e classificar a mídia computacional como interativa            

significa apenas afirmar “[...]o fato mais básico sobre computadores” (p. 55, tradução nossa). 

Apesar dessa divergência, os autores parecem concordar que a interatividade pode           

ser percebida de diferentes maneiras, o que a divide em conceitos menores aplicados a              

situações e cenários específicos. Manovich (2001) aborda o lado estrutural da interatividade,            

primariamente voltado à área de Interação Humano-Computador (IHC) ao citar a           
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interatividade baseada em menus, escalabilidade, simulação, imagem-interface e        

imagem-instrumento como diferentes manifestações da interatividade no meio digital. Lévy          

(1999), em sua abordagem problematizadora da interatividade, busca entender como o           

“contato” entre dois indivíduos se manifesta de maneiras variadas em meios diferentes, e,             

consequentemente, que tipos diferentes de interatividade resultam dessas trocas de          

informação. 

 

Tabela 02 – Os diferentes tipos de interatividade 

 
Fonte: LÉVY, 1999, p. 83 



47 

 

O que se percebe nas últimas décadas, porém, é um hibridismo cada vez maior nas               

interações desenvolvidas no ciberespaço, ou naquelas que o atravessam momentaneamente,          

decorrente da fluidez conversacional que se percebe nas interações do dia-a-dia (PRIMO et             

al., 2017); uma foto publicada no Instagram ou até mesmo um trecho de conversa num               

aplicativo de mensagens instantâneas podem atravessar as barreiras midiáticas que os mantém            

em rede e serem trazidos para conversações físicas, por exemplo, no instante em que são               

postados, independentemente da situação social em que se encontram os participantes da            

conversa. Esse hibridismo torna ainda mais complexo o processo de definir o que significa a               

interatividade, que permanece como um dos termos mais difíceis de ser conceituado            

(JENSEN, 1999 apud JENSEN, 2005; KIOUSIS, 2002 apud JENSEN, 2005; MCMILLAN,           

2002 apud JENSEN, 2005). 

Apesar de Lévy (1999) e Manovich (2001) usarem o termo “interatividade” de            

maneira bastante abrangente dentro do escopo da mídia computacional, é preciso entender que             

existem definições diferentes para interação e interatividade. Um dos conceitos de           

interatividade é dado por Jenkins (2006) que a define como o modo que os meios tecnológicos                

atuam para responder às ações do usuário. 

O termo “interatividade” surgiu como uma derivação do que se conhece por            

interação, primariamente voltada para o estudo da interação dentro das mídias e da IHC,              

sugerindo uma analogia entre relações humano-humano e humano-máquina (JENSEN, 2005).  

 

Figura 04 – Um modelo interdisciplinar de interatividade 
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Fonte: JENSEN, 2005, p. 06, tradução nossa 

 

Como visualizado na Figura 04, para Jensen (2005), diferentes aspectos do           

conceito de interatividade são estabelecidos entre diferentes elementos da interação. A           

Interatividade 1 corresponde à relação usuário-meio, área amplamente estudada pela IHC,           

onde a interatividade se configura como uma forma de seletividade: o usuário é capaz de fazer                

seleções dentre um número limitado de opções pré-programadas para que possa progredir no             

processo de interação. Já a Interatividade 2 representa a influência mútua exercida entre as              

mídias digitais e o contexto social, uma área tipicamente estudada pela Sociologia clássica,             

buscando entender como ambos se integram e se influenciam, ou até mesmo como um pode               

determinar a outro. 

Jensen (2005), por fim, descreve a Interatividade 3 em seu modelo como            

“[...]trocas entre agentes sociais individuais, facilitadas pela mídia e estudadas dentro dos            

campos de pesquisa de mídia e comunicação” (p. 07). A escala e a velocidade desses               

processos interativos entre indivíduos mediados por computadores é tamanha ao ponto de            

promover novas formas de organização social. 
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Para os fins deste trabalho, as interatividades dois e três serão estudadas de             

maneira mais detalhada, principalmente sob o aspecto relacional dentro do ciberespaço.           

Aspectos técnicos e estruturais da IHC, típicos da Interatividade 1, não serão abordados. 

 

3.1.2.1 Interação mútua e interação reativa 

 

A noção de cultura participativa, explorada amplamente por Jenkins (2006), traz à            

tona o quanto a interação com os meios de comunicação mudou ao longo das décadas,               

tornando espectadores menos passivos e transformando-os em participantes ativos que          

integram processos interativos. Apesar disso, é um equívoco acreditar que todas as            

experiências interativas oferecidas por máquinas e mídias digitais podem ser reunidas sob a             

mesma definição de interatividade, ou até mesmo que sejam, de fato, verdadeiramente            

interativas (PRIMO, 2000). 

Machado (apud PRIMO, 2000) distingue sistemas interativos de sistemas reativos          

ao afirmar que sistemas verdadeiramente interativos devem oferecer “total autonomia ao           

espectador” (p. 85). Sistemas que oferecem apenas um número de escolhas pré-determinadas            

são, por sua vez, entendidos como reativos, uma vez que eles apenas reagem à escolha do                

usuário com uma resposta já determinada. Seguindo essa teoria, o computador é, por natureza,              

um sistema reativo: ele apresenta uma gama de comandos determinados que podem ser             

ativados pelo usuário, cuja escolha estará sempre limitada às possibilidades oferecidas pela            

máquina. 

Para Primo (2000), porém, isso não significa que o computador não é um sistema              

interativo. Quando se entende relação, interação e comunicação como sinônimos (FISCHER,           

1987 apud PRIMO, 2000), a relação reativa passa a poder ser considerada como uma forma               

válida de interação. Ainda assim, Primo (2000) adiciona que é importante ressaltar que esses              

sistemas constituem um tipo limitado de interação e não devem ser considerados como os              

exemplos primordiais de interação. 

Entende-se por interação mútua aquela cujos elementos e operações são          

interdependentes, com processos que acontecem através de negociação e mensagens de fluxo            

dinâmico que podem ser interpretadas múltiplas vezes, e relações que são construídas a partir              

de negociação (PRIMO, 2000). Em oposição, a interação reativa de Primo é similar ao              
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conceito de interatividade descrito por Jenkins (2006), que a enxerga como previamente            

estruturada por um designer para operar em situações e cenários específicos. 

 
[...]o usuário age em um sistema reativo apenas nos limites que o programador             
planejou. Ao mesmo tempo em que parece que o usuário age criativamente na             
escolha, ele apenas circula por perguntas que foram feitas antes de sua chegada na              
interação, e obtém respostas que foram emitidas antes mesmo desse relacionamento           
se estabelecer. Logo, o usuário que aparenta ser agente no processo, está apenas             
reagindo às perguntas e possibilidades pré-estabelecidas. (PRIMO, 2000, p. 88) 

 

Primo (2000) ainda caracteriza a interação reativa como composta por sistemas           

fechados e operada através de mecanismos de ação e reação, auxiliados por uma “falsa              

aparência interpretativa” (p. 87) e sequenciamentos lineares e pré-determinados. Enquanto a           

interação mútua constrói a relação entre os participantes pelo uso da negociação, a interação              

reativa estabelece uma relação baseada na causalidade de processos. 

Por fim, é importante considerar que os processos de interação aqui descritos não             

são mutuamente exclusivos, uma vez que existem múltiplos canais de comunicação           

envolvidos em uma única atividade, como, por exemplo, o uso de um aparelho smartphone: o               

usuário não só interage, de maneira reativa, com a interface dos aplicativos que utiliza, como               

retratado pela Interatividade 1 de Jensen (2005) abordada anteriormente (ver Figura 04), mas             

também integra diferentes processos interativos mútuos ao conversar com outros indivíduos           

através de aplicativos de mensagem instantânea, dentre outras atividades. Por causa disso,            

Primo (2000) opta por utilizar o termo multi-interação para definir a capacidade humana de              

interagir de diferentes maneiras (mútuas e reativas) com o ciberespaço e seus participantes: 

 
[...]no atual estágio da evolução tecnológica a interação mútua pode se estabelecer            
em ambientes informáticos enquanto o computador serve de meio de comunicação.           
O computador como interagente ativo e criativo, com percepções e interpretações           
verdadeiramente contextualizadas e inteligentes, ainda é um projeto do campo de           
pesquisa da inteligência artificial. Mas ainda parece haver uma grande distância           
temporal e a necessidade de uma soma muito grande de esforços até que isso se               
torne realidade. Por enquanto, o que se estabelece na relação homem/máquina é uma             
interação de tipo reativa. (PRIMO, 2000, p. 90) 

 

3.2 Mídias na educação e para a educação 

 

A revolução cultural causada pela crescente influência das novas tecnologias          

sobre a vida em sociedade no início do século XXI já era prevista por Delors et al. (1998),                  
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assim como sua capacidade de catalisar mudanças nos métodos tradicionais de educação e             

formação profissional da época. Vinte anos mais tarde, a educação à distância (EAD) se              

consolidou como oportunidade acessível de ensino àqueles que estão impossibilitados de           

frequentar um curso presencial, e a Internet oferece alternativas educacionais e inúmeras            

possibilidades de aprendizagem – intencionais ou incidentais – para aqueles que estão            

inseridos no meio da cibercultura e buscam conhecimento.  

As vantagens oferecidas pelas tecnologias da informação e comunicação (TICs)          

no âmbito educacional são inúmeras. Pereira (2014) aponta que o processamento digital de             

informações é rápido e menos espaçoso do que os métodos tradicionais, além de, muitas              

vezes, ser mais barato, o que permite que mais investimentos sejam feitos em outros campos               

da educação. Mais do que isso, as TICs não têm sua utilidade limitada apenas à logística de                 

informação; o acesso ao ciberespaço pode oferecer que “diferentes formas de representação            

da realidade” sejam captadas pelos aprendizes, e também possibilitar “[...]uma melhor           

apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando, dos             

diferentes tipos de inteligência, habilidades e atitudes” (MORAN, 2007, p. 164).  

É importante ressaltar, porém, que as vastas possibilidades oferecidas pelas          

tecnologias atuais não figuram como substitutas para a educação formal tradicional; de fato, o              

simples uso de ferramentas tecnológicas no processo educacional formal não é suficiente para             

transformar uma aula em algo moderno e inovador (COSCARELLI, 2014), e a máquina             

sempre precisará de um operador humano enquanto ferramenta educacional (COSCARELLI,          

2014; RIBEIRO, 2014), além de ser incapaz de ajudar o aluno a provocar questionamentos e               

relativizar dados de maneira orgânica, o que ainda cabe ao papel de professor (MORAN,              

2007). Essas necessidades introduzem outro obstáculo ao uso de tecnologias no contexto            

educacional: muitos educadores, professores e alunos no Brasil ainda podem ser considerados,            

de maneira geral, digitalmente excluídos (PEREIRA, 2014). Para Fantin (2012), parte da            

solução para esse problema está na inserção de práticas de comunicação na formação de              

professores e educadores: 

 
Quando argumentamos que a comunicação deve estar presente na formação do           
professor, estamos nos referindo a um trabalho de mídia-educação, entendida como           
a possibilidade de educar para/sobre as mídias, com as mídias e através das mídias, a               
partir de uma abordagem crítica, instrumental e expressivo-produtiva. (FANTIN,         
2012, p. 438) 
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A mídia-educação não é um conceito recente. A expressão foi utilizada pela            

primeira vez por organizações internacionais por volta da década de 1960, e é inicialmente              

relacionada à capacidade educativa das mídias de massa como ferramentas de educação à             

distância (BÉVORT; BELLONI, 2009). Essa definição foi constantemente atualizada ao          

longo dos anos, em grande parte devido aos esforços constantes da UNESCO em formar e               

estudar esse campo da educação em âmbito mundial através de colóquios internacionais            

(BÉVORT; BELLONI, 2009). A definição de Fantin (2012) mencionada anteriormente é uma            

das mais atuais, e Bévort e Belloni (2009) apontam que as definições de mídia-educação para               

o século XXI tendem a se dividir entre uma abordagem voltada para o processo de inclusão                

digital e outra que a vê como objeto de estudo e ferramenta pedagógica. 

Existem diversas razões, além de práticas de inclusão digital, para que a            

mídia-educação seja praticada por educadores e instituições. Moran (2007) afirma que           

diversos tipos de habilidades cognitivas podem ser aprendidas e desenvolvidas com o auxílio             

das TICs, que também já não podem mais ser vistas como “vilãs” da capacidade colaborativa               

entre alunos de uma ação escolar que se considere integrada (BACICH; MORAN, 2015). A              

demanda pela mídia-educação é também acentuada pela própria natureza do mundo moderno,            

onde as mídias são onipresentes e se tornam proprietárias das novas tecnologias de maneira              

muito mais rápida que os processos educacionais, cuja adaptação tecnológica é dificultada por             

suas características estruturais e institucionais (BÉVORT; BELLONI, 2009). 

A importância da aprendizagem informal e incidental através da cultura é           

considerada um dos aspectos mais importantes para o processo educacional tecnológico           

proposto pela mídia-educação (BÉVORT; BELLONI, 2009; FANTIN, 2012; MORAN,         

2007). De fato, a aprendizagem através da cultura acontece desde a infância,            

independentemente da intenção de promover práticas da mídia-educação: 

 
A criança também é educada pela mídia[...]. Aprende a informar-se, a conhecer - os              
outros, o mundo, a si mesmo - a sentir, a fantasiar, a relaxar, vendo, ouvindo,               
"tocando" as pessoas na tela, que lhe mostram como viver, ser feliz e infeliz, amar e                
odiar. A relação com a mídia eletrônica é prazerosa - ninguém obriga - é feita               
através da sedução, da emoção, da exploração sensorial, da narrativa - aprendemos            
vendo as estórias dos outros e as estórias que os outros nos contam. (MORAN, 2007,               
p. 165) 

 

Nesse contexto, a mídia-educação atua como parte fundamental dos processos de           

transmissão de cultura, uma vez que as mídias “fazem parte da cultura contemporânea e nela               
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desempenham papéis cada vez mais importantes, sua apropriação crítica e criativa, sendo,            

pois, imprescindível para o exercício da cidadania” (BÉVORT; BELLONI, 2009). Fantin           

(2012) reforça a necessidade de aliar cultura e ensino ao clarificar que o conjunto de               

experiências do aprendiz com o cinema, a literatura, os quadrinhos “[...]propicia um olhar             

crítico que pode aprofundar questões ligadas ao desenvolvimento humano, ao conhecimento,           

às produções culturais e aos espaços da formação no cenário atual” (p. 442), além de servir                

como possível ponto de relacionamento entre conhecimentos sistematizados e experiências          

culturais positivas que despertem o interesse do aprendiz.  

Um exemplo bastante atual da integração entre cultura e ensino formal pode ser             

encontrado nas vivências dos ciberespaço, em especial naquelas provenientes das redes           

sociais digitais, cujas características únicas como espaço interativo social propiciam          

experiências comunicativas de aprendizagem não planejada: 

 
A integração cada vez maior entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental              
para abrir a escola para o mundo e trazer o mundo para dentro da escola. Outra                
integração necessária é a de prever processos de comunicação mais planejados,           
organizados e formais com outros mais abertos, como os que acontecem nas redes             
sociais, em que há uma linguagem mais familiar, uma espontaneidade maior, uma            
fluência constante de imagens, ideias e vídeos. (BACICH; MORAN, 2015, p. 46-47) 

 

3.2.1 O multiletramento 

 

Para entender o multiletramento, é preciso, antes, entender o que é letramento. O             

termo “letramento” começou a ser utilizado na literatura no início dos anos 1980 em diversas               

partes do mundo, incluindo o Brasil (SOARES, 2017). A palavra surgiu “[...]como            

decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área             

da leitura e da escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico”              

(SOARES, 2017, p. 63), ou seja, tornou-se necessário separar a alfabetização do conjunto de              

atividades sociais que envolvem processos de leitura e escrita.  

Segundo Soares (2017), essa necessidade passou a existir à medida que atividades            

sociais e profissionais começaram a se tornar cada vez mais dependentes da língua escrita,              

tornando a alfabetização insuficiente, uma vez que ela seja entendida como “processo de             

aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita” (SOARES, 2017, p. 16), e               
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também pela distinção dos processos de alfabetização e letramento em termos de operações             

cognitivas e métodos de aprendizagem.  

 
É esse, pois, o sentido que tem letramento, palavra que criamos traduzindo “ao pé              
da letra” o inglês literacy: letra-, do latim littera, e o sufixo -mento, que denota o                
resultado de uma ação (como, por exemplo, em ferimento, resultado da ação de             
ferir ). Letramento, é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e                
escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como               
conseqüência de ter-se apropriado da escrita. (SOARES, 1999, p. 18, grifo do autor) 

 

A palavra “multiletramento” (ou “multiliteracy”, em inglês), por sua vez, foi           

utilizada oficialmente pela primeira vez em 1996 para intitular o manifesto “A Pedagogy of              

Multiliteracies – Designing Social Futures”, resultado de um colóquio organizado por um            

grupo de pesquisadores de letramentos intitulado Grupo de Nova Londres (GNL). De acordo             

com Rojo e Moura (2012), o manifesto salientava a necessidade da escola “tomar a seu               

cargo[...] os novos letramentos emergentes na sociedade contemporânea em grande parte –            

mas não somente – devidos às novas TICs, e de levar em conta e incluir nos currículos a                  

grande variedade de culturas já presentes nas salas de aula[...]” (p. 12). Dessa maneira,              

entende-se que o multiletramento proposto pela GNL – composto em sua maioria por             

membros originários de países que, na época, enfrentavam algum tipo de confronto cultural             

dentro de sua população (ROJO; MOURA, 2012) – tinha como responsabilidade não apenas             

conciliar as TICs com a educação, mas também promover aceitamento cultural entre            

diferentes grupos, o que já foi estabelecido aqui como um dos maiores desafios que a               

educação já se propõe a solucionar (DELORS et al., 1998).  

O conceito de letramento estabelecido por Soares (2017; 1999), uma vez inserido na             

sociedade atual, onde o lugar físico, “[...]no âmbito da modernidade, incorpora os processos             

gerais de um planeta cada vez mais integrado por múltiplas conexões” (CAMACHO, 2013, p.              

31), ganha novas dimensões e possibilidades. Chama-se de multiletramento o letramento que            

transcende mídias e linguagens: 

 
Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente envolverá) o          
uso de novas tecnologias de comunicação e de informação (“novos letramentos”),           
mas caracteriza-se como um trabalho que parte das culturas de referência do alunado             
(popular, local, de massa) e de gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos,             
para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático – que envolva            
agência – de textos/discursos que ampliem o repertório cultural, na direção de outros             
letramentos [...] (ROJO; MOURA, 2012, p. 08). 
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A complexidade dos multiletramentos não está, portanto, somente em sua capacidade           

de fazer uso de diversas mídias e outras tecnologias, mas também em seu teor multicultural,               

sendo fundamentalmente “[...]híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, mídias e          

culturas)” (ROJO; MOURA, 2012, p.23). 
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4 TWITTER: VEJA O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO MUNDO AGORA 

 

Oficialmente criado em 2006 pelos desenvolvedores web Jack Dorsey, Noah          

Glass, Biz Stone e Evan Williams, o Twitter nasceu como um serviço de envio de mensagens                

curtas através de telefones celulares, ou short message service (SMS), intitulado Twttr na             

época. A ideia para o nome do projeto veio inicialmente da palavra twitch (contração ou               

espasmo, em inglês), remetendo à vibração de aparelhos celulares quando recebem novas            

mensagens ou notificações.  

Ao procurar no dicionário por palavras com som e grafia similares a twitch – o               

grupo não acreditava que essa palavra em específico era adequada para o nome de um produto                

–, a palavra twitter (gorjeio ou pio de pássaro, em inglês) chamou a atenção dos               

desenvolvedores, que associaram as definições da palavra – “uma descarga rápida de            

informação inconsequente” e “o piar dos pássaros” – com a proposta da plataforma .  5

 

Figura 05 – Tela inicial do Twitter (versão web) 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 19 abr. 2018. 

 

Atualmente, o Twitter é um serviço de microblogging gratuito que permite a            

publicação de mensagens curtas até 280 caracteres . As mensagens publicadas podem ser            6

5 Disponível em: <http://latimesblogs.latimes.com/technology/2009/02/twitter-creator.html>. Acesso em: 19 abr. 
2018. 
6 Essa contagem de caracteres não é válida para tweets  escritos em japonês, coreano ou chinês, que devem 
obedecer o antigo limite de 140 caracteres. A mudança foi implantada oficialmente em novembro de 2017 após 
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visualizadas por qualquer pessoa, se o perfil do usuário que as posta não estiver configurado               

como privado, mas, para acompanhar em tempo real a publicação de tweets de vários usuários               

ao mesmo tempo, é necessário “seguir” seus perfis no Twitter. Dessa maneira, a cada vez que                

um usuário tweeta algo novo, esta mensagem é transmitida a seus seguidores, que, se              

desejarem, podem replicá-la através de retweets, enviar respostas para o autor do tweet, ou              

simplesmente “curtir” sua publicação; esses termos serão estudados em maior detalhe nos            

tópicos seguintes. 

 

Figura 06 – Janela de publicação de tweet 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 19 abr. 2018. 

 

Recuero e Zago (2010) confirmam a existência do Twitter como rede social            

digital a partir de suas características de interação social, muitas vezes ofuscadas pela             

capacidade da plataforma como meio difusor de informações: 

 
Ainda que a ferramenta tenha constantemente sido apropriada para a difusão de            
informações, o caráter de rede social encontra-se presente, na medida em que essas             
informações são distribuídas para os seguidores, os quais podem se apropriar dessas            
informações e respondê-las ou “retwitá-las”, repassando-as para suas redes. Além de           
tornar públicas as conexões entre os usuários, portanto, o Twitter ainda permite que             
as trocas de informações entre os usuários possam ser acompanhadas, o que torna             
esse site de rede social propício para o estudo da difusão de informações. (p. 71) 

 

análises do número de caracteres nos tweets ao redor do mundo apontarem que tweets  escritos em alfabetos 
orientais usam menos caracteres para exprimir um volume de ideias maior do que tweets escritos em outras 
linguagens. Mais informações podem ser acessadas no blog oficial do Twitter: 
<https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/product/2017/Giving-you-more-characters-to-express-yourself.ht
ml> 
 .  
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Entende-se o Twitter, assim, como rede social digital cujo fácil acesso à            

informação fornecida por seus usuários (disponíveis através de publicações textuais e           

imagéticas de até 280 caracteres, ou tweets) facilita os processos de observação e estudo da               

difusão e transmissão de texto e mídia dentro da plataforma, o que torna o espaço do Twitter                 

ideal para diversas situações de pesquisa. 

Durante o seu desenvolvimento ao longo dos anos como plataforma de interação            

social online, o Twitter enfrentou diversos momentos de estagnação e declínio. Em 2015, um              

dos anos mais críticos para a empresa, o desempenho das ações do Twitter caiu cerca de 40%                 

de maio a outubro , e, de acordo com a revista Business Insider, o crescimento no número de                 7

usuários no mesmo ano foi de apenas 8% . Os altos investimentos e baixos retornos no ano de                 8

2015 poderiam ter sinalizado o fim da plataforma naquele mesmo ano, porém, com a adoção               

de novas medidas econômicas focadas no melhor aproveitamento de anúncios, e com o             

crescente interesse no conteúdo produzido dentro da plataforma trazido por personalidades           

como Donald Trump durante o período eleitoral norte-americano em 2016, o Twitter voltou a              

crescer e ganhar seu espaço como plataforma social. 

Ainda assim, é importante ressaltar que o Twitter não possui o mesmo alcance e              

popularidade de outras plataformas online favoráveis à interação social, como o Facebook,            

por exemplo. Em levantamento realizado em abril de 2018, o website Statista coloca o Twitter               

como a décima segunda plataforma de rede social digital mais famosa, com 330 milhões de               

usuários ativos . Na mesma pesquisa, as plataformas Facebook e YouTube aparecem em            9

primeiro e segundo lugar, respectivamente, com o número de usuários ativos do Facebook             

ultrapassando dois bilhões. Outra pesquisa conduzida pelo Pew Research Center mostra que,            

enquanto pelo menos 76% dos usuários do Facebook acessam a plataforma diariamente,            

apenas 42% dos usuários do Twitter fazem o mesmo com a plataforma de microblogging . 10

Esses dados são importantes para que se possa entender o espaço que o Twitter              

ocupa dentro do universo das redes sociais digitais, e como suas funções e modos de operação                

7 Disponível em: <http://fortune.com/2015/10/29/twitter-growth/>. Acesso em: 4 jul. 2018. 
8 Disponível em: <http://www.businessinsider.com/twitter-user-growth-continues-to-stall-2015-10>. Acesso em: 
4 jul. 2018. 
9 Disponível em: 
<https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/>. Acesso em: 4 
jul. 2018. 
10 Disponível em: 
<https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-researc
h/>. Acesso em: 4 jul. 2018. 
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o tornam fundamentalmente diferente de outras redes sociais de maior magnitude e alcance             

social, como o Facebook. Isso não significa, porém, que essas características invalidam o             

potencial de pesquisa apresentado pelo Twitter: as particularidades da plataforma descritas           

nos tópicos seguintes, além de seu menor escopo de conteúdo quando comparado à outras              

redes sociais digitais, foram fundamentais para a manutenção dos níveis de qualidade            

desejados para esta pesquisa. 

 

4.1 Construção de identidade no Twitter 

 

Como proposto por Recuero (2009), é preciso ser visto através de uma identidade             

digital para que se exista no ciberespaço. Essa identidade digital pode ser construída com o               

auxílio de ferramentas providas pelas próprias plataformas das redes sociais onlines, que            

permitem que usuários cadastrados criem páginas de perfil com dados em formato de texto,              

imagem, hiperlinks e outras mídias.  

 

Figura 07 – Página de perfil no Twitter na web 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 15 apr. 2018. 
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O Twitter opera de maneira similar. Qualquer usuário cadastrado na plataforma           

possui uma página de perfil personalizável que oferece espaço para expôr as seguintes             

informações customizáveis: 

- Nome/apelido: Nome que será utilizado para identificar o usuário em seus tweets e             

notificações, destacado em negrito na maior parte das ocasiões. Esse item pode ser             

alterado diversas vezes, e não precisa ser único; é possível que vários usuários usem o               

mesmo nome ou apelido ao mesmo tempo. 

- Nome de usuário : Sequência de caracteres alfabéticos e/ou numéricos que identifica           

uma conta de usuário. Caracteres especiais (excetuando o underline) e espaços não            

podem ser utilizados no nome de usuário. Esse campo pode ser alterado a qualquer              

momento, mas requer confirmação de senha da conta e não pode ser idêntico a outros               

nomes de usuários utilizados por outras contas. O nome de usuário é utilizado para              

citar outros usuários ou responder seus tweets, e costuma ser precedido pelo símbolo             

de arroba (@), criando um hiperlink que conduz à página de perfil associada ao nome               

de usuário clicado. 

- Bio: Descrição curta (até 160 caracteres) do indivíduo, empresa ou serviço que utiliza             

a conta. O preenchimento deste campo não é obrigatório, e seu conteúdo pode ser              

editado a qualquer momento pelo usuário. 

- Localização: Identificação de lugar físico onde o usuário se encontra. Esse campo            

pode ser preenchido manualmente, ou com o auxílio de ferramentas de localização            

global fornecidas pela própria plataforma. Este campo é opcional. 

- Data de aniversário: Data de nascimento do usuário. Também é utilizado por algumas             

empresas e instituições como data de fundação. O preenchimento deste campo é            

opcional. 

- Website: Espaço para que o usuário forneça o endereço Uniform Resource Locator            

(URL) de uma página online, seja esta seu blog pessoal, site ou até mesmo seu perfil                

em outra rede social. Não é obrigatório que este campo seja preenchido. 

- Cor do tema : Opções de cor para hiperlinks e elementos gráficos do perfil do usuário. 

- Foto de perfil: Imagem utilizada para identificar o usuário em seus tweets, junto de seu               

nome e nome de usuário. Apesar de seu formato circular, a imagem pode ser              
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hospedada em tamanhos variados e posteriormente ajustada pela plataforma. Não é           

obrigatório que usuários escolham uma foto de perfil. 

- Foto de capa: Imagem decorativa opcional localizada no topo do perfil do usuário. 

Outras informações exibidas nos perfis de usuários do Twitter, mas que não            

podem ser editadas pelo usuário, são descritas a seguir: 

- Data de ingresso : Data em que a conta foi criada pelo usuário. Essa informação              

sempre está presente nos perfis de usuário e não pode ser ocultada. 

- Fotos e vídeos: Arquivos de mídia digital postados pelo usuário do perfil. Além de              

estarem disponíveis para visualização na coluna esquerda do perfil de usuário, esses            

arquivos podem ser visualizados na aba de “Mídia” dos tweets do usuário. 

- Número de perfis seguidos, seguidores, curtidas, listas e Moments: Dados numéricos           

sobre o número de perfis seguidos e seguidores, além de curtidas, listas criadas e              

Moments organizados pelo usuário. As definições de curtidas, listas e Moments serão            

estudadas mais adiante. 

- Tweets: Microtextos postados pelo usuário, organizados cronologicamente, com os         

tweets mais recentes no topo da página. No perfil de usuário, os tweets estão separados               

em três abas principais: ‘Tweets’ (para aqueles que desejam visualizar apenas tweets            

do usuário, sem incluir respostas a outros tweets), ‘Tweets e Respostas’ (todos os             

tweets do usuário, incluindo respostas a tweets de outros usuários) e ‘Mídia’ (apenas             

tweets do usuário que incluem imagens ou vídeos). A estrutura de cada tweet             

individual será melhor estudada a seguir. 

Algumas dessas informações podem não estar disponíveis para todos os usuários e            

visitantes das páginas de um perfil, dependendo das configurações de privacidade do usuário             

que administra o perfil. Usuários do Twitter podem optar por “proteger” seus tweets, evitando              

que quaisquer outras pessoas além de seus próprios seguidores possam visualizar seus tweets.             

Além disso, usuários com perfis protegidos não podem ser imediatamente seguidos por            

outros; aqueles que desejam seguir um perfil protegido devem enviar uma solicitação ao             

usuário em questão, que deve decidir se vai aceitar o novo seguidor ou não.  

 

Figura 08 – Perfil protegido no Twitter 
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Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 15 abr. 2018. 

 

Tweets de perfis protegidos também não aparecem em buscas realizadas dentro do            

Twitter ou de outros motores de busca. Arquivos de mídia postados pelo usuário do perfil               

protegido também ficam invisíveis para aqueles que não seguem o usuário.  

 

4.2 O tweet 

 

Entendido como a unidade de conteúdo produzido dentro dos limites da           

plataforma do Twitter, o tweet é um microtexto de até 280 caracteres que comporta elementos               

multimídia (imagens ou vídeo), emojis, hiperlinks e enquetes em sua composição. Tweets são             

organizados de maneira cronológica nos perfis de quem os publicou e na página inicial de               

cada usuário, onde tweets de diversos autores seguidos pelo usuário compartilham o mesmo             

espaço. 

 

Figura 09 – Estrutura de um tweet 
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Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 15 abr. 2018. 

 

Obrigatoriamente, o conteúdo de um tweet sempre virá acompanhado do nome de            

usuário e apelido de quem o postou. Ao clicar em qualquer tweet, seja este parte de uma                 

citação, parte de uma lista ou um retweet, uma janela menor aparecerá, sobreposta ao              

conteúdo do site, oferecendo informações mais detalhadas sobre o tweet clicado (ver Figura             

09) e suas respostas. 

Devido ao limite de caracteres imposto a todos os tweets, o Twitter possui um              

serviço próprio de encurtamento de endereços eletrônicos: qualquer endereço de rede escrito            

na plataforma em formato de URL (como, por exemplo: http://google.com) será modificado e             

transformado num endereço http://t.co. Este serviço também funciona como um mecanismo           

de proteção ao usuário: todas as URLs convertidas são verificadas de acordo com uma lista               

de sites maliciosos arquivada pela plataforma, e mensagens de alerta de segurança são             

exibidas a cada vez que um usuário tenta acessar um site que não seja considerado seguro                

pelo algoritmo . Não é possível optar pela não utilização desse serviço. 11

Alguns tipos de arquivos de mídia podem ser incluídos em um tweet. No caso de               

arquivos de imagem, usuários podem optar por adicionar até quatro imagens em formato             

JPEG ou PNG de até 5 MB, ou um único GIF animado de até 15 MB se hospedado na versão                    

Web do Twitter (este limite muda para 5 MB na versão Mobile) . Usuários que desejam               12

adicionar arquivos de vídeo a seus tweets podem optar por carregar um vídeo já existente,               

gravar um vídeo através do aplicativo do Twitter, ou até mesmo iniciar uma transmissão de               

11 Disponível em: <https://help.twitter.com/pt/using-twitter/how-to-tweet-a-link>. Acesso em: 17 abr. 2018. 
12 Disponível em: <https://help.twitter.com/pt/using-twitter/tweeting-gifs-and-pictures>. Acesso em: 17 abr. 
2018. 
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vídeo em tempo real com o auxílio do aplicativo. O vídeo anexado deve ter até 512 MB, e                  

duração máxima de dois minutos e vinte segundos . 13

Outra funcionalidade que pode ser explorada na composição de tweets é o uso de              

hashtags . Definida pelo Oxford English Dictionary (OED) como uma palavra ou frase            

precedida por uma cerquilha (#) usada para identificar mensagens relacionadas a um tópico             

específico , a hashtag cria hiperlinks dentro dos próprios tweets que permitem que usuários             14

encontrem rapidamente outros tweets relacionados àquele mesmo assunto através do          

mecanismo de busca do Twitter. É também, muitas vezes, através das hashtags que a lista de                

assuntos do momento do Twitter – disponível do lado esquerdo da página inicial para usuários               

cadastrados – é formada, concentrando os termos e hashtags mais frequentemente utilizados            

pelos usuários ao redor do mundo em determinado momento. 

 

Figura 10 – Uso de hashtags  e ferramenta de tradução de Tweets 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 17 abr. 2018. 

 

Como visto na Figura 10, o Twitter também oferece uma ferramenta de tradução             

de tweets incorporada em sua própria plataforma. Todos os tweets escritos em idioma             

diferente daquele selecionado na página de configurações pelo usuário acompanham uma           

opção de tradução que detecta o idioma do tweet, e, quando selecionada, produz uma versão               

traduzida do texto escrito, no idioma que o usuário utiliza o Twitter. A tradução é automática                

e realizada pelo Microsoft Translator , que é capaz de identificar mais de 45 idiomas .              15

13 Disponível em: <https://help.twitter.com/pt/using-twitter/twitter-videos>. Acesso em: 17 abr. 2018. 
14 Disponível em: <http://www.oed.com/view/Entry/389023#eid301493073>. Acesso em: 17 abr. 2018. 
15 Disponível em: <https://www.bing.com/translator/help/#q1aq>. Acesso em: 17 abr. 2018. 



65 

Embora, na maioria das vezes, as traduções apresentadas estejam corretas em sua essência, é              

comum que em muitos casos as traduções apresentadas possam conter erros e parecerem             

pouco fluentes, dadas as limitações técnicas do software. Por esta razão, o Twitter deixa o               

texto original do tweet visível ainda acima da tradução . 16

 

4.3 Recursos organizacionais e outras formas de tweetar 

 

Além das funcionalidades para a criação de tweets já discutidas, o Twitter também             

oferece uma variedade de ferramentas de comunicação e organização de tweets para seus             

usuários. É importante que essas ferramentas sejam compreendidas em sua essência, uma vez             

que seu uso no Twitter é constante e perceptível nas mais diversas ocasiões sociais da               

plataforma.  

 

4.3.1 Retweet 

 

O Twitter oferece uma ferramenta que permite a republicação de um tweet de             

autoria própria ou postado por outro usuário, mantendo dados da publicação original,            

incluindo o nome de usuário do autor . Tweets republicados aparecerão na linha do tempo de               17

todas os usuários que seguem quem o republicou, mesmo que eles não sigam o autor do tweet                 

original. Dá-se o nome de retweet a todos os tweets que passam por esse processo. Ao ser                 

retweetado, uma pequena linha de texto em cinza é adicionada acima do tweet original,              

indicando quem o retweetou. 

 

Figura 11 – Identificação de retweet 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 01 mai. 2018. 

 

16 Disponível em: <https://help.twitter.com/pt/using-twitter/translate-tweets>. Acesso em: 17 abr. 2018. 
17 Disponível em: <https://help.twitter.com/pt/glossary>. Acesso em: 18 abr. 2018. 
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Retweets podem ser desfeitos a qualquer momento; para tanto, basta que o usuário             

clique novamente no botão “Retweetar”. Adicionalmente, estatísticas sobre o número de           

retweets que um determinado tweet alcançou podem ser vistas abaixo do tweet original (ver              

Figura 09). 

 

4.3.2 Curtida 

 

Similar a recursos disponíveis em outras redes sociais digitais, as curtidas no            

Twitter são uma maneira rápida de expressar aprovação ou apreço por um tweet . Para curtir               18

um tweet, é necessário apenas clicar uma vez no ícone em forma de coração abaixo do corpo                 

do tweet (ver Figura 09). As curtidas de um usuário ficam armazenadas e podem ser               

visualizadas por qualquer pessoa que selecionar a aba “Curtidas” no perfil do usuário             

desejado (ver Figura 07).  

 

4.3.3 Menções e respostas 

 

É possível publicar respostas para tweets de outras pessoas ao clicar no ícone de              

“Resposta” disponível abaixo do conteúdo de um tweet. Respostas na linha do tempo só              

podem ser visualizadas pelo autor do tweet original e o autor da resposta, e pelos usuários que                 

seguem ambas as partes; se um usuário deseja visualizar as respostas que um usuário mandou               

para outras contas, é preciso acessar a aba “Tweets e Respostas” (ver Figura 07) do perfil                

desejado. 

 

Figura 12 – Exemplo de resposta  

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 18 abr. 2018. 

 

18 Disponível em: <https://help.twitter.com/pt/glossary>. Acesso em: 18 abr. 2018. 
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De maneira similar, menções podem ser utilizadas para interagir com outros perfis            

no Twitter através da menção do nome de usuário no corpo de texto de um tweet. Para                 

mencionar um usuário, é preciso apenas escrever seu nome de usuário precedido pelo símbolo              

‘@’. O uso deste caractere cria um hiperlink que leva diretamente ao perfil do usuário               

mencionado. Diferentemente das respostas, as menções podem ser visualizadas por qualquer           

usuário na linha do tempo. 

 

Figura 13 – Exemplo de menção 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 18 abr. 2018. 

 

4.3.4 Citação 

 

Usuários do Twitter podem copiar endereços URL de tweets para citá-los em            

outros tweets. Uma versão reduzida do tweet citado é, então, incorporada ao novo tweet, e,               

quando clicada, leva ao tweet original. Alternativamente, essa mesma ferramenta é utilizada            

quando se deseja adicionar um comentário a um retweet: o tweet original aparecerá em              

formato clicável reduzido, enquanto o comentário original aparecerá acima, acompanhado do           

nome de usuário, apelido e imagem de perfil do autor. 
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Figura 14 – Exemplo de citação/retweet comentado 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 18 abr. 2018. 

 

4.3.5 Sequência 

 

O Twitter permite que uma sequência de tweets seja publicada ao mesmo tempo,             

em ordem. Usuários que desejam tweetar em sequência – o que é muito comum, por exemplo,                

quando se deseja escrever uma mensagem demasiadamente longa para o limite de caracteres             

por tweet imposto pela plataforma – devem escrever o tweet inicial e clicar no botão com o                 

sinal de positivo (+) para escrever mais tweets em sua sequência . 19

 

Figura 15 – Como publicar tweets em sequência 

19 Disponível em: <https://help.twitter.com/pt/using-twitter/create-a-thread>. Acesso em: 18 abr. 2018. 
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Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 18 abr. 2018. 

 

Tweets publicados em sequência sempre estarão interligados por uma linha          

vertical, de maneira similar à linha que conecta tweets e suas respostas. Adicionalmente, é              

possível visualizar a sequência inteira de uma vez só ao se clicar em qualquer tweet que                

pertença ao grupo. 

 

4.3.6 Enquete 

 

O Twitter oferece uma ferramenta que possibilita que usuários adicionem          

enquetes temporizadas a seus tweets. Cada enquete pode conter um máximo de quatro opções,              

cada uma com até 25 caracteres, enquanto a pergunta mantém o limite regular de 280               

caracteres de um tweet. Usuários podem optar por deixar suas enquetes disponíveis para             

respostas por um intervalo de tempo entre cinco minutos e sete dias . 20

 

20 Disponível em: <https://help.twitter.com/pt/using-twitter/twitter-polls>. Acesso em: 18 abr. 2018. 
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Figura 16 – Exemplo de enquete no Twitter 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 18 abr. 2018. 

 

Enquetes publicadas por perfis públicos podem ser respondidas por qualquer          

pessoa que visite o perfil ou visualize o tweet que contém a enquete dentro do seu tempo de                  

duração. Por outro lado, enquetes publicadas em perfis privados só podem ser visualizadas e              

respondidas pelos seguidores aprovados daquele perfil. 

 

4.3.7 Mensagem direta 

 

Como diversas outras redes sociais digitais, o Twitter oferece um serviço de troca             

de mensagens privadas entre usuários. Dependendo das configurações de privacidade das           

partes envolvidas, um usuário pode enviar mensagens diretas até mesmo para aqueles que ele              

não segue, ou contas que não o seguem.  

As mensagens diretas podem ser trocadas entre pares de indivíduos ou grupos de             

usuários, mas nunca são publicadas pela plataforma ou aparecem de qualquer maneira no             

perfil público dos usuários envolvidos. Através dessas mensagens, é possível compartilhar           

imagens, vídeos e até tweets .  21

 

 

 

 

21 Disponível em: <https://help.twitter.com/pt/using-twitter/direct-messages>. Acesso em: 18 abr. 2018. 
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4.3.8 Moments 

 

As páginas de Moments do Twitter são conjuntos de tweets organizados por um             

autor (ou pela própria plataforma, no caso de Moments personalizados para o usuário) sobre              

um determinado tópico ou assunto, muitas vezes sobre algum acontecimento atual. Assim            

como perfis e tweets, Moments podem ser seguidos, curtidos e compartilhados entre usuários.             

O Twitter possui uma aba dedicada a Moments sobre diversos tópicos informacionais, como             

notícias, esportes, entretenimento, dentre outros. 

 

Figura 17 – Aba de Moments  no Twitter 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 18 abr. 2018. 

 

Usuários também podem criar seus próprios Moments, com quaisquer tweets que           

desejarem, e compartilhá-los na plataforma. Aqueles que optam por seguir um Moment            

receberão tweets adicionados ao mesmo em sua timeline em tempo real .  22

22 Disponível em: <https://help.twitter.com/pt/using-twitter/twitter-moments>. Acesso em: 18 abr. 2018. 
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5 O TWITTER COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM INCIDENTAL NO         

MULTILETRAMENTO EM INGLÊS PARA ALUNOS DO CURSO DE SISTEMAS E          

MÍDIAS DIGITAIS 

 

Este capítulo detalha os procedimentos metodológicos utilizados para a realização          

da pesquisa. Os métodos de identificação e seleção dos participantes da pesquisa são descritos              

no tópico inicial, acompanhados de gráficos e explicações rápidas sobre as ferramentas            

utilizadas. 

O segundo tópico descreve em detalhes as metodologias de pesquisa empregadas           

na articulação do presente trabalho através de conceitos apresentados por Polivanov (2013),            

Fragoso, Recuero e Amaral (2011), e também visa justificar a escolha do Twitter como              

ambiente de pesquisa.  

Os dois últimos tópicos detalham a progressão da pesquisa em si, tanto em sua              

fase de análise de conteúdo como na fase de aplicação de entrevista e questionários. Estes               

tópicos trazem discussões e questionamentos acerca dos resultados obtidos, e estabelecem           

conexões entre o que foi observado nas fases de pesquisa e o que foi estudado no referencial                 

teórico apresentado nos dois primeiros capítulos deste trabalho. 

 

5.1 Identificação de usuários do Twitter dentro do curso de Sistemas e Mídias Digitais 

 

O curso de bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais foi criado em 2009 na              

Universidade Federal do Ceará como parte integral do Instituto UFC Virtual, e teve sua              

primeira turma em 2010. A duração do curso é de quatro anos, com turmas ofertadas nos                

períodos diurno e noturno. A cada semestre, são ofertadas 55 vagas para o ingresso de novos                

alunos . 23

De acordo com a página oficial do curso , um dos objetivos principais do             24

bacharelado é formar bacharéis nas áreas de Sistemas Multimídia e Mídias Digitais,            

buscando, assim, que novos perfis profissionais sejam formados ao longo dos anos,            

contribuindo para o desenvolvimento tecnológico do estado do Ceará.  

23 Disponível em: <http://www.ufc.br/ensino/guia-de-profissoes/138-sistemas-e-midias-digitais>. Acesso em: 02 
mai. 2018. 
24 Disponível em: <http://smd.virtual.ufc.br>. Acesso em: 02 mai. 2018. 
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Com o fim de identificar participantes para a aplicação de questionário realizada            

na terceira fase desta pesquisa e também para a fase de análise de conteúdo, foi publicado um                 

formulário de pesquisa no grupo “SMD - UFC” na plataforma de rede social digital Facebook.               

É importante salientar que, como já mencionado, o objetivo deste formulário foi apenas             

identificar participantes em potencial para as fases de pesquisa do projeto, e, devido ao seu               

formato simples e também seu amplo alcance quando comparado aos objetivos desta pesquisa             

(o grupo “SMD - UFC” conta com 963 membros no momento da escrita desse documento,               25

incluindo ex-alunos e professores), seus dados não serão utilizados para embasar os estudos             

aqui propostos. 

Publicado no grupo em 07 de março de 2018, o formulário apresentava oito             

perguntas de múltipla-escolha, das quais sete eram obrigatórias, e um campo opcional para             

fornecimento de informações de contato. Dado que alunos, ex-alunos, futuros alunos e            

professores participam do grupo “SMD - UFC”, a primeira pergunta do formulário visou             

identificar alunos atualmente matriculados em algum curso de graduação da Universidade           

Federal do Ceará, e uma pergunta subsequente objetivou confirmar que o aluno era do curso               

de Sistemas e Mídias Digitais. Em caso de resposta negativa, o questionário era encerrado. 

 

Gráfico 01 – Identificação de alunos matriculados  

 
Fonte: Formulários Google. Disponível em: 

<https://docs.google.com/forms/d/1LqsNKN6VZzDNJPs9Gmzwsrub3jKAnVCb93B9O7e7MHo/>. Acesso em: 

01 mai 2018. 

25 Dado obtido em 01 de maio de 2018. 
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A segunda pergunta obrigatória do formulário buscou identificar alunos que          

possuíam conta ativa no Twitter. A última seção do formulário, contendo as cinco perguntas              

restantes, só pôde ser acessada por aqueles que responderam positivamente a esta pergunta. 

 

Gráfico 02 – Identificação de usuários do Twitter entre alunos matriculados 

 
Fonte: Formulários Google. Disponível em: 

<https://docs.google.com/forms/d/1LqsNKN6VZzDNJPs9Gmzwsrub3jKAnVCb93B9O7e7MHo/>. Acesso em: 

01 mai 2018. 

 

Após vinte dias, o formulário recebeu respostas de 23 pessoas, das quais 12             

confirmaram possuir conta ativa no Twitter. Esses indivíduos também forneceram          

informações sobre alguns de seus hábitos linguísticos gerais no Twitter através de perguntas             

que visavam identificar indivíduos alinhados com os interesses da pesquisa. 

 

Gráfico 03 – Hábitos linguísticos no Twitter 
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Fonte: Formulários Google. Disponível em: 

<https://docs.google.com/forms/d/1LqsNKN6VZzDNJPs9Gmzwsrub3jKAnVCb93B9O7e7MHo/>. Acesso em: 

01 mai 2018. 

 

Dentre os 12 indivíduos que participaram do questionário, apenas seis          

demonstraram interesse em participar da pesquisa proposta e forneceram suas informações de            

contato para fases seguintes da pesquisa. Das seis pessoas contatadas, quatro concordaram em             

participar da pesquisa e colaborar com o estudo aqui proposto. Os nomes desses participantes,              

assim como outros dados pessoais, foram mantidos em anonimato; todos os participantes            

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme apêndice B inserido ao             
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final deste trabalho. Para os fins desta pesquisa, os participantes serão identificados            

unicamente por seus nomes fictícios. 

As contas do Twitter destes quatro estudantes de Sistemas e Mídias Digitais foram             

objetos de observação da fase de análise de conteúdo desta pesquisa, e, através do que foi                

observado do comportamento de suas identidades digitais dentro do Twitter, elaborou-se uma            

sequência de entrevista a ser aplicada com os quatro participantes em etapas posteriores. 

 

5.2 Procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa 

 

A pesquisa realizada teve caráter exploratório, visando inicialmente explicitar o          

problema anteriormente descrito e sua fundamentação teórica através de estudo bibliográfico           

(GIL, 2002) de publicações que tratam sobre cibercultura, educação, letramento,          

multiletramento e formas de aprendizagem. 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, ou seja, os métodos utilizados para           

“[...]confrontar a visão teórica com os dados da realidade” (GIL, 2002, p. 43), optou-se por               

uma abordagem multimetodológica de caráter qualitativo através de análise de conteúdo e            

posterior coleta de dados por meio de entrevista e questionário.  

Inicialmente, foi considerado realizar estudo etnográfico digital em lugar da fase           

de análise de conteúdo. Originária da antropologia, a etnografia é um termo complexo,             

chegando a mudar de significado dependendo da área de estudo na qual está inserida              

(POLIVANOV, 2013), mas que pode ser resumida, em sua essência, como “[...]a arte e a               

ciência de descrever um grupo humano – suas instituições, seus comportamentos           

interpessoais, suas produções materiais e suas crenças” (ANGROSINO, 2009, p. 30 apud            

FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p. 168).  

Após estudo detalhado dos procedimentos envolvidos em uma pesquisa         

etnográfica digital e análise de procedimentos alternativos, porém, considerou-se que a           

metodologia de análise de conteúdo possui características mais adequadas para o estudo aqui             

descrito. Por ser uma metodologia que permite a leitura e interpretação de material que pode               

ser advindo de alguma forma de comunicação (MORAES, 1999), como tweets, por exemplo,             

a análise de conteúdo foi de fundamental importância para que o material coletado na              

pesquisa pudesse ser interpretado de maneira adequada para os fins da pesquisa. 
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Aliados aos conceitos sobre pesquisa de análise de conteúdo propostos por           

Moraes (1999), foram utilizados alguns conceitos relativos à pesquisa etnográfica propostos           

por Polivanov (2013), Fragoso, Recuero e Amaral (2011) por se adequarem à fase de pesquisa               

de observação descrita por este trabalho. Esses conceitos, ainda que externos ao método da              

análise de conteúdo, são de grande importância para a compreensão da pesquisa realizada             

devido ao seu caráter primariamente observatório em suas fases iniciais. 

É importante que sejam considerados alguns fatores únicos ao ciberespaço, como           

seus constantes processos de atualização e modificação de dados, forçando o pesquisador a             

prestar atenção nos rastros digitais deixados pela rede (POLIVANOV, 2013). Esse tipo de             

característica, porém, não desqualifica o ciberespaço como lugar real, próprio para práticas de             

pesquisa de observação: 

 
Assim, argumentamos que, ainda que haja, sem dúvidas, singularidades quanto à           
mediação, linguagem e formas de interação entre pesquisadores e pesquisados na           
internet e “fora” dela, tal relação – mediada mesmo off-line – se dá em ambientes               
virtuais que não podem mais ser tratados como “não-lugares” e menos ainda de             
forma dicotômica, opondo-se o virtual ao “real”. (POLIVANOV, 2013, p. 69) 

 

Considerando as informações apresentadas, a pesquisa apresentada neste trabalho         

pode ser considerada como uma pesquisa multimetodológica qualitativa de análise de           

conteúdo. Justifica-se a escolha da análise de conteúdo como processo metodológico desta            

pesquisa por sua capacidade de proporcionar um estudo detalhado de publicações textuais de             

um grupo de indivíduos inseridos em determinada cultura sem que seja necessário interferir             

em sua rotina ou removê-los do ambiente em questão, permitindo que processos inesperados             

ou incidentais – como a aquisição não planejada de vocabulário em segunda língua mediada              

por redes digitais, por exemplo – sejam observados e registrados sem interferência direta do              

pesquisador.  

Adicionalmente, a escolha do Twitter como cenário de estudo foi embasada em            

seu formato único que mistura características tradicionais de rede social com funções de             

microblogging, possibilitando que sejam observados momentos de interação e de produção de            

conteúdo do usuário, muitas vezes influenciados pelo conteúdo que o usuário visualiza em sua              

própria linha do tempo dentro da rede social. O bacharelado de Sistemas e Mídias Digitais,               

por sua vez, foi selecionado para recorte do público por estar diretamente relacionado à              



78 

cultura digital e aprendizagem informal tecnológica, tornando mais frequente, assim, a           

observação de ocorrências de aprendizagem não-intencional dentro do ciberespaço. 

Para complementar a pesquisa de análise de conteúdo aqui apresentada, uma vez            

que este método nunca deve se limitar a análises de caráter puramente descritivo (MORAES,              

1999), optou-se por aplicação de entrevistas e questionários construídos a partir das            

observações registradas durante a fase de análise de conteúdo da pesquisa; devido à sua              

natureza primariamente observadora, a pesquisa de observação é flexível o suficiente para ser             

utilizada em conjunto com outras metodologias (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011),          

sendo frequente a combinação da fase observatória com outros métodos ou teorias quando se              

trata de uma pesquisa realizada no ambiente da Internet (POLIVANOV, 2013). 

 

5.3 Fase de análise de conteúdo: observação, registro e interpretação 

 

Após recebimento de autorização dos participantes identificados na fase de          

pré-pesquisa, criou-se uma conta no Twitter para a realização da fase de análise de conteúdo               

da pesquisa. A criação de uma nova conta dedicada unicamente à observação desses             

participantes permitiu que esta fase da pesquisa ocorresse sem incidentes ou erros, uma vez              

que a única finalidade da conta criada era observar os perfis seguidos através da linha do                

tempo do Twitter. 

Optou-se por assumir um baixo grau de inserção do pesquisador nesta fase.            

Polivanov (2013), Fragoso, Recuero e Amaral (2011) identificam dois tipos opostos de            

pesquisador observador no ciberespaço: o insider, ou participante, e o lurker, ou silencioso. A              

abordagem do pesquisador silencioso, ou seja, aquele que não interfere nas práticas cotidianas             

dos indivíduos observados nem se manifesta de qualquer maneira durante a fase de pesquisa,              

mas que ainda pode informar os participantes sobre a realização da pesquisa antes que ela seja                

realizada (POLIVANOV, 2013), foi selecionada visando prevenir qualquer interferência         

direta nos processos de aprendizagem não-intencionais que pudessem vir a acontecer durante            

o período de observação aqui registrado, uma vez que a aprendizagem incidental por si só já é                 

difícil de ser observada e corre o risco de deixar de ser incidental durante o processo de                 

observação (MARSICK et al., 2006). 

Ainda assim, é importante salientar que todo pesquisador observador é          

participante do ambiente que pesquisa de alguma forma; Braga (2006 apud POLIVANOV,            
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2013) afirma que a imersão do pesquisador e sua participação no ambiente pesquisado são              

requisitos da pesquisa de observação que não podem ser evitados, e o pesquisador silencioso,              

por sua vez, não está removido do ambiente de pesquisa, apenas participa de maneira              

diferenciada dos demais, embora sua presença ainda possa ser inferida. Isso não inviabiliza a              

posição do pesquisador silencioso, que ainda é fundamental quando se deseja observar um             

ambiente causando o mínimo de interferência possível. 

 

5.3.1 Perfil dos participantes 

 

Os quatro perfis participantes foram seguidos de 27 de março de 2018 a 15 de               

maio de 2018, totalizando 50 dias. Durante este período, todos os tweets e retweets publicados               

que continham pelo menos uma palavra ou expressão em inglês, ou eram escritos em inglês               

em sua totalidade, foram registrados através de captura de tela no computador.  

Após o contato anterior à pesquisa, não houve nenhuma interação entre           

pesquisador e participantes durante o período de análise de conteúdo, objetivando minimizar            

os efeitos que a interferência da pesquisa poderia causar no comportamento dos participantes. 

 

Figura 18 – Descrição/bio dos participantes 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 27 mar. 2018. 
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Já na ‘bio’ do perfil de cada usuário do Twitter investigado, observa-se uma             

predileção pelo uso de inglês para a composição do texto descritivo; três dos quatro              

participantes optaram por escrever suas descrições em inglês, e mesmo o único participante             

que não preencheu o campo da ‘bio’ de seu perfil utilizou uma foto de capa com dizeres em                  

inglês. Existe, assim, algum interesse por parte dos participantes em serem entendidos não só              

pelos usuários do Twitter que falam sua mesma língua materna, mas também por aqueles              

letrados em inglês. 

Para melhor entender o quanto a língua inglesa está presente no ambiente do             

Twitter de cada um desses participantes e como isso pode ter influenciado em suas decisões               

individuais de escrever o texto de suas ‘bios’ em inglês, fez-se um levantamento linguístico              

das contas seguidas pelos usuários: foram contabilizadas quantas contas seguidas por cada            

perfil produzem tweets (em sua maioria ou na totalidade) em inglês, português e outras              

línguas. Contas que publicam tweets em mais de uma língua tiveram seus 50 tweets mais               

recentes analisados para verificar qual língua prevalece dentre as utilizadas. Contas protegidas            

foram classificadas como “desconhecidas”, uma vez que seus tweets não estão visíveis para o              

público que não possui autorização para seguir essas contas (ver Figura 08). O mesmo se               

aplica a contas que não possuíam nenhum tweet publicado até o período em que o               

levantamento foi realizado. 

 

Tabela 03 – Contas seguidas, divididas por predominância de língua recente  26

 Contas em 
português 

Contas em 
inglês 

Contas em 
outras línguas 

Desconhecidos Total 

Daniel 
(@antnathan) 

165 61 1 5 232 

Leonardo 
(@bruniimsaboia) 

116 29 1 2 148 

Caio 
(@matts_bob) 

22 600 38 0 660 

Alice (@ravenful) 253 180 79 38 550 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
 

26 Dados referentes ao período de 5 abr. 2018 a 10 abr. 2018. Nomes fictícios foram atribuídos aos participantes. 
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Embora a quantidade de contas seguidas que produzem tweets em português e            

outras línguas seja superior à quantidade de contas de conteúdo em inglês em três dos quatro                

perfis analisados, observa-se que todos os perfis analisados seguem um número de contas com              

tweets em inglês superior ao número de contas com tweets em outras línguas (que não sejam                

o português) somadas. Pode-se inferir, também, que as oportunidades de aprendizagem           

incidental da língua inglesa em sua forma escrita são mais frequentes para os participantes              

que seguem um número maior de contas que publicam conteúdo em inglês, dado que as               

chances de tweets em inglês aparecerem na linha do tempo desses participantes é maior. 

 

5.3.2 Fase observatória e seus registros 

 

Durante os 50 dias de observação, foi identificado um total de 409 tweets             

inteiramente ou parcialmente escritos em inglês, divididos entre 130 tweets originais e 279             

retweets. Um número pequeno de retweets em outras línguas além do português e inglês              

também foi observado, e, embora este número não seja relevante para os fins desta pesquisa,               

esses tweets foram registrados para serem utilizados nas fases de análise do material coletado. 

Os dados da Tabela 03 podem ser utilizados para analisar a publicação de tweets e               

retweets de maneira individual. Percebeu-se, por exemplo, uma relação entre a frequência de             

tweets em inglês publicados pelos perfis em comparação com o número de contas em inglês               

seguidas por cada um: os perfis de Caio e Alice, que seguem o maior número de contas em                  

inglês dentre os quatro participantes, foram também os que mais produziram tweets e retweets              

em inglês durante o período da pesquisa. O perfil de Leonardo, com a menor quantidade de                

contas em inglês seguidas, também se destaca, com apenas dois tweets em inglês produzidos              

no período da pesquisa, e nenhum retweet. 
 

Tabela 04 – Total de tweets e retweets em inglês  publicados entre 27 de março e 15 de maio 27

 Tweets  em inglês Retweets  em inglês Total 

Daniel (@antnathan) 5 7 12 

Leonardo 
(@bruniimsaboia) 

2 0 2 

27 Para os fins desta pesquisa, foram considerados tweets  e retweets  publicados parcialmente ou inteiramente em 
inglês. 
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Caio (@matts_bob) 9 12 21 

Alice (@ravenful) 114 260 374 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Os dados da Tabela 04 são fundamentais para que se possa entender o             

comportamento de cada participante dentro do Twitter no que diz respeito à frequência de              

conteúdo publicado. Embora os tweets e retweets em inglês não representem a totalidade de              

tweets publicados pelos participantes no período da pesquisa, observou-se que a frequência de             

publicação de tweets no geral por cada conta é similar aos números aqui apresentados:              

enquanto Alice publicou múltiplos tweets e retweets em todos os dias da pesquisa, outros              

perfis como o de Leonardo e Caio utilizaram a rede social para publicação apenas em poucos                

dias do período pelo qual a pesquisa se estendeu, muitas vezes publicando um número de               

tweets no mesmo dia e permanecendo inativos por vários dias seguidos. 

A frequência irregular de publicação de tweets e retweets pelas contas observadas            

estendeu o período de análise de conteúdo, buscando agregar a maior quantidade de             

informação possível das quatro contas em tempo adequado. Ainda assim, por causa dos             

hábitos de cada usuário, é importante entender que não é possível esperar uma mesma              

quantidade de conteúdo de cada perfil, e, por causa disso, os comportamentos de alguns              

usuários podem ser mais difíceis de observar do que outros. 

Ainda assim, foram observados alguns comportamentos comuns entre os         

participantes. Um dos exemplos mais prevalente é a publicação de tweets (e até mesmo              

retweets) de trechos de letras de música em inglês. 

 

Figura 19 – Tweets de letras de música em inglês, exemplo 01 

Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 27 mar. 2018. 
 
 

Figura 20 – Tweets de letras de música em inglês, exemplo 02 
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Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 28 mar. 2018. 

 

Figura 21 – Tweets de letras de música em inglês, exemplo 03 

 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 20 abr. 2018. 

 

A escolha de tweetar trechos de música em inglês implica que os autores dos              

tweets estão cientes, em algum nível, do significado das palavras que estão compartilhando             
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com os seus seguidores. Também é possível inferir que a música ou melodia em questão               

carrega alguma significância para os autores dos tweets; diferentemente de simplesmente           

cantarolar uma música, o ato de digitar e publicar um tweet requer um esforço consciente por                

parte do usuário, que decide, por vontade própria, compartilhar com seus seguidores o trecho              

de uma letra de música.  

Neste caso em específico, a escrita em inglês desempenha uma função essencial:            

por ser o idioma original utilizado para a escrita das letras de música compartilhadas pelos               

usuários, parece não haver nenhum questionamento sobre que idioma usar no tweet. O             

significado das palavras tweetadas ganha importância ao assumir o papel central do tweet             

publicado, que visa simplesmente compartilhar uma letra de música, seja para evocar sua             

melodia, seja pela sua significância para o autor do tweet. 
Em outros casos, porém, a parte escrita de um tweet pode ficar em plano              

secundário, independentemente de seu idioma, ou até mesmo do entendimento do usuário            

sobre o que está escrito ali: é o caso de tweets com foco primário em fotos, muitas vezes                  

acompanhados de uma única linha de texto. 

 

Figura 22 – Retweet com imagem, texto em coreano 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
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Figura 23 – Retweet com imagem, texto em inglês 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 04 abr. 2018. 

 

Figura 24 – Retweet com imagem, texto em japonês 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 29 mar. 2018. 

 

Nesse tipo de retweet, o entendimento do texto escrito é secundário; o aspecto             

imagético do tweet ganha importância e é, muitas vezes, o que motiva que um tweet seja                
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retweetado diversas vezes em várias regiões do mundo. Isso não quer dizer que o conteúdo               

escrito destes tweets é irrelevante ou desnecessário, apenas que não são a parte central da               

composição de um tweet, como no caso dos tweets de letra de música observados              

anteriormente. Nos exemplos de retweets mostrados (ver Figuras 22, 23 e 24), a intenção              

principal dos retweets parece ser compartilhar a imagem destacada, e não o conteúdo textual              

que a acompanha. 

Em outros casos, foram observados tweets e retweets dos participantes que           

estabelecem relações de significado entre texto e imagem; microtextos em inglês foram            

adicionados à sequências de imagem e fotos, muitas vezes expandindo o significado do que              

estava sendo mostrado. 

 

Figura 25 – Tweet com associação de significado entre texto e imagem 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 17 abr. 2018. 

 

Figura 26 – Retweet com associação de significado entre texto e imagem, exemplo 01 
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Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 19 abr. 2018. 

 

Figura 27 – Retweet com associação de significado entre texto e imagem, exemplo 02 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 14 abr. 2018. 
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A importância da associação entre texto e imagem fica especialmente clara no            

caso da Figura 27, onde a imagem sozinha não transmite o mesmo significado quando não é                

associada ao microtexto em inglês que a precede; o autor do tweet digitou “Parece algo que                

uma água de coco perigosa diria”, brincando com o fato da água de coco na imagem ter o                  

nome de “Água de coco inofensiva”, em associação ao nome da marca, “Harmless Harvest”              

(Colheita inofensiva, em tradução livre). Diferentemente dos tweets mostrados anteriormente          

(ver Figuras 22, 23 e 24), onde a imagem assumia o papel principal da publicação, esse tweet                 

precisa ser compreendido por inteiro para que faça sentido e motive o usuário a retweetá-lo e                

compartilhá-lo com seus seguidores. 

O mesmo efeito se aplica, em escala bem menor, ao retweet mostrado na Figura              

26. Embora o foco da publicação esteja principalmente na imagem mostrada, o autor do tweet               

também incluiu um questionamento em formato de texto para seus seguidores, perguntando            

em que categoria a arte mostrada se encaixaria, na opinião dos seguidores. Diferentemente da              

Figura 27, esse retweet não requer o entendimento completo de sua parte textual para ser               

entendido e compartilhado, visto que a imagem ainda consegue ter seu significado separado             

do texto, mas ainda é estabelecida uma relação de dependência entre as partes, ainda que em                

menor escala. 

O tweet da Figura 25 se destaca não apenas por estabelecer uma forte relação de               

significado entre sua parte textual – a palavra “mood ” (humor, em tradução literal),             

tipicamente utilizada em contexto informal no ambiente de redes sociais para mostrar como             

alguém se sente no momento –, mas também por ser um tweet autoral de um dos                

participantes. A associação entre a palavra (que indica que o estado de humor do usuário será                

descrito a seguir) e a imagem (um homem deitado de bruços em um gramado verdejante) cria                

um só significado que não poderia ser atingido da mesma maneira caso a imagem fosse               

utilizada sozinha, ou a palavra.  

Também pode-se inferir que o participante está ciente do significado da palavra            

“mood ” na língua inglesa e seu significado como expressão informal na Internet, uma vez que               

foram observados outros tweets do mesmo participante que seguem o mesmo padrão do tweet              

mostrado na Figura 25: 

 

Figura 28 – “Mood”, exemplo 01 
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Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 10 mai. 2018. 

 

Figura 29 – “Mood ”, exemplo 02 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 15 abr. 2018. 

 

Figura 30 – “Mood”, exemplo 03 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 10 mai. 2018. 

 

Figura 31 – “Mood ”, exemplo 04 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 23 abr. 2018. 
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Dentre outros comportamentos que apareceram com frequência durante a fase de           

análise de conteúdo, é importante chamar atenção para a publicação de tweets em inglês por               

aplicativos autorizados; embora não sejam originalmente escritos pelos usuários, esses tweets           

fornecem um vislumbre valioso em algumas atividades propícias para a aprendizagem           

incidental da língua inglesa em sua forma escrita que ocorrem além dos limites da linha do                

tempo do Twitter. 

 

Figura 32 – Tweets por aplicativos autorizados, exemplo 01 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 04 abr. 2018. 

 

Figura 33 – Tweets por aplicativos autorizados, exemplo 02 
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Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 06 mai. 2018. 

 

Figura 34 – Tweets por aplicativos autorizados, exemplo 03 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
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Esses tweets são comumente publicados após o usuário completar um quiz ou            

teste em alguma plataforma online que oferece ao usuário a possibilidade de compartilhar             

seus resultados em algumas redes sociais digitais, dentre elas o Twitter. Uma vez que a               

proposta seja aceita, o usuário deve autorizar o aplicativo do site a publicar o tweet desejado. 

Embora o comportamento aqui observado aconteça, em sua maior parte, por fora            

do ambiente do Twitter, sua existência é fundamental para que se entenda a presença da               

língua inglesa em sua forma escrita nas interações desenvolvidas dentro do ciberespaço pelos             

participantes da pesquisa. Todos os testes respondidos e compartilhados pelos participantes no            

Twitter, originários da plataforma online Buzzfeed, estão disponíveis apenas em inglês, e            

requerem algum nível de compreensão da gramática inglesa.  

Por serem situações exteriores ao ambiente do Twitter, não é do interesse desta             

pesquisa saber se esses testes ofereceram possibilidades de aprendizagem incidental para os            

participantes, mas o interesse deles em completar os testes mais uma vez demonstra a              

habilidade dos participantes em entender, em algum grau, o inglês escrito, e possivelmente             

aprender novas palavras e construções gramaticais quando confrontados com frases e           

vocábulos desconhecidos. 

A capacidade de entendimento dos participantes acerca da língua inglesa é mais            

uma vez acentuada ao se observar inúmeros exemplos de retweets publicados durante o             

período da pesquisa, compostos primariamente de textos e microtextos: 

 

Figura 35 – Retweet de texto em inglês, exemplo 01 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 23 abr. 2018. 

 

Figura 36 – Retweet de texto em inglês, exemplo 02 
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Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 10 mai. 2018. 

 
Figura 37 – Retweet de texto em inglês, exemplo 03 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 15 abr. 2018. 

 
Figura 38 – Retweet de texto em inglês, exemplo 04 
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Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 27 mar. 2018. 

 
Compostos unicamente por texto escrito (a imagem do retweet da Figura 37            

utiliza é uma captura de tela de texto), esses tweets se diferenciam dos exemplos mostrados               

anteriormente por utilizarem apenas palavras escritas em inglês para a construção de seus             

significados, sem nenhum auxílio pictórico – mesmo o tweet da Figura 37, que inclui uma               

imagem de um texto postado em outra rede social, apenas utiliza o artifício da imagem para                

poder incluir mais informação escrita no espaço limitado da caixa de texto do Twitter.  

A escolha dos participantes em retweetar esses tweets em específico implica que            

eles estão cientes do significado do que está escrito em cada microtexto, e que a informação                

foi considerada suficientemente relevante para ser compartilhada com os seguidores de cada            

um. O uso de siglas e coloquialismos (“PR” na Figura 38 e “thru” na Figura 36,                

respectivamente) também implica um entendimento vocabular que vai além da assistência           

fornecida pelos tradutores automáticos do Twitter e de outras ferramentas online. É viável             

conjecturar que a visualização de siglas e coloquialismos em inglês desconhecidos na linha do              

tempo do Twitter dos usuários observados tenha ocasionado uma situação de aprendizagem            

incidental? 

Textos e microtextos em inglês não ficaram limitados aos retweets dos           

participantes da pesquisa; foram observadas múltiplas ocasiões em que os usuários em            

questão utilizaram seus conhecimentos gramaticais da língua inglesa para se comunicar           

diretamente com outros indivíduos participantes da rede social: 

 

Figura 39 – Perguntas e respostas em inglês, exemplo 01 
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Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 04 abr. 2018. 

 
Figura 40 – Perguntas e respostas em inglês, exemplo 02 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 07 abr. 2018. 

 
Figura 41 – Conversação em inglês 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 13 mai. 2018. 
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Na Figura 41, pode-se observar que foi estabelecida uma sequência de conversa            

entre uma participante da pesquisa e uma atriz americana. Na conversa, a participante da              

pesquisa menciona a atriz em um tweet, desejando-lhe feliz aniversário e perguntando se a              

atriz pode desejar o mesmo para ela (as duas compartilham a mesma data de aniversário). A                

atriz Rhea Seehorn curte o tweet da participante e tweeta sua resposta, desejando feliz              

aniversário para a participante, que agradece em outro tweet (ele também é curtido pela atriz). 

Percebe-se, então, uma ocasião de interação entre duas pessoas desconhecidas em           

lugares diferentes do mundo que foi possibilitada pelo conhecimento da participante da            

pesquisa na escrita da língua inglesa e pelo ambiente do Twitter, favorável a promover              

comunicação direta entre artistas e seus fãs. É possível, então, inferir que, em uma tentativa de                

transmitir corretamente suas ideias, a participante da pesquisa tenha passado por momentos de             

aprendizagem da escrita do inglês que não foram percebidos por ela, resultando em uma              

situação de aquisição incidental de conhecimento. 

Curiosamente, a mesma participante retweetou um tweet em inglês que referencia           

diretamente algumas diferenças entre os nativos da língua inglesa e os não-nativos: 

 

Figura 42 – Retweet sobre diferenças entre nativos da língua inglesa e não-nativos 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 02 abr. 2018. 

 

Novamente, o uso de coloquialismos (“y’all”) se faz presente quando o autor do             

tweet comenta seu estranhamento com a ideia de pessoas que têm o inglês como língua               

materna escutarem músicas em inglês. Dada a escolha da participante da pesquisa em             

retweetar o microtexto, pode-se inferir que este tweet, de alguma forma, chamou sua atenção              

ou causou algum momento de identificação pessoal. 
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Também foram observados retweets e tweets cuja ideia principal pode ser descrita            

como “[...]quase sempre de tom jocoso ou irônico que pode ou não ser acompanhada por uma                

imagem ou vídeo e que é intensamente compartilhada por usuários nas mídias sociais”             

(TORRES, 2016, p. 60), ou memes da Internet. 

 

Figura 43 – Memes no Twitter: “Is This a Pigeon?” , 01 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 07 mai. 2018. 

 

Figura 44 – Memes no Twitter: “Is This a Pigeon?” , 02 
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Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 09 mai. 2018. 

 

Figura 45 – Memes no Twitter: “American Chopper Argument” 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 09 abr. 2018. 
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Figura 46 – Memes no Twitter: “Distracted Boyfriend” 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 12 mai. 2018. 

 

Uma vez que o meme na cultura digital é entendido como uma unidade que pode               

se propagar rapidamente de usuário para usuário dentro do ciberespaço de maneira viral             

devido à sua facilidade de publicação e adaptação (TORRES, 2016), pode-se melhor            

compreender que barreiras geográficas ou linguísticas nem sempre serão capazes de deter seu             

avanço, especialmente quando confrontadas com indivíduos participantes em algum tipo de           

modalidade de educação formal, como os participantes desta pesquisa. 

Nas Figuras 43 e 44, o meme “Is this a Pigeon?” é adaptado para duas diferentes                28

situações, adicionando um cunho humorístico a situações absurdas ou confusas. O meme na             

Figura 45, conhecido como “American Chopper Argument” , usa sequências animadas de           29

dois homens irritados discutindo entre si para reproduzir opiniões contrárias sobre um assunto             

comum dentro de comunidades criativas no meio digital. A Figura 46 mostra um retweet de               

28 “Isso é um pombo?”, em tradução nossa. Baseado em uma cena onde um personagem da série de TV “The 
Brave Fighter of Sun Fighbird” confunde uma borboleta com um pombo. Disponível em: 
<http://knowyourmeme.com/memes/is-this-a-pigeon>. Acesso em: 19 mai. 2018. 
29 “Discussão do American Chopper”, em tradução nossa. Cena do reality show americano “American Chopper” 
onde pai e filho discutem e gritam um com o outro. Disponível em: 
<http://knowyourmeme.com/memes/american-chopper-argument>. Acesso em: 19 mai. 2018. 
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uma variação do meme “Distracted Boyfriend” para expressar uma preferência pessoal de            30

maneira bem-humorada. 

Muitos dos memes em inglês observados durante o período da pesquisa eram de             

caráter universal, ou seja, tinham conteúdo suficientemente amplo para serem assimilados por            

pessoas de diferentes espaços geográficos e condições sociais – alguns tratavam de            

preferências exageradas por um estilo de roupa ou cor (ver Figura 46), enquanto outros              

utilizavam trechos populares de vídeos para reproduzir paródias de discursos comumente           

vistos nos espaços de redes sociais (ver Figura 45) ou adaptavam uma imagem ou personagem               

cômico para relacioná-lo com um problema comum da vida cotidiana adulta (ver Figura 43). 

Adaptações de memes internacionais para contextos específicos da cultura         

brasileira também foram observados em abundância dentre os retweets publicados pelos           

participantes durante a fase de análise de conteúdo da pesquisa: 

 

Figura 47 – Adaptação de memes internacionais para a cultura brasileira em retweets, 
exemplo 01 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 13 abr. 2018. 

30 “Namorado distraído”, em tradução nossa. Também conhecido como “Man Looking at Other Woman”, o 
meme se popularizou em 2017 e usa como base fotos de um banco de imagens. Disponível em: 
<http://knowyourmeme.com/memes/distracted-boyfriend>. Acesso em: 19 mai. 2018. 
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Figura 48 – Adaptação de memes internacionais para a cultura brasileira em retweets, 
exemplo 02 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 27 abr. 2018. 

 

Figura 49 – Adaptação de memes internacionais para a cultura brasileira em retweets, 
exemplo 03 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 10 mai. 2018. 

 

Na Figura 47, personagens da Turma da Mônica são combinados com o refrão da              

música “Bring me to life” da banda americana Evanescence, que se tornou um meme              

amplamente utilizado em 2013 para adicionar um tom cômico à situações ou cenários de              
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perigo ou tensão . Na Figura 48, o personagem Júlio do seriado de televisão brasileiro              31

Cocoricó é associado ao boneco do clipe do cantor britânico Ed Sheeran através do meme               

“Feel Old Yet?”, originário de 2012 e utilizado principalmente no Twitter para comparar a              

aparência de celebridades com outros indivíduos de maneira irônica . Na Figura 49, o meme              32

textual “Pretends to be shocked” é utilizado para enfatizar que a notícia mostrada no tweet,               33

é, na verdade, nem um pouco surpreendente. 

Todos esses memes retweetados se utilizam da língua inglesa não apenas para se             

manterem fiéis ao formato original do meme, mas também como um recurso humorístico – no               

retweet da Figura 47, por exemplo, o meme perde sua associação imediata com a popular               

música do Evanescence ao ser traduzido, visto que a música original existe apenas em inglês.               

Espera-se, assim, que os indivíduos tenham algum conhecimento básico da língua inglesa em             

sua forma escrita para que compreendam esses memes, o que parece ter acontecido com os               

participantes da pesquisa, visto que eles não apenas visualizaram estes tweets, mas também             

decidiram compartilhá-los com seus seguidores através da ferramenta de retweet. 
Como já observado nos tweets automáticos de testes do Buzzfeed de alguns            

participantes (ver Figuras 32 e 34), em tweets e retweets envolvendo artistas internacionais             

(ver Figuras 31, 36, 41 e 48) e pelo próprio uso de memes explicado anteriormente, ficou                

evidente que existe um interesse pela cultura pop internacional moderna por parte de alguns              

participantes da pesquisa. Esse interesse foi observado repetidas vezes durante o           

desenvolvimento da fase de análise de conteúdo desta pesquisa, e não está limitado a uma               

área específica do entretenimento, como será visto a seguir. 

 

Figura 50 – Cultura pop internacional através de tweets e retweets, exemplo 01 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 08 mai. 2018. 

 

31 Disponível em: <http://knowyourmeme.com/memes/wake-me-up-inside-cant-wake-up>. Acesso em: 19 mai. 
2018. 
32 Disponível em: <http://knowyourmeme.com/memes/feel-old-yet>. Acesso em: 19 mai. 2018. 
33 “Fingindo estar chocado(a)”, em tradução nossa. 
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Figura 51 – Cultura pop internacional através de tweets e retweets, exemplo 02 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

Figura 52 – Cultura pop internacional através de tweets e retweets, exemplo 03 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 14 abr. 2018. 
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Figura 53 – Cultura pop internacional através de tweets e retweets, exemplo 04 

 
Fonte: <https://twitter.com>. Acesso em: 03 abr. 2018. 

 

Questiona-se, assim, a existência de uma possível relação entre o uso da língua             

inglesa escrita e a cultura pop de filmes, música, jogos e quadrinhos dentro do Twitter; a                

existência de tweets e retweets exclusivamente em inglês quando estes tópicos são abordados             

pelos participantes parece sugerir que essa conexão é real e pode integrar possíveis processos              

de aprendizagem incidental do multiletramento em inglês por parte dos alunos observados.            

Em tweets escritos pelos próprios participantes (ver Figura 53), o uso do inglês é deliberado e                

intencional, e, nos retweets (ver Figuras 50, 51 e 52), não parece existir como obstáculo ao                

entendimento dos participantes, uma vez que eles optaram por retweetar o conteúdo            

apresentado. 

Como pode ser observado pelos questionamentos levantados por esta fase da           

pesquisa, não é possível confirmar ou negar a existência de processos incidentais de             

multiletramento em inglês por parte dos participantes desta pesquisa através apenas da            

observação e registro de análise de conteúdo. Isso se dá pela grande dificuldade de identificar               

e documentar processos de aprendizagem incidental, já mencionada anteriormente por          

Marsick et al. (2017), e também porque o processo de pesquisa de observação na Internet por                
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si só costuma necessitar de outro método de pesquisa complementar (POLIVANOV, 2013)            

que aproveite, da melhor maneira possível, suas potencialidades e resultados.  

Assim, visando responder os inúmeros questionamentos que surgiram durante a          

fase de análise de conteúdo e também suprir suas limitações enquanto método de pesquisa,              

optou-se por acrescentar uma fase de coleta de dados através de entrevista e questionário à               

pesquisa descrita por este trabalho, que será apresentada no próximo tópico. 

 

5.4 Fase de entrevistas 

 

Após uma análise extensiva das observações realizadas durante o período de           

análise de conteúdo da pesquisa combinadas com as teorias estudadas e detalhadas nos             

capítulos iniciais deste trabalho, foi elaborado um roteiro de questões dissertativas a serem             

organizadas em entrevista única para cada participante. Esse roteiro está disponível no            

Apêndice A deste trabalho. 

Para melhor entendimento das informações obtidas e maior facilidade de análise,           

as questões foram divididas em quatro seções, de acordo com seu tema geral: hábitos de uso                

geral do Twitter, acesso e produção de conteúdo em inglês no Twitter, entendimento da língua               

inglesa e experiências com a língua inglesa fora do Twitter. Essa divisão será mantida nos               

tópicos seguintes. 

Visando o conforto dos participantes, foram oferecidas opções de entrevistas          

presenciais ou à distância para todos. Três dos participantes optaram por entrevista à             

distância, e um optou por entrevista presencial. Visando honrar os termos estabelecidos            

anteriormente à fase de entrevistas (ver Apêndice B), apenas nomes fictícios serão utilizados             

para identificar cada participante e sua respectiva conta no Twitter, conforme visto nas tabelas              

03 e 04. 

 

5.4.1 Hábitos de uso geral do Twitter 

 

O objetivo das perguntas desta seção foi entender, de maneira geral, o que atraiu              

cada usuário a utilizar o Twitter, e como seus hábitos individuais de uso resultaram em               

diferenças, principalmente na quantidade e idioma de tweets e retweets publicados, durante o             

período de pesquisa de análise de conteúdo. 
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Enquanto Caio e Alice citam motivações de caráter lúdico e artístico para que             

começassem a utilizar a rede – Caio admite utilizar o Twitter desde o começo como uma                

“plataforma de visualização de artes”, e Alice criou um perfil na rede em 2009 para               

acompanhar os artistas que trabalhavam na série de filmes musicais “High School Musical” –,              

Leonardo coloca a disponibilidade de notícias como um fator que motivou sua adesão ao              

Twitter, destacando a “veracidade” e a “qualidade” das notícias compartilhadas na rede. As             

notícias também se tornaram um atrativo posterior para Alice. Já Daniel foi atraído ao Twitter               

devido ao seu funcionamento simplificado, em sua opinião, quando comparado a outras redes             

sociais: 

 
Daniel: Em relação às outras redes sociais, o Twitter é mais simples de se mexer e                
não pede tanta interação assim. Não aparece “estou online”, além das pessoas            
parecerem mais sinceras. Não sou tanto de interagir e postar o que eu faço              
constantemente, mas gosto do ambiente do Twitter. Outro motivo foi estar mais a             
par do que acontece com minha namorada, já que ela posta constantemente . 34

 

De fato, como observado por Daniel, o Twitter não exige um grande número de              

interações mútuas (PRIMO, 2000) para que seja utilizado por um usuário qualquer, o que              

pode se tornar um atrativo da rede para aqueles que não buscam utilizar a plataforma com fins                 

de interação social, como parece ser o caso de Daniel. A falta de uma ferramenta de “status”                 

(online ou offline, por exemplo) no Twitter apontada pelo participante também contraria a             

necessidade de ser visível no ciberespaço para que se possa existir nele apontada por Recuero               

(2009), uma vez que usuários do Twitter podem optar por permanecerem conectados à rede              

sem publicar nenhum tweet, ficando, assim, “invisíveis” aos olhos de seus seguidores. Daniel             

demonstrou apreciação por essas características em suas respostas, parecendo mais          

interessado em utilizar a rede como um meio de absorção de informação de terceiros em vez                

de uma ferramenta para publicação de conteúdo próprio. 

Quando questionados sobre quanto tempo costumam gastar na plataforma (ou se           

chegam a acessar o Twitter todos os dias), as respostas foram imprecisas e variadas, com               

alguns participantes incapazes de traçar uma estimativa em horas. Todos os participantes            

confirmaram acessar o Twitter diariamente. Caio diz utilizar a rede de uma a três horas por                

dia, e Alice admite acessar a rede diversas vezes ao dia, principalmente quando está “sem               

fazer nada”.  

34 Informação referente à data de realização da entrevista (02 de junho de 2018). 
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Quando questionada sobre uma estimativa em horas, Alice diz ter dificuldade em            

pensar num número devido à alta frequência de seus acessos, mas acaba por concluir que               

gasta em torno de oito horas por dia apenas no Twitter. A alta quantidade de tweets e retweets                  

em inglês publicados por Alice durante o período da pesquisa, ultrapassando em centenas a              

quantidade de tweets produzidos por outros participantes (ver Tabela 04) está de acordo com              

essa informação, assim como o número de contas seguidos por ela (ver Tabela 03), que é o                 

segundo mais alto dentre os participantes. 

 

5.4.2 Acesso e produção de conteúdo em inglês no Twitter 

 

Esta seção reúne perguntas focadas no entendimento do uso do Twitter pelos            

participantes relacionados ao exercício da língua inglesa através de produção textual ou            

leitura. Por ser diretamente relacionada ao tema discutido por este trabalho, essa seção contém              

mais perguntas que as demais e busca identificar padrões de comportamento entre os             

participantes que estejam relacionados com atitudes empregadas por aqueles envolvidos em           

processos de aprendizagem incidental, como detalhado por Marsick e Watkins (2001) em seus             

modelos de aprendizagem incidental (ver Figuras 01 e 02).  

Com exceção de Leonardo, todos os participantes da pesquisa possuíam, na época            

da realização desta pesquisa, descrições de perfil (ou “bios”, como são chamadas no Twitter)              

escritas em inglês, como apresentado na Figura 18. Buscando entender o que levou a maioria               

dos participantes a optar pela língua inglesa para escrever suas bios, perguntou-se a Caio,              

Alice e Daniel a razão pela qual suas descrições estavam em inglês.  

Caio respondeu que optou pelo inglês porque a maioria dos perfis com os quais              

interage também utiliza o inglês como língua principal, e Daniel explicou que a frase em seu                

perfil foi criada por ele e tem significância pessoal, e também porque gosta da palavra               

“misleading”. Alice, por sua vez, parecia não lembrar que sua descrição no Twitter estava em               

inglês em um primeiro momento, explicando logo depois que o uso do termo “fan account”               35

em sua bio do Twitter está em conformidade com uma das regras mais recentes da plataforma,                

que pede que usuários que utilizem fotos ou nomes associados a personalidades ou pessoas              

famosas se identifiquem como fãs, sob o risco de terem suas contas suspensas pela plataforma              

35 “Conta de fã”, em tradução nossa. 
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. Sobre o restante de sua bio, Alice explicou que o inglês é uma “linguagem universal”, e                 36

que, ao utilizá-lo, ela possibilita que todos entendam o que ela compartilha em sua descrição. 

O uso do inglês como “linguagem universal” dentro do ciberespaço na visão de             

Alice e muitos outros usuários do Twitter e outras redes sociais corrobora a visualização do               

ciberespaço como um território sem fronteiras (CHAMPANGNATTE; CAVALCANTI,        

2015), onde barreiras geográficas parecem pouco importar em certas situações e são cada vez              

menos percebidas graças à globalização (CAMACHO, 2013). Percebe-se, assim, que a           

aprendizagem da língua inglesa ganha novos significados dentro do ciberespaço, e,           

especificamente, dentro do Twitter: o inglês é a língua que permite que Alice, por exemplo,               

comunique seus gostos e interesses ao restante da rede sem se preocupar com suas origens               

geográficas, permitindo que sua identidade digital seja compreendida pelo máximo de pessoas            

possível. 

Em consonância com a observação de tweets originais em inglês durante a fase de              

análise de conteúdo, os participantes foram questionados sobre as dificuldades de escrever um             

tweet em inglês. A maioria dos entrevistados mencionou preocupações com a gramática e a              

ortografia na hora de escrever. Daniel mencionou que não tem problemas com vocabulário,             

mas às vezes não sabe dizer se a conjugação verbal de certas frases está correta. Caio, por sua                  

vez, disse ter pouco dificuldade no geral, resumindo como “muito baixo” o nível de              

dificuldade envolvido na escrita de um tweet em inglês. 

A seguir, os participantes foram questionados sobre que atitudes foram tomadas           

em situações em que eles se depararam com palavras ou expressões desconhecidas no Twitter.              

Caio e Leonardo deram respostas similares: ambos afirmam buscar pelo significado do termo             

ou frase desconhecido, com ou sem o auxílio de ferramentas de tradução. Diferentemente dos              

outros participantes, Daniel diz nunca buscar o significado da palavra ou expressão            

desconhecida fora do site: em vez disso, ele procura analisar as respostas ao tweet (se estas                

existirem) e analisar o contexto da situação. Se, ainda assim, não for possível entender o               

significado, o participante admitiu que “deixa pra lá”. 

Alice detalhou melhor sua experiência: para ela, o uso de “siglas” e outras             

expressões de Internet típicas de falantes da língua inglesa em meio online (“wth” e “omg ” ,               37 38

36 A regra mencionada por Alice é real e pode ser visualizada no link a seguir, junto de um conjunto de regras 
estabelecidas pelo Twitter para regular o uso de imagem e identidade de famosos no Twitter: 
<https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/parody-account-policy>. Acesso em: 09 jun. 2018.  
37 “What the hell”, ou “o que diabos”, em tradução nossa. 
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por exemplo, são clássicos em muitas redes sociais, incluindo o Twitter) pode se tornar              

confuso, fazendo com que ela recorra a ferramentas de dicionário online para aprender o              

significado das siglas e expressões, que, muitas vezes, não podem ser traduzidas por             

ferramentas de tradução devido ao seu formato e requerem uma busca mais detalhada. 

 
Alice: Sempre aparece uma nova. Inclusive, esses dias, eu descobri que tem tipo             
‘one of my followers’, OOMF. Eu não sabia, tipo, as pessoas, tipo- 
Pesquisadora: Também sabia disso não. 
Alice: Pois é! É tipo, ‘oomf está me stalkeando’, aí eu, ‘o que raios?!’ 
Pesquisadora: Se eu visse isso eu ia pensar que era assim, ‘unf!’, um barulho, uma               
onomatopeia. 
Alice: ‘uwu’, aquele que tão botando muito, u-w-u. É uma carinha, eu não sabia. 
Pesquisadora: Sim, é uma carinha! 
Alice: Eu não tava sabendo disso. (risos) Eu fui descobrir depois. Enfim, eu pesquiso              
pra saber, tipo, principalmente no ‘dicionário urbano’, o ‘Urban Dictionary’. 

 

Com base nestas respostas e no que se entende por aprendizagem incidental a             

partir do que foi postulado por Marsick e Watkins (2001), Marsick et al. (2006, 2017) e                

Ostermann e Cavalcanti (2011), é inegável que as atitudes tomadas por todos os participantes              

em situações passadas descrevem momentos de aprendizagem incidental – todos foram           

confrontados por uma situação-gatilho (o encontro com uma expressão ou termo           

desconhecido) que sinaliza insatisfação com a situação atual (o desconhecimento acerca do            

significado de um vocábulo, sigla ou frase). Essa insatisfação estimulou os participantes a             

interpretar o contexto de suas respectivas situações e examinar possíveis soluções, que, muitas             

vezes, já foram utilizadas no passado, como é o caso de Alice, que sempre recorre ao website                 

Urban Dictionary quando deseja aprender o significado de uma nova expressão da Internet             

em inglês.  

 

Tabela 05 – Gatilhos, soluções e resultados, de acordo com Marsick e Watkins (2001), 

separados por participante 

 Gatilho Solução Resultado 

Alice Sigla desconhecida “[...]eu pesquiso pra saber, tipo, 
principalmente no ‘dicionário 
urbano’, o ‘Urban Dictionary’” 

Significado é 
assimilado 

Caio Palavra ou expressão 
desconhecida 

“Geralmente procuro pelo 
significado da palavra ou 
expressão” 

Geralmente, significado 
é assimilado 

38 “Oh my God”, ou “Oh meu Deus”, em tradução nossa. 
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Daniel Palavra ou expressão 
desconhecida 

“Tento entender pelo contexto 
ou pelas respostas a este tweet. 
Se não conseguir 
entender normalmente eu deixo 
para lá. Não é comum eu 
procurar externamente pelo 
significado” 

Significado é 
assimilado, ou situação 

é ignorada 

Leonardo Palavra ou expressão 
desconhecida 

“Procuro traduzir seja ao pé da 
letra ou em algum tradutor para 
entender o sentido do 
tweet” 

Significado é 
assimilado 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Os padrões utilizados para resolver essas situações inesperadas de aprendizagem          

são armazenados pelos participantes, como visto nos modelos (ver Figura 01 e 02) propostos              

por Marsick e Watkins (2001), possibilitando que as soluções encontradas por cada            

participante sejam reutilizadas em novas situações de aprendizagem incidental similares à           

original. 

Uma vez que foi estabelecida a existência de situações de aprendizagem           

incidental dentro do Twitter, buscou-se melhor entender as possíveis variações dessas           

situações, e os participantes foram inicialmente questionados se já haviam interagido, através            

de tweets ou mensagens privadas, com outras contas que publicavam tweets em inglês em sua               

maioria. Em caso de afirmativa, os participantes deveriam, então, descrever a situação e             

afirmar se a interação foi proveitosa. Leonardo afirmou não ter interagido com nenhum perfil              

em inglês, enquanto Daniel explicou que não gosta de interagir pelo Twitter, mesmo em              

português, por achar que a limitação de caracteres por tweet deixa as mensagens muito curtas. 

Caio e Alice responderam positivamente à pergunta, afirmando ter interagido          

através de tweets em inglês algumas vezes, mas nenhum conseguiu se lembrar de um exemplo               

específico. Na fase de análise de conteúdo, porém, foram observados momentos de interação             

dos dois participantes com perfis em inglês no Twitter, e alguns destes momentos foram              

registrados neste trabalho: na Figura 41, discutida no tópico sobre a fase de análise de               

conteúdo, Alice interage com uma atriz, pedindo que ela a deseje um feliz aniversário. Nas               

Figuras 39 e 40, Caio manda tweets-resposta em inglês para três perfis diferentes.  

Em consonância com o que foi observado, Caio disse ter costume em interagir             

com perfis com conteúdo em inglês, e, por causa disso, sua escrita no Twitter já adquiriu um                 

tom um pouco mais casual. Ainda assim, o participante admitiu esquecer a tradução de              
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algumas palavras para o inglês e precisar pesquisá-las em alguns casos. De maneira similar,              

Alice contou que interage principalmente com artistas internacionais na rede social algumas            

vezes, e utiliza o inglês por ser a mesma língua que os mesmos usam para compor seus tweets.                  

Ela também confessou achar que escreveu “tudo errado” algumas vezes, e, nessas situações,             

costuma buscar as palavras utilizadas para ver se todas foram empregadas de maneira correta              

por ela. 

As perguntas seguintes foram elaboradas para melhor entender o comportamento          

dos participantes quando optaram por dar retweet em tweets escritos, total ou parcialmente,             

em inglês. Primeiramente, questionou-se se os participantes só retweetavam tweets em inglês            

que entendiam completamente. Os participantes também foram orientados a justificar sua           

resposta. A seguir, foi perguntado se os participantes levavam o entendimento linguístico de             

seus seguidores em consideração ao retweetar algo escrito em inglês. 

Todos os participantes afirmaram que só retweetam tweets em inglês que           

compreendem inteiramente, confirmando, assim, que todos os retweets vistos durante o           

período de análise de conteúdo desta pesquisa eram compreendidos pelos participantes. As            

justificativas de Caio e Leonardo foram similares: ambos afirmam que só retweetam aquilo             

que entendem completamente porque não querem passar informações erradas a seus           

seguidores ou serem mal-entendidos pelos mesmos. Já Daniel visualiza a ferramenta de            

retweet como uma maneira de “concordar” com o que está sendo dito, e acrescentou que, para                

ele, o retweet é uma “forma de interação muito grande”, já que ele normalmente opta por                

apenas curtir tweets com os quais concorda. 

Embora a preocupação dos participantes em como são percebidos por seus           

seguidores seja evidente quando eles afirmam que evitam dar retweets em mensagens em             

inglês que não compreendem completamente para não serem mal-interpretados, as respostas à            

pergunta seguinte parecem contradizer esse fato. Quando foi perguntado se os participantes            

levavam em consideração o entendimento linguístico de seus seguidores ao dar retweet em             

um tweet escrito em inglês, todos responderam que não. Leonardo justificou que escolhe             

publicar e retweetar coisas relacionadas ao “seu momento”, e, por causa disso, não é              

necessário que todos que o sigam entendam a mensagem. Similarmente, Alice afirmou não             

levar em consideração o entendimento dos seus seguidores porque, ao dar retweet em alguma              

coisa, só pensava se ia ficar “bonito” em seu perfil e se ia ficar com a sua “cara”.  
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Entende-se, assim, que, pelo menos para Leonardo e Alice, o retweet também é             

uma forma de construção de identidade digital, como conceituada por Recuero (2009). O             

entendimento da mensagem pelos seguidores se torna secundário ou até mesmo irrelevante;            

para esses participantes, aquele retweet poderá ser compreendido por outras pessoas – letradas             

na língua inglesa, presumivelmente – que o visualizarão como parte da identidade digital dos              

participantes dentro do Twitter. Mais uma vez, é estabelecido o elo entre a língua inglesa em                

sua forma escrita e a composição de uma identidade digital que verdadeiramente ultrapasse os              

resquícios de barreiras geográficas que ainda podem permear o ciberespaço. 

Na pergunta seguinte, foi perguntado se os participantes conseguiam se lembrar           

de alguma situação em que não conseguiram entender, parcial ou completamente, um tweet             

escrito em outro idioma (não apenas limitado à língua inglesa). O propósito dessa pergunta foi               

identificar instâncias específicas da aprendizagem incidental dentro do Twitter pelos          

participantes, uma vez que a existência dessa aprendizagem já havia sido confirmada em um              

momento anterior da entrevista. Ao contrário da outra pergunta, que buscava testar a própria              

existência desse processo de aprendizagem e suas fases, esta pergunta visou identificar que             

tipos de características linguísticas ou construções textuais eram propícios para que o            

processo de aprendizagem incidental ocorresse. 

O único participante que disse não lembrar de nenhuma situação desse tipo foi             

Leonardo. Os outros participantes, embora tenham tido dificuldades em recordar uma situação            

específica, conseguiram, em sua maioria, especificar alguns tipos de construção textual que os             

havia confundido no passado. Caio mencionou um tweet que usou gírias e “palavras pouco              

utilizadas”, além de “termos muito recentes”. A resposta de Daniel foi parecida ao mencionar              

siglas em inglês (as mesmas comentadas por Alice em uma pergunta anterior) que ele              

desconhecia até então: 

 
Daniel: [...]normalmente isso acontece com gírias e/ou acrônimos. Alguns exemplos          
são as abreviações de “to be honest” e “by the way” que ficam respectivamente “tbh”               
e “btw”, em minúsculo mesmo. Dessa forma fica difícil saber de que palavras             
vieram essas abreviações, mas após algumas postagens com essas abreviações e meu            
conhecimento da língua eu pude descobrir o que significava. 

 

A situação descrita por Daniel é um exemplo claro de aprendizagem incidental – o              

uso repetido das siglas desconhecidas, aliado a conhecimentos prévios do participante acerca            

da língua, foram suficientes para que ele assimilasse os significados ao longo do tempo, sem               
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consciência do processo no momento de sua realização, sem até mesmo nenhum tipo de              

esforço intencional por sua parte.  

É interessante observar, também, as diferentes abordagens que Alice e Daniel           

adotaram para uma mesma situação que, sem saber, os dois descreveram em momentos             

diferentes de suas entrevistas: enquanto Alice optou por fazer uma busca manual acerca dos              

significados das siglas no mesmo momento que se deparava com elas, Daniel preferiu utilizar              

o próprio ambiente do Twitter, ao longo do tempo, para montar o seu próprio entendimento               

das expressões, sem muitas influências externas. Embora essencialmente diferentes em seus           

métodos, as duas situações correspondem a momentos de aprendizagem incidental, como           

descritos por Marsick e Watkins (2001), Marsick et al. (2006, 2017) e Ostermann e Cavalcanti               

(2011). 

Buscando complementar o entendimento acerca dos processos incidentais        

identificados no momento em que os participantes produzem e leem tweets na plataforma, a              

última pergunta desta seção pediu que os participantes identificassem que motivos ou            

interesses os levavam a escrever, publicar ou retweetar tweets em inglês.  

Os participantes ofereceram respostas bastante variadas. Caio justificou a opção          

por tweetar em inglês por ter interesse em aprender mais como utilizar a língua, e que o inglês                  

torna seus tweets mais “acessíveis” para seus círculos de amizade dentro da plataforma.             

Daniel apresentou três motivos distintos: segundo ele, o uso do inglês permite que seus tweets               

sejam entendidos por “várias pessoas”, possibilita que ele treine o uso da língua em sua forma                

e escrita, e também “parece mais descolado”. Alice comentou algo similar em sua resposta: 

 
Alice: Quando eu escrevo geralmente é tipo siglas ou aquelas palavras bem ‘coisa’,             
tipo, é, o ‘tho’, t-h-o. 
Pesquisadora: Sim, sim, sim. 
Alice: Porque eu acho que fica mais bonito falando. Falando, não, escrevendo,            
também, né. E aí eu coloco. Mas a motivação é tipo… frases curtas? Tipo, ah, ‘oh                
my god ’, sei lá, essas coisas. Porque fica mais… é tipo uma mistura de ‘eu já tô                 
acostumada a fazer isso’, ‘eu acho bonito’... é tipo uma mistura dessas coisas. 

 

Percebe-se, assim, que, além da funcionalidade prática da língua inglesa e sua            

capacidade em ultrapassar barreiras geográficas e conectar dois indivíduos dentro do           

ciberespaço, pelo menos dois dos participantes da pesquisa demonstraram certa afinidade           

estética pelo uso da língua inglesa. Essa preferência estética pelo inglês escrito, por mais              
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simples que seja, acaba por ser um dos fatores que motiva as situações de aprendizagem               

incidental aqui descritas e identificadas. 

 

5.4.3 Entendimento da língua inglesa 

 

O objetivo das perguntas reunidas nesta seção foi identificar, de maneira bastante            

generalizada, o conhecimento prévio da língua inglesa de cada participante. As respostas            

oferecidas pelos participantes são fundamentais para que se possa compreender a situação de             

cada um para com o aprendizado da língua inglesa, e também para a identificação de               

possíveis catalisadores e agentes motivacionais nas situações informais e incidentais de           

aprendizagem dessa língua em sua forma escrita. 

Inicialmente, foi perguntado aos participantes se eles já haviam participado de           

algum curso formal de inglês. Em caso de resposta positiva, o participante deveria identificar              

a instituição que ofertou o curso e a duração de sua permanência no curso. 

O único participante que não fez curso de inglês formal foi Daniel, que disse ter               

aprendido a língua apenas no colégio, durante o ensino fundamental e médio. Dentre os              

participantes restantes, Alice foi a que permaneceu por mais tempo fazendo curso,            

completando quatro anos de ensino no curso de inglês Blessedness, em Fortaleza. Leonardo,             

por sua vez, participou de dois cursos de inglês diferentes do CLEC (Centro de Línguas               

Estrangeiras do Ceará) e do British and American, ambos em Fortaleza, totalizando dois anos              

e meio. O participante Caio respondeu que cursou inglês no Yázigi, também em Fortaleza, por               

um semestre. 

A partir dessas informações, percebe-se que a maioria dos participantes possui           

algum conhecimento da língua inglesa advindo de instituições formais de ensino de línguas.             

Embora seja difícil avaliar a qualidade do ensino dessas instituições e a relevância do que foi                

aprendido por cada participante durante o período de estudo, é seguro afirmar que o ingresso               

numa instituição formal de ensino de línguas desempenhou seu papel na aquisição de             

conhecimento de cada membro acerca da língua inglesa. 

Após identificado o panorama geral dos participantes em educação formal da           

língua inglesa, pediu-se que cada participante estimasse sua própria habilidade no uso da             

língua inglesa em quatro áreas: compreensão auditiva, leitura, escrita e fala. Embora esses             

dados não sejam, necessariamente, condizentes com a realidade de cada participante, dado            



115 

que eles apenas emitiram opiniões sobre seus próprios níveis de conhecimento, o objetivo             

dessa questão não é captar uma representação fiel dos níveis de conhecimento em inglês de               

cada participante, mas sim entender como a percepção que cada um tem de si e de seu                 

conhecimento pode afetar (ou não) a produção de tweets em inglês e, consequentemente, as              

oportunidades de aprendizagem incidental dentro da plataforma. 

A tabela a seguir relaciona as respostas oferecidas por cada participante em            

relação a suas percepções sobre seu conhecimento da língua inglesa com dados de tabelas              

anteriores (ver Tabelas 03 e 04) com dados sobre o número de contas em inglês seguidas e                 

número de tweets e retweets publicados no período da primeira fase da pesquisa. 

 

Tabela 06 – Auto-avaliação do entendimento e prática da língua inglesa, contas seguidas e 

tweets, de 27 de março a 15 de maio 

 Compreensão 
auditiva 

Leitura Escrita Fala Contas em 
inglês 

seguidas 

Tweets  e 
retweets  em 

inglês 
publicados 

Alice Médio-alto Alto Médio-alto Baixo-Médio 180 374 

Caio Alto Alto Alto Médio 600 21 

Daniel Alto Alto Médio Médio 61 12 

Leonardo Médio Alto Alto Médio 29 2 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

É difícil observar relações concretas entre a percepção de cada participante acerca            

de seu conhecimento da língua inglesa, do volume de tweets e retweets publicados durante o               

período da pesquisa e o número de contas em inglês seguidas, principalmente porque não se               

pode analisar esses números isoladamente, uma vez que eles são influenciados por outros             

fatores já contemplados pela entrevista aqui apresentada (frequência de acesso, função de uso             

do Twitter, etc.) que são particulares a cada participante.  

Ainda assim, quando observados em conjunto, esses dados permitem que algumas           

relações interessantes sejam percebidas: Leonardo, por exemplo, que classifica a sua           

capacidade de escrever em inglês como altamente desenvolvida, publicou apenas dois tweets            

em inglês no período da pesquisa. Esse baixo número, então, pode ser atribuído à falta de                

interesse do participante em comunicar mensagens em inglês na plataforma, e não a alguma              
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possível insegurança acerca de seu conhecimento da língua. Da mesma maneira, Daniel, que             

percebe o nível de sua escrita em inglês apenas como médio, publicou 12 tweets no período                

contemplado pela pesquisa. Já Alice, que, dentre os participantes observados, é a que tem a               

média de auto-avaliação mais baixa dentre os participantes, é a que mais publicou tweets em               

inglês no período, e a segunda que mais segue contas na rede que usam o inglês como língua                  

primária. 

Por fim, pode-se observar que todos os participantes classificam sua capacidade           

de leitura em inglês como alta. Entende-se, assim, que os participantes se sentem à vontade               

com a leitura da maioria dos materiais escritos em inglês que eles venham a encontrar,               

incluindo tweets, e, por consequência, adquiram vocabulário de maneira inconsciente, de           

acordo com uma das teorias de Hulstijn (2003) sobre a aprendizagem de uma segunda língua,               

já discutida neste trabalho no decorrer do Capítulo 2.  

O fato de que todos os participantes classificam sua habilidade de leitura como             

alta também sugere que eles possuem experiências prévias relativamente extensas com a            

leitura de textos e microtextos em inglês, e, por causa disso, sentem-se confiantes o suficiente               

para classificar suas habilidades de leitura em níveis de alta compreensão. 

 

5.4.4 Experiências com a língua inglesa fora do Twitter 

 

A última seção da entrevista realizada buscou entender se os participantes têm            

contato com conteúdos em inglês fora do Twitter, mas ainda dentro do ciberespaço, e em               

quais plataformas esse contato acontece. Embora a natureza desta pergunta esteja, de certa             

maneira, fora do escopo da pesquisa aqui documentada, julgou-se relevante documentar essa            

informação, a fim de melhor entender o quão representado o texto em inglês está no               

ciberespaço para o aluno de Sistemas e Mídias Digitais, uma vez que o uso do Twitter por                 

esses alunos não pode ser compreendido como atividade única e isolada que acontece dentro              

dos limites do ciberespaço. 

Todos os participantes confirmaram visualizar conteúdo em inglês e utilizar a           

língua inglesa de maneira geral em outras plataformas online além do Twitter. Leonardo             

limitou sua experiência com a língua inglesa fora do Twitter e dentro do ciberespaço apenas               

através de músicas, e, algumas vezes, portais de notícias. Caio, Daniel e Alice possuem              

experiências variadas, mas todos afirmaram assistir vídeos em inglês, algumas vezes sem            
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legendas, em plataformas como YouTube e Facebook, sobre tópicos que lhes interessam,            

muitas vezes relacionados à atividades lúdicas ou culturais – Caio, por exemplo, citou             

videogames como o tópico principal dos vídeos que assiste no YouTube.  

De maneira similar, Alice mencionou alguns blogs e páginas de notícia sobre            

grupos de música coreana que ela acompanha, todos escritos em inglês “porque os autores são               

americanos”. Percebe-se, então, que o interesse por ícones da cultura pop é um influenciador              

para esses participantes, fazendo com que a busca de conteúdo relacionado ao tópico de              

interesse muitas vezes os leve para páginas escritas, na maioria dos casos, em inglês. 

Os casos aqui discutidos possuem interatividade bastante limitada, onde os          

participantes funcionam apenas como receptores de informação de outros veículos em inglês            

(um vídeo no YouTube, ou uma notícia em um blog, por exemplo), constituindo o que Lévy                

(1999) classifica como difusão unilateral. Esse tipo de interatividade é caracterizado, na            

maioria das vezes, por englobar um único participante humano ativo. Essa limitação no             

número de participantes não afeta a possibilidade de ocorrência de situações de aprendizagem             

incidental, visto que muitas delas se desenvolveram no Twitter mesmo quando os            

participantes não estavam diretamente se comunicando com outros usuários da rede, mas sim             

apenas lendo tweets publicados. 

Esse, porém, não foi o único tipo de interatividade fora do Twitter mencionado             

pelos participantes. De fato, um número de situações citadas por Caio e Daniel se encaixa na                

definição de interação mútua oferecida por Primo (2000) e discutida anteriormente: Daniel            

admitiu responder comentários do YouTube algumas vezes, e também participar de algumas            

discussões da plataforma de mídia social Reddit. As interações de Caio, por sua vez, são ainda                

mais diversificadas: além de escrever mensagens em inglês para amigos nos serviços de             

mensagem instantânea Telegram e Discord, ele também se comunica através de chat de voz              

em inglês com amigos de outros países enquanto joga junto com os mesmos. 

Os canais de interatividade e comunicação do participante Caio, neste caso, não            

estão restritos à escrita, o que abre possibilidades ainda mais diversas para situações de              

aprendizagem incidental, com novos gatilhos e um sistema de resposta completamente novo,            

adaptado à língua falada em vez da gramática, ortografia e letramento. Essas possibilidades             

não foram estudadas por essa pesquisa, uma vez que vão além do escopo aqui proposto, mas                

certamente possuem sua própria significância nos diversos processos de aprendizagem          
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incidental que estão ocorrendo a cada momento no cotidiano dos participantes observados e             

de muitos outros indivíduos ao redor do planeta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou identificar a possível existência de situações de          

aprendizagem incidental da língua inglesa vivenciadas por alunos do curso de graduação em             

Sistemas e Mídias Digitais dentro da plataforma de microblogging Twitter. Para tanto, foi             

necessário realizar uma pesquisa multimetodológica com um grupo de quatro alunos do curso             

e também usuários do Twitter, além de uma breve análise das funcionalidades do Twitter              

enquanto rede social e estudo bibliográfico de conceitos e teorias acerca de educação,             

conhecimento, tipos de aprendizagem, multiletramento, cibercultura, redes sociais e         

mídia-educação. 

O estudo detalhado das teorias e noções discutidas neste trabalho foi fundamental            

para que se pudesse entender o poder transformador que a educação, de maneira geral, possui               

nas sociedades humanas, e como qualquer pesquisa realizada neste campo pode ser            

desafiadora, mas também de valor inestimável para uma civilização cognitiva (DELORS et            

al., 1998) cada vez mais conectada a um intenso fluxo digital de informações.  

O uso de novas tecnologias da informação em práticas de multiletramento já            

acontece em algumas instituições educacionais no Brasil, e a natureza híbrida, de múltiplas             

linguagens, (ROJO; MOURA, 2012) dessa modalidade de letramento permite que indivíduos           

advindos de diferentes situações sociais e educacionais usufruam de possibilidades cognitivas           

cada vez mais avançadas. 

Ainda assim, o acesso à educação formal de qualidade no Brasil continua a ser              

escasso e restrito à uma parcela pequena da população, e, por causa disso, opções de               

aprendizagem informais se tornam cada vez mais importantes para a realidade da sociedade             

brasileira. É importante relembrar, porém, que os processos de aprendizagem informal e            

incidental não devem ser entendidos como alternativas completas ao ensino formal, mas sim             

como uma maneira de complementar essa prática (DELORS et al., 1998; FLACH;            

ANTONELLO, 2010; MARSICK; WATKINS, 1990 apud MARSICK et al., 2017). 

A pesquisa descrita por este trabalho foi dividida em duas fases principais, cada             

uma seguindo um método de pesquisa distinto. Na primeira fase, utilizando o método de              

pesquisa observatória como base, assumiu-se a posição de pesquisador lurker (POLIVANOV,           

2013; FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011) para observar quatro alunos do curso de            

Sistemas e Mídias Digitais na plataforma Twitter, durante um período de 50 dias. Nesta etapa,               
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foram documentados os usos da língua inglesa pelos participantes, fossem estes através de             

tweets autorais ou retweets. Também foram contabilizados dados referentes ao número de            

contas seguidas por cada participante.  

A partir das informações coletadas na primeira fase, elaborou-se um roteiro de            

treze questões a ser estruturado em entrevistas individuais para cada participante, buscando            

obter respostas para comportamentos observados durante a fase de análise de conteúdo que             

não poderiam ser suficientemente explicados através de apenas um período de observação. 

As respostas fornecidas pelos participantes durante a fase de entrevistas foram           

fundamentais para que se pudesse entender como cada participante utilizava o Twitter, e, a              

partir disso, finalmente identificar se situações de multiletramento incidental em inglês           

realmente aconteciam dentro da plataforma. De fato, a descrição feita pelos participantes dos             

processos comportamentais envolvidos em situações onde cada um se deparou com palavras e             

expressões desconhecidas em inglês confirmou a existência de diversos momentos de           

aprendizagem incidental, onde uma situação-gatilho impulsionou os alunos a buscar          

conhecimento usando seus próprios métodos, como demonstrado pelos modelos de          

aprendizagem de Marsick e Watkins (2001). 

Não apenas foi confirmada a existência de momentos de aprendizagem incidental           

de inglês dentro do Twitter pelos participantes, mas também foi possível discernir algumas             

características específicas da plataforma e dos participantes que são propícias para essa            

ocorrência, a partir de outras perguntas incluídas no roteiro das entrevistas. O frequente uso              

de siglas típicas de redes sociais, por exemplo, muito comuns no ambiente do Twitter, fez               

com que pelo menos dois dos participantes fossem confrontados com expressões de            

significado desconhecido, desencadeando o processo de aprendizagem incidental até que          

descobrissem o significado dessas expressões. Embora algumas delas não sejam usadas           

coloquialmente por falantes da língua inglesa, seu frequente uso dentro do Twitter as torna              

mais relevantes para usuários da rede, principalmente para aqueles que desejam se manter em              

dia com o linguajar da comunidade. 

Também foi possível inferir que a existência prévia de algum conhecimento sobre            

a língua inglesa adquirido através de meios de educação formais pode agir como incentivador              

ou catalisador de processos de aprendizagem incidental; todos os participantes entrevistados           

confirmaram ter participado de alguma modalidade de ensino formal de inglês em algum             
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momento de suas vidas, com três dos participantes possuindo histórico de participação em             

instituições dedicadas ao ensino formal de línguas. 

A temática da aprendizagem incidental no ensino de línguas ainda é pouco            

estudada, e ainda há muito a se pesquisar acerca deste assunto. As limitações de recurso e                

tempo impostas à essa pesquisa foram necessárias para que ela pudesse ser realizada em              

acordância com o cronograma proposto, mas reconhece-se que muitas melhorias          

organizacionais poderiam ter sido feitas para que fossem obtidos resultados ainda mais            

precisos, e maior volume de informações, dentro de limites aceitáveis.  

Como comentado anteriormente, os estudos sobre aprendizagem informal e         

incidental no Brasil ainda são escassos (FLACH; ANTONELLO, 2010), e, por causa disso, a              

relevância de pesquisas como a descrita por este trabalho se torna ainda mais aparente.              

Entende-se que, por ser um processo que passa despercebido pelos aprendizes, documentar            

casos de aprendizagem incidental pode ser bastante complexo e difícil (MARSICK et al.,             

2017), mas, dadas as condições pouco favoráveis da educação formal brasileira atual,            

acredita-se que estudos futuros sobre formas alternativas de aprendizagem aplicadas a           

situações acessíveis ao povo brasileiro são de grande interesse para o desenvolvimento da             

nação como um todo, e podem trazer respostas para problemas educacionais de longa data              

enfrentados pela população do Brasil. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE QUESTÕES 

 

A - HÁBITOS DE USO GERAL DO TWITTER 

 
1. O que lhe fez optar por usar o Twitter? 

 
2. Quanto tempo você gasta no Twitter? (Acessos diários? Semanais?) 

 
B - ACESSO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EM INGLÊS NO TWITTER 
 

3. (Para participantes com bio em inglês) Sua bio no Twitter está escrita em inglês. Por 
quê?  

 
4. Quais as dificuldades de escrever um tweet em inglês? 

 
5. O que você faz ao se deparar com um tweet em inglês que você não entende 

completamente (uma expressão, palavra, etc.)? 
 

6. Você já interagiu diretamente com outras contas em inglês?  
 

a. Se sim, descreva como formulou suas mensagens e se a interação foi 
proveitosa. Encontrou dificuldades?  

 
b. Se sim, quais?  

 
7. Você só retweeta tweets em inglês que você compreende inteiramente? Por quê? 

 
8. Você leva em consideração o entendimento linguístico de seus seguidores ao retweetar 

algo em inglês? 
 

9. Você se lembra de alguma situação em que não conseguiu entender parte de um tweet 
em outro idioma?  

 
a. Se sim, descreva a situação. 

 
10. O que lhe motiva a escrever tweets em inglês ou retweetar conteúdo escrito em inglês? 

 
C - ENTENDIMENTO DA LÍNGUA INGLESA 
 

11. Você fez curso formal de inglês?  
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a. Por quanto tempo?  
b. Onde? 

 
12. Como definiria seu entendimento da língua inglesa nos seguintes aspectos: 

a) Compreensão auditiva (entendimento do inglês falado)?  
 

b) Leitura?  
 

c) Escrita?  
 

d) Fala?  
 
D - EXPERIÊNCIAS COM A LÍNGUA INGLESA FORA DO TWITTER 
 

13. Você tem contato com outros conteúdos em inglês em outras plataformas que não 
sejam o Twitter?  

 
a. Se sim, liste quais conteúdos e os descreva brevemente. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido para os alunos do curso de Sistemas e              
Mídias Digitais 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário(a) da pesquisa: O USO DO             

TWITTER COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM INCIDENTAL NO       

MULTILETRAMENTO EM INGLÊS PARA ALUNOS DO CURSO DE SISTEMAS E          

MÍDIAS DIGITAIS realizada pela graduanda Isadora Santiago Aires, aluna regular do           

BACHARELADO EM SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL         

DO CEARÁ (UFC), sendo orientada pela Professora Andrea Pinheiro Paiva Cavalcante. Você            

não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça              

qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam            

esclarecidos. 

O objetivo desta pesquisa é analisar hábitos de uso do Twitter por alunos do curso de                

Sistemas e Mídias Digitais na Universidade Federal do Ceará e suas possíveis relações com o               

multiletramento na língua inglesa, através de observação dos participantes e posterior           

aplicação de questionários e entrevistas. 
Este termo de consentimento é entregue em duas vias para sua assinatura, caso venha              

a concordar em participar da pesquisa, sendo destinada uma via para você e outra para a                

pesquisadora. O material utilizado para coleta de dados será um formulário composto de             

entrevistas com questões abertas (semiestruturadas), sendo utilizado gravador para a          

entrevista. Se alguma destas questões gerarem desconforto ou constrangimento para você,           

você não será obrigado a respondê-las. Isso não o penalizará nem o impedirá de continuar               

participando da pesquisa. As entrevistas ocorrerão em local e horário previamente           

combinados com você que lhe sejam mais apropriado. Depois das entrevistas, elas serão             

transcritas fielmente, levando em consideração as respostas dos entrevistados. Você terá           

liberdade de se recusar a participar da pesquisa a qualquer momento. A sua participação na               

pesquisa será de fundamental importância, para que possam ser atingidos os objetivos do             

estudo, colaborando com a análise dos dados e publicação dos mesmos posteriormente. Será             

garantido seu anonimato, ou seja, o seu nome não será revelado no decorrer da análise e na                 

publicação do estudo. Não será cobrado nenhum valor para sua participação, assim como não              
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haverá ressarcimento por contribuir com o estudo.  

Os pesquisadores encontram-se disponíveis a esclarecer qualquer dúvida durante e          

após a pesquisa, por meio dos contatos: Aluna Isadora Santiago Aires, telefone para contato:              

(85) 98777-0979, e-mail isadora.santiago@live.com; e a Professora Andrea Pinheiro Paiva          

Cavalcante, e-mail andrea@virtual.ufc.br. Para informar qualquer questionamento durante sua         

participação no estudo, dirija-se ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da              

Universidade Federal do Ceará, no endereço Av. Cel. Nunes de Melo, 1127, Campus Rodolfo              

Teófilo, Bairro Rodolfo Teófilo - CEP 60430-270 - Fone (85) 3366-8344 - Fortaleza-CE. O              

Estudo obedece às normas nº 196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde -                  

Ministério da Saúde e de acordo com a Declaração de Helsinki (1965) e as revisões de Tokyo                 

(1975) e Venice (1983). 

 

Compromissos Éticos: 

Dentre as normas previstas na Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde,             

destacamos o cumprimento de garantia de que você: 

✦ terá contato, em qualquer etapa da pesquisa, com os profissionais          

responsáveis pelo estudo para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que          

surgirem. A Coordenadora desta pesquisa é a Professora Andrea Pinheiro          

Paiva Cavalcante, (andrea@virtual.ufc.br) e a Aluna Isadora Santiago        

Aires (isadora.santiago@live.com); 

✦ neste estudo, todos os requisitos da Bioética serão rigorosamente         

cumpridos; 

✦ você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento durante a          

pesquisa, sem que com isso ocorra penalidade de qualquer espécie; 

✦ você está recebendo garantias de que não haverá divulgação de seu nome            

nem qualquer outra forma de informação que ponha em risco sua           

privacidade e seu anonimato; 

✦ você poderá ter acesso a todas as informações colhidas pela pesquisadora           

e aos resultados do estudo, inclusive ler as transcrições gravadas de sua            

entrevista, tendo total oportunidade de refutar o transcrito, permitindo ou          

impedindo que seja publicado; 

✦ o pesquisador utilizará as informações somente para esta pesquisa. Nós,          
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Isadora Santiago Aires e Andrea Pinheiro Paiva Cavalcante -         

pesquisadores, assumimos o compromisso de cumprir os termos da         

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

O abaixo-assinado, _________________________________________, _______    

anos, RG nº ________________________ declara que é de livre e espontânea vontade que             

está participando como voluntário(a) da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este            

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive oportunidade de              

fazer perguntas sobre o conteúdo do mesmo, como também sobre a pesquisa e recebi              

explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo            

uma cópia deste Termo. 

 

Fortaleza, _____/______/______. 

 

_____________________________ ______________ __________________________ 

Nome do(a) Voluntário(a) Data Assinatura 

 
 

 


