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Este artigo discute os pressupostos teóricos e metodológicos de 
um projeto de iniciação científica, que vem sendo desenvolvido no 
âmbito do Instituto Federal Baiano, campus Senhor do Bonfim. Fundado 
nas concepções sociointeracionistas da linguagem humana e na 
relevância das redes sociais como ambientes de socialização e 
aprendizagem, este projeto investiga como os professores e os alunos do 
ensino médio acionam as redes sociais da internet em suas atividades de 
ensino-aprendizagem da língua materna, e qual as percepções desses 
agentes do processo educativo acerca da influência dessas redes para o 
sucesso escolar dos estudantes. Essa proposta de investigação científica 
apoia-se no pressuposto de que, ao possibilitarem a interação verbal, 
esses ambientes virtuais suscitam novas formas de uso da língua e, 
consequentemente, novos gêneros de textos; que precisam ser discutidos 
na escola, para fomentar uma aprendizagem mais dinâmica e atual acerca 
da leitura e da produção dos produtos materializados por meio da 
linguagem verbal. Por essa razão, busca, em diálogo com professores e 
alunos de três instituições de ensino da cidade de Senhor do Bonfim, 
levantar que práticas de ensino-aprendizagem da língua materna, 
desenvolvidas nos contextos de aula da disciplina Língua Portuguesa das 
escolas pesquisadas, englobam as redes sociais no bojo de suas propostas 
didático-pedagógicas. Além disso, busca explicitar as percepções dos 
professores e dos estudantes acerca da influência das redes sociais para o 
sucesso escolar; ou seja, para o bom desempenho dos estudantes. A fim 
de construir respostas para as questões de pesquisa, estão sendo 
utilizadas as técnicas da observação participante e da entrevista estrutura. 
Com isso, os bolsistas tentam, de forma crítica e consciente, realizar 
levantamento sobre os usos das redes sociais no processo de ensino-
aprendizagem da língua materna, bem como sobre a influência dessas 
redes no desempenho escolar dos alunos pesquisados. 


