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ENTRE PROCESSOS 
FORMATIVOS E INTERATIVOS: 
O WHATSAPP COMO ESPAÇO 

SIGNIFICATIVO NA ORIENTAÇÃO 
E FORMAÇÃO 

Carloney Alves de Oliveira – UFAL

Introdução

No momento de mudanças pedagógicas no contexto da so-
ciedade em que vivemos, exigem-se dos profissionais da educação 
o domínio e o compartilhamento de ideias a partir da sua prática 
pedagógica com as tecnologias móveis, já que tais tecnologias per-
mitem configurar novas maneiras para seus usuários utilizarem 
e ampliarem suas possibilidades de expressão, a construção de 
significados, bem como atuarem para significar o mundo e com 
ele interagir.

Do ponto de vista educacional, as tecnologias móveis, e de 
modo particular, a utilização do WhatsApp, vêm conquistando seu 
espaço na busca de mudanças na prática pedagógica dos professo-
res, para que possam trabalhar nas suas aulas, não de forma linear, 
mas ampliando a sua visão de mundo, objetivando proporcionar 
espaços para a construção do saber ao processo de aprendizagem 
dos nossos alunos, a fim de que estes possam construir conceitos e 
produzir significados nas suas aulas, buscando ressaltar os valores e 
atitudes de um profissional crítico-reflexivo.
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Para Santaella (2013, p. 291), o uso de dispositivos móveis 
na educação envolve

 

[...] processos de aprendizagem abertos que sig-
nificam processos espontâneos, assistemáticos e 
mesmo caóticos, atualizados ao sabor das circuns-
tâncias e de curiosidades contingentes. O advento 
dos dispositivos móveis ativou esses processos, pois 
graças a eles, o acesso à informação tornou-se livre 
e contínuo, a qualquer hora do dia e da noite, tra-
zendo gratificação instantânea.

O desafio de fazer pesquisa em Educação e tecnologias mó-
veis nos remete a reflexões sobre as possibilidades e potencialidades 
que esse binário possui para produzir significados nos processos de 
ensino e de aprendizagem, dentro e fora da escola, para a reorganiza-
ção do pensamento relativo às mudanças curriculares, buscando en-
carar desafios, numa construção coletiva de conhecimento científico.

As tecnologias móveis têm provocado reflexões na educação 
por causa de sua capacidade de “ensinar”. As possibilidades de im-
plantação de novas técnicas de ensino são praticamente ilimitadas 
(MARINHO, 2015). No contexto educacional, a aprendizagem 
nesta perspectiva depende de ações que caracterizam o ‘fazer peda-
gógico’: experimentar, interpretar, visualizar, induzir, conjecturar, 
abstrair, generalizar e, enfim, demonstrar. É o aluno agindo, dife-
rentemente de seu papel passivo ante uma apresentação formal do 
conhecimento, baseada essencialmente na transmissão ordenada de 
‘fatos’, geralmente na forma de definições e propriedades. 

A partir deste contexto trabalhamos com a utilização do 
WhatsApp nos processos de orientação e formação de dois bolsistas 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PI-
BIC)/UFAL do curso de Pedagogia da Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL), pelas quais ocorreram variados tipos de intera-
ção entre estudantes e professor-orientador do projeto intitulado 
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“Laboratório de educação matemática e a formação do pedagogo: 
concepções e comunidades de práticas”. 

Como objetivos deste estudo, buscamos analisar as contri-
buições e as potencialidades do WhatsApp nos processos de orien-
tação e formação de bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (PIBIC)/UFAL; refletir sobre a formação 
do pedagogo em face do WhatsApp e propiciar interações entre os 
sujeitos envolvidos por meio de estratégias didáticas.

A utilização do WhatsApp no ensino de Matemática pode ser 
utilizado na prática pedagógica do professor como atribuição de 
sentido ao processo educativo e à produção de significados nas suas 
aulas de Matemática, possibilitando acesso às informações de dife-
rentes formas por meio de sons, imagens, textos e vídeos, permitin-
do ao aluno melhorias na aprendizagem e contribuindo para o seu 
aperfeiçoamento e construção de conceitos matemáticos. É possível 
perceber nesse recurso, nas múltiplas interfaces oferecidas aos seus 
usuários, a oportunidade de discutir e compartilhar elementos que 
favoreçam a interatividade e a aprendizagem.

Desse modo, faz-se necessário refletir acerca do WhatsApp para 
a formação dos professores e seu impacto no contexto educacional, a 
partir das necessidades e dos objetivos em função de sujeito e da pro-
posta pedagógica de cada curso, pois é por meio desses ambientes que 
o processo de ensino e de aprendizagem e a formação do professor ocor-
rem, sendo possível motivar, formar, auxiliar no desenvolvimento cog-
nitivo do sujeito, atingir perfis diferentes, melhorar a formação, fornecer 
feedback e incorporar interfaces que promovam a troca de informações, 
reflexões e pesquisas mediante uma comunicação síncrona e assíncrona.

WhatsApp e a formação do pedagogo

A utilização do WhatsApp como recurso educacional possibi-
lita aos alunos, resolver problemas, construir e buscar conhecimen-
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to, criando um ambiente desafiador e aberto ao questionamento, 
capaz de instigar a curiosidade e criatividade desses sujeitos. 

Esse aplicativo pode ser utilizado como um catalisador de 
uma mudança no paradigma educacional, que promova a apren-
dizagem ao invés do ensino, que coloque o controle do processo 
de aprendizagem nas mãos do aprendiz. Isso auxilia o professor a 
entender que a educação não é somente a transferência da informa-
ção, mas um processo de construção do conhecimento do aluno, 
como produto do seu próprio engajamento intelectual ou do aluno 
como um todo.

Segundo Behrens (2011, p. 3), os nativos digitais “enfrentam 
desafios a partir das problematizações reais do mundo contempo-
râneo e demandam ações conjuntas”, assim como defendia Papert 
(1994, p. 21), afirmando que “as crianças podem aprender a usar 
computadores habilmente e essa aprendizagem pode mudar a ma-
neira como elas conhecem outras coisas”. 

Do ponto de vista formativo, as tecnologias móveis podem 
proporcionar contextos de aprendizagem que favoreçam o pensa-
mento reflexivo e de autoria, destacando novas dimensões de inte-
ração em rede, indo além da linearidade com o hipertexto, pois a 
navegabilidade de um ambiente hipertextual corresponde à facili-
dade do usuário em encontrar a informação, disponível em forma 
de páginas ligadas por links, permitindo ao usuário a rápida locali-
zação da informação. Assim, quando o leitor escolhe seu percurso 
na rede, ele interfere na organização do espaço de sentido do texto, 
interliga redes escondidas sob os nós, ativando, deste modo, cons-
truções semânticas, ou as anula se não forem as de sua preferência.

De acordo com Valente (2014), com os aplicativos móveis 
na educação é possível permitir e oferecer aos seus usuários acesso 
à informação, conversação com os sujeitos envolvidos e a liberda-
de de navegabilidade em tempo e espaço, possibilitando, de forma 
integrada, o desenvolvimento de tarefas, veiculação de dados, ajus-
tes às necessidades e aos objetivos de cada curso, na organização, 
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reorganização e flexibilização curricular, a fim de atender às novas 
exigências para a construção do conhecimento sistematizado, que 
instiguem a investigação e a curiosidade do sujeito em formação.

As mudanças introduzidas pelas tecnologias digitais (TD) 
podem contribuir para o enriquecimento progressivo dos ambien-
tes e contextos de aprendizagem, convidando o professor a ampliar 
e reformular suas práticas pedagógicas, para que os alunos possam 
escolher novos caminhos, visto que a produção do conhecimento 
está associada à ideia de construção conjunta.

As TD têm o computador conectado à internet como ins-
trumento principal da integração e podem favorecer o processo 
de ensino e de aprendizagem, revelando possibilidades de criação 
dialógica propiciada pelas interações de pensamentos, conceitos, 
imagens, mídias e ideias, nas quais o sujeito atua de forma cons-
ciente com os objetos do conhecimento, pois conforme Valente 
(2007, p. 38),

 

[...] o processo ensino-aprendizagem deve incor-
porar cada vez mais o uso das tecnologias digitais 
para que os alunos e os educadores possam mani-
pular e aprender a ler, escrever e expressar-se usan-
do essas novas modalidades e meios de comunica-
ção, procurando atingir o nível de letramento.

Com as TD no contexto educacional, professores e alunos 
precisam ser muito flexíveis e criativos na valorização da construção 
coletiva, da criatividade, da aprendizagem por meio da imagem, 
do audiovisual, das trocas, da constante interação, privilegiando, 
além do cognitivo, o afetivo e o intuitivo, para potencializar es-
tratégias didáticas que estabeleçam relações que possam contribuir 
para a constituição de um conhecimento coletivo, levando o sujeito 
a atitudes de criação e autoria, acompanhando cognitivamente o 
processo de aprendizagem objetivado. 
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Todavia, para a autonomia do aprendiz é cada vez mais ur-
gente e necessário desencadear elementos que estabeleçam cone-
xões com a diversidade de ritmos, disponibilidades, interesses e a 
multiplicidade de tarefas de cada usuário, pois segundo Almeida e 
Valente (2011, p. 36), as TD podem

 

[...] potencializar as práticas pedagógicas que fa-
voreçam um currículo voltado ao desenvolvimen-
to da autonomia do aluno na busca e geração de 
informações significativas para compreender o 
mundo e atuar em sua reconstrução, no desenvol-
vimento do pensamento crítico e auto-reflexivo 
do aluno, de modo que ele tenha capacidade de 
julgamento, auto-realização e possa atuar na defesa 
dos ideais de liberdade responsável, emancipação 
social e democracia.

No entanto, é preciso criar condições para que alunos e pro-
fessores venham a utilizar as TD não somente em sala de aula, mas 
no seu cotidiano, pois, conforme Ramal (2003, p. 48), é preciso 
“dominar as linguagens, compreender o entorno e atuar nele, ser 
um receptor crítico dos meios de comunicação, localizar a informa-
ção e utilizá-la criativamente e locomover-se bem em grupos de tra-
balho e produção de saber”, sendo autores da sua própria fala e do 
próprio agir, exercitando no dia a dia tarefas que permitam superar 
dificuldades e limitações do seu navegar com as tecnologias, além 
de possibilitar momentos de comunicação e expressão.

Estas tecnologias podem otimizar o trabalho de sala de aula, 
mobilizar a socialização de saberes, a construção de sentidos no 
processo de ensino e de aprendizagem, reforçando a rápida e efi-
ciente transmissão de informações, criando condições para uma 
maior interação entre os sujeitos envolvidos num espaço fluido e 
dinâmico que permite a ação, a participação, a livre problematiza-
ção, bem como a liberdade de expressão.
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Seja qual for a abordagem para o uso do WhatsApp na for-
mação do pedagogo, é preciso que, ao realizar atividades educativas, 
elabore o seu planejamento a partir de estratégias didáticas e meca-
nismos de avaliação para atender aos objetivos e necessidades do gru-
po que sustentem um espaço que vai se desdobrando para uma diver-
sidade de caminhos que não estabeleçam limites para a imaginação.

Com a utilização do WhatsApp nos espaços formativos é pos-
sível ampliar o espaço de sala de aula, favorecendo a emergência 
de novas possibilidades, em que conhecimentos podem ser cons-
truídos, interesses, necessidades e desejos podem ser compartilha-
dos, constituindo-se numa participação coletiva e de forma intui-
tiva, além da capacidade de aprender e do talento para socializar o 
aprendizado (LUCENA et. al., 2016).

Com a inserção das inovações tecnológicas no contexto edu-
cacional, as instituições de ensino superior (IES) são desafiadas a 
observar, a repensar as práticas educativas, a sinalizar e construir 
novos modos de se relacionar com tais recursos e contribuir para 
com a consolidação de uma nova cultura de ensino e de aprendi-
zagem, já que na sociedade atual a comunicação é cada vez mais 
audiovisual e interativa, e nela, imagem, som e movimento se com-
plementam na constituição da mensagem.

Neste sentido, é preciso repensar a formação do pedagogo 
em situações de ensino que possibilitem o uso de recursos tecno-
lógicos para o auxílio e a implementação de novas abordagens e 
estratégias didáticas, criando espaços ao enfrentamento de ações 
que além da formação inicial, priorizem também cursos de aper-
feiçoamento e formação continuada, oficinas online que envolvam 
atividades nas quais o professor possa experienciar os diferentes 
recursos tecnológicos.

As tecnologias móveis proporcionam dispositivos e uma 
variedade de aplicações que podem facilitar a nossa prática peda-
gógica, ampliando possibilidades no ponto de vista educativo, já 
que oferecem múltiplas formas de representações da informação 
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e comunicação, diferentes formas de interação, capacidade de ar-
mazenamento e versatilidade na elaboração e desenvolvimento de 
materiais didáticos com o uso.

No contexto educacional, as tecnologias móveis vêm permi-
tindo o surgimento de diferentes práticas inovadoras e colaborati-
vas que favorecem o processo de ensino e de aprendizagem baseado 
em situações problemas, nas quais os sujeitos envolvidos podem 
expressar-se, opinar, buscar e receber informações de interesse, 
colaborar e gerar conhecimento por meio das diversas experiên-
cias socializadas.

Na medida em que os aplicativos móveis são disponibilizados 
e utilizados no contexto educacional, funcionam como interfaces 
que se unem por meio de diagonais e consolidam as interações, 
a interatividade, a autonomia, a colaboração, a comunicação e a 
aprendizagem.

Ao integrar nos contextos formativos, essa relação pode ser 
uma proposta enriquecedora e um processo contínuo de vivências 
incorporadas no cotidiano dos alunos e professores na busca da 
criação de sentidos, compreendendo as possibilidades de transfor-
mação da prática educativa a partir da utilização do WhatsApp e 
tais elementos com mais autonomia, capacidade de enfrentamento 
dos desafios do processo de construção do saber, alterando hábitos, 
valores, modo de pensar e de aprender com diferentes recursos tec-
nológicos cada vez mais sofisticados e integrados.

Não se pode mais encarar as tecnologias móveis como algo 
distante da realidade do professor, mas deve-se vislumbrar o po-
tencial existente em cada uma destas tecnologias, não se limitando 
a execuções mecânicas, tendo apenas como finalidades a memo-
rização e a reprodução do conteúdo exposto, pois a formação do 
pedagogo com a utilização do WhatsApp está diretamente relacio-
nada com o enfoque, a perspectiva, a concepção que se tem da 
sua formação, de suas funções atuais, devendo ser concebida como 
reflexão, pesquisa, ação, descoberta, organização, fundamentação, 
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revisão, construção teórica e não como mera aprendizagem de no-
vas técnicas, atualização em novas receitas pedagógicas ou aprendi-
zagem das últimas renovações tecnológicas.

Contribuições e as potencialidades do WhatsApp nos 
processos de orientação e formação de bolsistas do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientí-
fica (PIBIC)/UFAL

Os novos cenários requerem desenvolver nos professores em 
formação a habilidade, a competência para o uso das tecnologias 
móveis, de modo particular, o aplicativo WhatsApp, a agilidade de 
raciocínio mental e formal, autonomia e criatividade, para que os 
grandes desafios sejam superados nos processos formativos em sua 
docência. Considerar a importância dessa formação para a do-
cência é superar limites no aprender a ser professor, que não é 
tarefa fácil, mas sempre um aprendizado por meio de situações 
teóricas e práticas, com uma bagagem sólida no âmbito científico, 
atuando reflexivamente com flexibilidade e responsabilidade no 
trabalho docente.

Nesse âmbito, é necessário pensar numa concepção de for-
mação que compreenda um conjunto possível de formas de intera-
ção e de cooperação entre pesquisadores, formadores, professores e 
outros atores do espaço acadêmico suscetíveis de favorecer a prática 
reflexiva e a profissionalização interativa a partir do WhatsApp, es-
timulando a sinergia das competências profissionais, o que poderá 
ser um caminho na identificação de novos questionamentos que 
permitirão reformas ou reestruturações futuras nos cursos de for-
mação de professores, abrindo espaço para dimensões coletivas e 
cooperativas, já que é possível formar o professor em ambientes de 
aprendizagens diferentes (participativo, interativo, criativo, aberto, 
contextualizado, humano, justo).
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Esses espaços de aprendizagem se devem a uma proposta cur-
ricular aberta e flexível que regulamente soluções para problemas 
sociocognitivos comuns ao grupo e, por outro lado, se apoiem no 
trabalho cooperativo entre professores e formadores, explorando 
novas possibilidades de representação do conhecimento adquirido.

Sob este contexto, cada vez mais é necessária a discussão so-
bre a formação do professor com a utilização deste aplicativo, pois 
o conhecimento adquirido pelo docente nessa formação deve ser 
instrumento de uma aprendizagem que constrói e reconstrói nas 
diversas situações da vida em sociedade.

As tecnologias móveis podem proporcionar aos seus usuários, 
mediante recursos hipermidiáticos, isto é, a integração de várias mí-
dias/linguagens, tais como textos, animações, imagens, vídeos, sons 
e movimentos, situações de ensino e aprendizagem para alunos e 
professor, buscando assumir uma postura de sujeitos ativos, com 
capacidades argumentativa e reflexiva, à medida que constroem e 
reconstroem conceitos, apresentam estratégias didáticas por meio 
das diferentes funcionalidades desses ambientes.

As mudanças introduzidas pelo WhatsApp podem natural-
mente contribuir para o enriquecimento progressivo dos ambien-
tes e contextos de aprendizagem, revelando-se na possibilidade de 
criação dialógica propiciada pelas interações de pensamentos, con-
ceitos, imagens, mídias e ideias, nas quais o sujeito atua de forma 
consciente com os objetos do conhecimento na educação.

O WhatsApp invade os espaços de relações, com a possibilida-
de de subsidiar diferentes práticas pedagógicas, de forma que seus 
usuários possam convertê-los num espaço rico em descobertas por 
meio da sua interatividade e na interação entre os pares. O WhatsA-
pp tem a capacidade de facilitar as oportunidades de aprendizagem 
superior personalizada aos indivíduos, permitindo uma abertura e 
uma ligação ao mundo exterior. Nessa concepção, os usuários deste 
aplicativo devem ser encorajados a confrontar-se com a realidade, 
mostrando-se criativos a novas descobertas e alternativas inovadoras.
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A partir desse contexto, foi criado um grupo no WhatsApp 
(FIGURA 1) com os dois bolsistas do PIBIC/UFAL com propósito 
de orientar, acompanhar e refletir sobre as atividades propostas para 
o desenvolvimento do projeto PIBIC, analisar as contribuições e 
as potencialidades deste aplicativo para tal fim, refletir sobre a for-
mação do pedagogo em face do WhatsApp por meio das interações 
entre os sujeitos envolvidos por estratégias didáticas.

Figura 1 – Página inicial do grupo criado no WhatsApp

Fonte: Acervo do autor.

Com o grupo criado e apresentado, os orientandos foram 
convidados a utilizar ferramentas disponibilizadas pelo aplicativo 
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WhatsApp, constituindo num espaço significativo que possibilitasse 
leituras, pesquisas, realização de atividades, desafios, construções e 
diálogos sobre as temáticas propostas ao longo das orientações.

Depois de tomada de consciência dos bolsistas da criação do 
grupo no WhatsApp, os mesmos puderam utilizar o aplicativo como 
apoio aos diálogos e orientações referentes ao cronograma proposto 
no projeto do PIBIC/UFAL, permitindo a troca e o compartilha-
mento de ideias, estando atento a algumas situações, incorporando 
os papéis atribuídos, interagindo efetivamente ao longo das orienta-
ções, mantendo uma troca constante de informações, concedendo o 
direito de se expressar, de criar e recriar, de decidir, de optar e cons-
truir conceitos com autonomia e criticidade, conforme Figura 2.

Figura 2 – Interação do bolsista a partir da leitura de textos

Fonte: Acervo do autor.
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Ao compreender a importância do WhatsApp na perspecti-
va da orientação e acompanhamento, foi possível também trocar 
informações em arquivos (doc.), conforme Figura 3, a escrita dos 
relatórios solicitados sobre o desenvolvimento das atividades pro-
postas para os bolsistas. 

Figura 3 – Envio do relatório parcial sobre o 

desenvolvimento das atividades

Fonte: Acervo do autor

Com a intenção de levar ao conhecimento dos sujeitos a im-
portância de se trabalhar com o WhatsApp, visando a uma aprendi-
zagem no sentido mais abrangente, foi possível também fortalecer 
a ideia da autonomia e da criatividade dos orientandos para além 
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da escrita, enviando imagens, fotos, vídeos, áudios e/ou links (FI-
GURA 4), apontando recomendações que permitiam o desenvolvi-
mento de diferentes estratégias de diálogo e orientação.

Figura 4 – Envio de imagens/fotos

Fonte: Acervo do autor

Criar espaços de formação do professor mediante os aplica-
tivos móveis é urgente na sociedade midiática em que se vive. As 
rápidas mudanças sociais via desenvolvimento tecnológico atingem 
a educação na contemporaneidade, sendo possível estabelecer, por 
meio da ampliação desses espaços híbridos e criativos, dimensões 
pedagógicas nas formas de ensinar e de aprender, gerando dinâmi-
cas que se relacionam e se articulam com os saberes-fazeres. 
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Dessa forma, percebemos que é possível integrar recursos 
midiáticos para a formação de cada sujeito, o que requer por parte 
do professor uma melhor percepção do processo educacional nes-
tes ambientes e uma melhor identificação dos atores e seus papéis 
no desenvolvimento da prática educativa, baseada num conjunto 
de conteúdos curriculares a partir de estudos, pesquisas, atividades 
acadêmicas e extracurriculares.

A utilização do WhatsApp abre novos espaços para a formação 
do professor e impõe muitos desafios às IES. Vão além do recebi-
mento de informações, desenvolvem habilidades intelectuais de es-
crita, leitura do ambiente, criatividade, curiosidade, interpretação, 
para a resolução de problemas e estratégias didáticas, como ocorre 
com o raciocínio, a atenção ou a sociabilidade de conhecimentos 
prévios e/ou adquiridos, contribuindo na construção de novos su-
jeitos sociais capazes de interferir no processo de transformação da 
sociedade.

Considerações finais

O desejo de uma melhor participação e a interação no 
 WhatsApp foram condições mencionadas pelo grupo de orientan-
dos. Eles assumiram que precisavam ser sujeitos ativos do processo 
a partir das interfaces disponibilizadas no aplicativo, para que pu-
dessem superar seus limites e as dificuldades encontradas durante a 
sua utilização, pois quanto maiores as interações, maior a sistema-
tização dos conteúdos propostos. Já o encontro com a diversidade 
de ideias possibilitará significados que lhes permitam pesquisar e 
pensar criticamente.

Os orientandos buscaram aprender de forma cooperativa, 
sem as limitações de barreiras geográficas e de tempo, melhorando 
a qualidade da sua navegabilidade no ambiente, respeitando o pen-
samento do colega, visando enriquecer sua própria aprendizagem e 
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desenvolver a autonomia para compartilhar seus objetivos, conte-
údos estudados, suas metas e soluções de problemas que surgiram 
durante as orientações.

Ao considerar o contexto do WhatsApp na formação do 
pedagogo, necessitamos de olhares que proporcionem estilos de 
compreensão, processamento e análises em torno desses ambien-
tes como estratégias didáticas, não apenas para a manipulação de 
conteúdos e leituras exigidas, mas para compartilhamento de ideias 
e obtenção de conhecimentos, de acordo com suas necessidades, 
visando suas condições intelectuais ou interesses específicos.

Precisamos, no WhatsApp, acompanhar os alunos, orientar e 
problematizar os conteúdos propostos, para que esses alunos sejam 
capazes de transformar as informações transmitidas e/ou pesqui-
sadas em conhecimento, por meio dos recursos e propostas que 
envolvam ações reflexivas. Esse ambiente deve propiciar ao aluno a 
ampliação de oportunidades para a construção do conhecimento.

Necessita-se de olhares que articulem, por meio do WhatsA-
pp, um espaço para o compartilhamento de saberes e experiências, 
que facultem aos sujeitos posturas investigativas e multiplicadoras 
de concepções que permitam exercer uma posição crítica ante a sua 
realidade, interrogando-a, buscando alternativas teóricas e práticas 
diante de suas problemáticas. 
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