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9

EDUCAÇÃO MEDIADA PELO WHATSAPP:
ENSINAR E APRENDER POR MENSAGENS 

INSTANTÂNEAS

[...] o professor escreve na lousa a lição que deve-
ria ser copiada por seus estudantes, que, em vez 
disso, preferem fotografar a lousa. Aplicam, assim, 
as inovações tecnológicas a seu favor para tentar 
minimizar o monótono esforço de copiar a lição e, 
desse modo, ganhar mais tempo livre para poder 
conversar, paquerar, zoar ou mesmo explorar al-
gumas das múltiplas funções de seus smartphones. 
(Narrativa elaborada por Oliveira, 2017)

Além de transformar a capacidade de comunicação dos 
usuários, as tecnologias digitais e os aplicativos de troca de 
mensagens, por exemplo, possibilitam um deslocamento de 
ações, uma vez que ação desenvolvida nem sempre é a esperada 
pelo mediador ou por outros usuários. No exemplo da narra-
tiva, a ação esperada pelo professor seria que os alunos copias-
sem no caderno o conteúdo escrito à lousa pelo professor, mas 
por um deslocamento possível pela praticidade possibilitada a 
partir do uso dos dispositivos móveis a ação se resume a captu-
ra de uma foto de todo o conteúdo, para ter a possiblidade de 
fazer outras ações. 

Esta situação descreve um procedimento que é próprio 
dos processos cotidianos na cultura contemporânea. Uma vez 
que, as práticas culturais estão permeadas de artefatos digitais 
que não se resumem apenas as relações comunicacionais, mas 
a consolidação de novos modos de aprender e de acessar infor-
mação, abrindo assim a necessidade de inovação também nos 
modos de ensinar. Uma simples ação pode existir por meio de 
elementos exteriores e se consolidar em novas perspectivas no 
caminho, mediante as tramas da rede e das práticas culturais 
da cultura vigente. 

WhatsApp.indb   9 04/12/17   18:40
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APRESENTAÇÃO

Notamos na narrativa que associações rotineiras entre 
alunos e artefatos culturais do seu tempo, os smartphones e os 
aplicativos, por exemplo, criaram a possibilidade de compor 
um cenário de inovação à ação natural que seria copiar o texto 
no caderno, como imaginava a professora. No entanto, a pos-
sibilidade de se associar a dispositivos e, consequentemente, 
a outras pessoas, desperta um tensão à própria metodologia 
escolhida pelo professor para o trabalho docente, provocando 
um desfecho inesperado.

Quando observamos este tipo de situação, podemos ava-
liar que o acesso à informação e ao conhecimento na cultura 
digital não se produz de forma isolada e estática, está inti-
mamente ligado também aos processos comunicativos e in-
focomunicacionais disponíveis e até inesperados. Contudo é 
preciso discutir qual o impacto do uso destes dispositivos na 
consolidação das práticas educativas na atualidade. Qual a po-
tencialidade destes artefatos na medicação do trabalho docen-
te? Como podem ser associados às metodologias de ensino e as 
práticas de pesquisa? Posto que, as possibilidades educacionais 
e comunicativas que surgem na cultura contemporânea, arti-
culadas às mudanças sociais e ao desenvolvimento e populari-
zação das tecnologias digitais móveis, são constantes e expres-
sivas, ao passo que novas potencialidades também podem gerar 
novos problemas.

Os sites de redes sociais digitais, os jogos on-line, os si-
tes de compartilhamento de vídeo, os gadgets e os smartphones 
são agora os acessórios da cultura e, mais especialmente, dos 
jovens. Eles estão tão associadas à vida das pessoas que é difícil 
lembrar que estão a disposição apenas há poucos anos. Hoje, 
como também foi o caso de ontem por seus antecessores, os 
jovens atingem a idade da busca pela autonomia, mas na cul-
tura digital eles fazem isso por maneiras diferentes, com outros 
modos de comunicação, outras formas de se relacionar, novas 

WhatsApp.indb   10 04/12/17   18:40



11

formas de jogar, novas formas de expressão e também de ex-
posição.

Diante desse cenário, experiências de ensino e aprendi-
zagem também são possíveis em variadas configurações. Em 
contrapartida, algumas tensões da prática docente e dos pro-
cessos educativos surgem e colocam em questionamento os 
modelos de ensino mais tradicionais que, enxergam com es-
tranhamento os hábitos na cultura vigente. Alguns estudiosos 
da Cibercultura afirmam a esse respeito, de modo separatista 
que os jovens se configuram como nativos digitais da Ciber-
cultura e os que nasceram antes dos anos de 1990, portanto, 
são imigrantes digitais.  

Entretanto, avançar o limite da superficialidade nos faz 
perceber que embora os mais jovens sejam nativos digitais e 
configurem suas práticas cotidianas com artefatos culturais da 
Cibercultura, eles não têm fluência digital para sua autoapren-
dizagem, necessitando assim da figura do mediador. Deste 
modo, o papel do professor ou de algum mediador que articule 
a práticas culturais da Cibercultura para a promoção da apren-
dizagem sempre será eficaz e relevante. 

A possibilidade de fotografar, armazenar ou até mesmo 
encaminhar o conteúdo para outra pessoa por meio de um 
aplicativo de redes sociais digitais na internet possibilitam a 
emissão e reconfiguração de novos conteúdos. Ainda que, não 
intencionais se tornam disponíveis ao uso e, naturalmente, 
contribuem para a produção ubíqua e colaborativa de novos 
conteúdos por meio da reconfiguração deles, mas essas práticas 
por si só não garantem a aprendizagem.

Ao passo que estamos cada vez mais conectados, mais 
associados aos ambientes on-line e com práticas culturais cada 
vez mais dependentes dos aplicativos e das tecnologias digitais 
e da internet, desenvolvemos modos de existência híbridos. O 
aplicativo WhatsApp Messenger, tem ganhado, cada vez mais 
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APRESENTAÇÃO

destaque nesse cenário, pois a possibilidade de trocar mensa-
gens, imagens, vídeos, documentos e áudios, instantaneamen-
te de modo gratuito tem garantido novas experiências que não 
se resumem as performances comunicacionais.

Na Cibercultura uma boa parte dos indivíduos usam 
suas conexões para encontrar a informação ou para explorar 
os seus centros de interesses que vão além do que eles têm 
acesso à escola ou o que eles encontram em sua comunidade 
local. Grupos on-line no WhatsApp, por exemplo, permitem 
aos jovens de se conectarem com colegas que partilham inte-
resses comuns. Tencionam assim, a prática de outras habilida-
de inerentes ao dispositivo como a escrita e leitura, mesmo em 
linguagem digital pelo texto escrito, pela emissão de áudio e 
vídeos. 

A popularidade do WhatsApp é incontestável, principal-
mente entre os mais jovens, pelo motivo das mensagens de voz 
e os vídeos terem se popularizada. Mas, a marca principal do 
aplicativo fica por conta de sua função principal que é enviar 
textos (escritos ou com os emojis) e gravações de áudio que são 
pacotes de dados mais leves e que geram menos tráfego quando 
comprados aos vídeos.

Com vista as potencialidades do WhatApp na Ciber-
cultura nas páginas que se seguem evidenciamos relatos de 
experiências e práticas pedagógicas. Estes são resultados de 
pesquisa e formação construídas por meio de inquietações de 
investigadores de grupos de pesquisas distintos e instituições 
diversas. Assim, apresentamos este livro que tem como princi-
pal objetivo discutir a utilização do aplicativo WhatsApp como 
espaço de ensino,  aprendizagem e formação, na Cibercultura. 

Oferecemos ao leitor mais possibilidades para fazer um estu-
do diverso e amplo, que tem no aplicativo seu objeto de estudo e 
discussão e um espaço de tensão. Nas páginas as seguir apresenta-
remos experiências de pesquisadores, propostas de ensino e apren-
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dizagem, outras formas de ensinar e aprender que tem o WhatsApp 
como mediador do processo. Para que o leitor se localize com mais 
facilidade e, também, por julgarmos importante a divisão por te-
mas, este livro composto com trabalho de autores do Brasil e de ou-
tros países, divide-se em três grande eixos nos quais se encontram 
ordenados do seguinte modo: 

O primeiro tema está intitulado como “WhatsApp, Me-
diação e Processos Comunicativos”, onde concentramos os 
trabalhos que se propõe a discutir o WhatsApp a partir da pers-
pectiva comunicacional. Assim, apresentam-se experiências de 
como aplicativo de rede social pode mediar conexões entre di-
ferentes agentes em espaço-tempo distintos com um objetivo 
em comum, que avançam o limite do uso social.

 No segundo tema estão dispostos os arquivos que se 
centram na temática “WhatsApp e Processos Educativos”, onde 
reunimos os textos que apresentam o aplicativo como media-
dor dos processos de ensino e aprendizagem, seja na educação, 
formal, informal ou não-formal e que possibilitam a consoli-
dação de novas experiências educativas.  

O terceiro e último tema denominado “WhatsApp, Auto-
ria e Prática Docente”, agrupa trabalhos que discutem o Wha-
tsApp mediante suas possiblidades de desenvolver pesquisas e 
auxiliar na prática docente mediante a articulação com as me-
todologias de ensino ou os desenhos didáticos e curriculares 
de cada professor.

Apesar de estarem agrupados por temáticos, é importan-
te destacar que os trabalhos deste livro não seguem uma ordem 
linear. Deste modo, esperamos que os textos aqui apresenta-
dos, mesmo que lidos de modo disperso, possam contribuir ou 
auxiliar novas práticas de pesquisa e formação na Cibercultura 
e instigar também novas propostas de ensino e aprendizagem.

Acreditamos que o conjunto textual aqui delineado com 
seus objetivos e argumentos trazem um contributo significati-
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APRESENTAÇÃO

vo para repensarmos e inovarmos o uso do WhatsApp na edu-
cação. Seja este uso em uma proposta de educação formal ou 
por meio de processos formativos vinculados à educação que 
se constrói e se passa nos mais variados espaços sociais. O fe-
nômeno da utilização de aplicativos que discutimos em tela 
por meio dos processos de comunicação em rede, nos oferece 
rastros suficientes para que este seja aplicado nos mais diversos 
e múltiplos contextos educativos, objetivando não apenas uma 
inovação, mas, também, revisitando cada finalidade que este 
nos oferece.

Cristiane Porto
Kaio Eduardo Oliveira

Alexandre Chagas
(Organizadores)
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PREFÁCIO

Paulo Freire, Vygotsky, Freinet, Dewey 
e Anísio Teixeira usariam o WhatsApp!

Marco Silva1

Costumo dizer: se estivessem vivos hoje e fossem incluídos 
ciberculturais, Paulo Freire, Vygotsky, Freinet, Dewey e Anísio Tei-
xeira saberiam tomar a Web 2.0 ou a internet social e suas redes 
sociais como aliados capazes de materializar a ação comunicacional 
da educação autêntica, presencial e online, feita de conectividade, 
autoria, compartilhamento, colaboração, dialogia e interatividade.

Sim! Essas referências internacionais em educação realizaram 
suas docências e pesquisas acadêmicas no cenário midiático de que 
dispunham – imprensa, rádio e TV –, em que prevaleceu o pa-
radigma unidirecional determinando a interação emissor-receptor. 
Porém, em seus livros, concebem a pedagogia como prática poten-
cializadora da autonomia, diversidade, interação, dialógica e demo-
cracia em sala de aula. Essa percepção da educação coexistiu des-
confortável com o modus operandi das tecnologias de informação 
que eles conheceram, ainda que tenham lançado mão delas para 
divulgação de conteúdos e promover estratégias de aprendizagem 
como assistir a um filme, ler um texto e ouvir um áudio.

Se estivessem vivos e atentos ao cenário comunicacional da 
cibercultura ou da cultura digital, Freire, Vygotsky, Freinet, Dewey 
e Teixeira se sentiriam muito à vontade para fazer uso do smartpho-
ne, do tablet e do laptop como aliados em sala de aula. Saberiam 

1 Sociólogo, doutor em Educação, professor da Faculdade de Educação da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e autor do livro Sala de aula interativa. 

 E-mail: mparangole@gmail.com
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PREFÁCIO

explorar suas telas não meramente como planos de transmissão 
para assistir a filme, ler texto e ouvir áudio, mas como ambien-
tes de imersão, manipulação e interlocução, com janelas, ícones 
e aplicativos móveis abertos a múltiplas conexões, que permitem 
intervenções e modificações autorais e colaborativas nos conteúdos 
e na comunicação.

Se estivessem vivos e atentos ao nosso cenário midiático, per-
ceberiam que o aprendiz migra da condição de espectador com um 
controle remoto nas mãos para a de participador que opera natu-
ralmente com a tela tátil, imersiva, em rede conversacional, que lhe 
permite adentramento, autoria, colaboração e o gesto instaurador 
que cria e alimenta sua experiência comunicacional.

Se fossem usuários das redes digitais, dos blogs, dos wikis, 
veriam que o tripé fundamental da comunicação passa por uma 
modificação radical favorável a suas concepções de educação, quan-
do a mensagem muda de natureza, o emissor muda de papel e o 
receptor muda de status. 

• O emissor não emite mais, no sentido que se entende 
habitualmente, uma mensagem fechada. Ele oferece um leque de 
elementos e possibilidades à manipulação do receptor.

• A mensagem não é mais “emitida”, não é mais um mun-
do fechado, paralisado, imutável, intocável, sagrado. É um mundo 
aberto, modificável, na medida em que responde às solicitações da-
quele que a consulta.

• O receptor não está mais em posição de recepção clássica. 
Ele é convidado à livre autoria colaborativa. A mensagem ganha 
sentido sob sua intervenção.

Se estivessem vivos e atentos ao espírito do nosso tempo, 
Freire, Vygotsky, Freinet, Dewey e Teixeira muito provavelmente 
adotariam o WhatsApp, que contempla a participação de sujeitos 
dialogantes na dinâmica da autoria e da cocriação da comunicação, 
da aprendizagem e da formação. Esse aplicativo favorece a docência 
e a aprendizagem em sala de aula presencial e online porque permi-
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te reunir interlocutores em bidirecionalidade, multidirecionalida-
de, comunicação síncrona e assíncrona, com troca de texto, áudio, 
imagem e vídeo, documentos em PDF e ligações gratuitas por meio 
de conexão com a internet.

Por sua vez, a docência ciberincluída e inspirada no legado 
dos mestres citados saberia intuitivamente lançar mão do WhatsApp 
para promover a extensão da sala de aula presencial no ciberespaço 
e aí mobilizar a autêntica educação cidadã. Entretanto, ainda que 
intuitiva, a utilização desse aplicativo não deixaria de lançar mão das 
contribuições reunidas na coletânea intitulada WhatsApp e educação: 
entre mensagens, imagens e sons, organizada por Cristiane Porto, Kaio 
Eduardo Oliveira e Alexandre Chagas. Esse volume reúne trabalhos 
de pesquisadores antenados com a cibercultura ou com a cultura di-
gital e com a tradição crítica ou emancipatória da educação e trata de 
inúmeras funcionalidades, vantagens e possibilidades pedagógicas do 
WhatsApp. Os textos estão organizados em três segmentos: 1) What-
sApp, mediação e processos comunicativos; 2) WhatsApp e processos 
educativos; e 3) WhatsApp, autoria e prática docente. 

WhatsApp, mediação e processos comunicativos
Dá início ao primeiro segmento desta coletânea o texto 

“Gestão em rede na primavera secundarista”, das autoras Andrea 
Lapa e Gilka Girardello. Seu objeto é a análise de uma experiên-
cia pedagógica que articulou uma disciplina de pós-graduação 
em uma universidade federal e as ocupações de escolas por es-
tudantes em defesa da educação durante a chamada “Primavera 
Secundarista” de 2016. O trabalho baseia-se nos referenciais das 
teorias da comunicação, dos estudos culturais e da mídia-edu-
cação, bem como nos conceitos-eixo do programa Cultura Viva 
do Ministério da Cultura (MinC): autonomia, protagonismo, 
empoderamento e gestão em rede. Como o foco da disciplina 
eram as relações entre educação, cultura digital e culturas popu-
lares no contexto brasileiro contemporâneo, a emergência das 
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lutas estudantis levou a turma a constituir-se como um coletivo 
solidário que passou a apoiar diretamente os movimentos pro-
tagonizados pelos secundaristas. Um dos espaços comunicativos 
mais utilizados nessa experiência, tanto para comunicação inter-
na quanto para comunicação externa, foi o aplicativo WhatsApp 
Messenger. Cada estudante fazia a ponte dos acontecimentos e 
contatos de sua própria rede dentro das escolas ocupadas com 
os outros estudantes e as professoras da turma. Para tal, foi cria-
do o grupo EcoAção, que acolheu todas as trocas discursivas do 
grupo, em texto, áudio e vídeo, fonte preciosa de dados que 
permitiu analisar a experiência midiático-educativa da discipli-
na e essas novas formas de comunicação contemporâneas como 
espaços de formação da cultura digital. Na análise do processo, 
o texto identifica contribuições para a reflexão no campo edu-
cacional, especialmente diante da persistência de uma distância 
entre a universidade e as escolas, e do risco de que a proposta de 
educar com, para e através das mídias possa às vezes reduzir-se à 
retórica. Em suma, o texto discute aspectos favoráveis à inven-
ção pedagógica no campo da Educação e da Comunicação. 

O segundo texto da primeira seção, de autoria de J. Antó-
nio Moreira e Sara Dias Trindade, tem como título “O WhatsA-
pp como dispositivo pedagógico para a criação de ecossistemas 
educomunicativos”. Reflete sobre a aplicabilidade pedagógica do 
WhatsApp procurando analisar possibilidades e potencialidades 
desse dispositivo na criação e desenvolvimento de ecossistemas 
digitais comunicativos em diferentes níveis de ensino. Seus au-
tores estão duplamente atentos: 1) para a potência do aplicativo 
capaz de proporcionar aos docentes e estudantes oportunidades 
de aprendizagem desenhadas “à medida” e passíveis de serem con-
cretizadas em praticamente qualquer lugar e a qualquer hora; 2) 
ao mesmo tempo, para a mudança de paradigma educativo reve-
lando cada vez mais tênue a linha que separa a educação formal 
da informal e não formal, bem como a necessidade de urgente 
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otimização das potencialidades do denominado “software social”. 
Com base nessa dupla atenção, o texto trata de potencialidades 
do WhatsApp para o desenvolvimento de estratégias de aprendi-
zagem motivadoras para a aquisição de competências pelos estu-
dantes, cada vez mais imersos no mundo digital.

O último texto do primeiro segmento dedicado a mediação 
e processos comunicativos tem como título “O uso do WhatsApp 
como prática sociointeracionista e espaço de aproximação entre 
surdos e ouvintes”. Seus autores, Huber Kline Guedes Lobato, 
Rubens Alexandre de Oliveira Faro e Renata Moraes de Olivei-
ra, partem das seguintes questões: a) de que forma o aplicati-
vo WhatsApp contribui na interação entre surdos e ouvintes?; b) 
quais as percepções de participantes de um grupo do WhatsApp 
sobre a interação entre surdos e ouvintes?; c) quais as contribui-
ções do aplicativo para aproximar o mundo de surdos ao mundo 
de ouvintes? Com base nessas questões específicas, eles dão conta 
do objetivo principal do texto, que é analisar a contribuição do 
WhatsApp para a interação entre surdos e ouvintes. Para dar con-
ta desse desafio, trabalham com: a) preceitos sociointeracionistas 
segundo a perspectiva vygotskiana; b) percepções de participantes 
de um grupo do WhatsApp sobre a interação entre surdos e ou-
vintes; e c) análise das contribuições do aplicativo WhatsApp para 
aproximar o mundo de surdos ao mundo de ouvintes. Os resulta-
dos do estudo apresentado no texto revelam que: a) o WhatsApp 
contribui na interação entre surdos e ouvintes; b) os participantes 
partilham informações e conhecimentos por meio do aplicativo; e 
c) o uso do WhatsApp propicia, de forma equânime, condições de 
interação entre surdos e ouvintes. Em suma, o texto revela que o 
uso do aplicativo, como prática sociointeracionista, é um espaço 
de aproximação entre surdos e ouvintes que contribui com o uso 
e difusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e da Língua Por-
tuguesa em sua modalidade escrita, seja por meio de chamadas de 
vídeos ou por mensagens de textos.
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WhatsApp e processos educativos
Dedicada a processos educativos, a segunda seção do livro 

tem como primeiro texto “Interações no ciberespaço: estudos e 
pesquisas sobre o WhatsApp na educação no Brasil e em Portugal”. 
Seus autores, Ronaldo Nunes Linhares, Alexandre Meneses Chagas 
e Elbênia Marla Ramos Silva, mapeiam e analisam a produção cien-
tífica sobre o uso do WhatsApp como plataforma de comunicação e 
educação no processo de aprendizagem. Para revelar o que está sen-
do feito e em que estágio se encontram os estudos e pesquisas sobre 
esse tema, optaram por: a) quantificar e mapear os dados sobre 
dissertações e teses que tenham como objeto o WhatsApp/educação 
no Brasil e Portugal, de 2009 até 2017; b) identificar nessa pro-
dução as tendências teórico-metodológicas, autorias e resultados, 
procurando responder às seguintes questões: quando, onde, quem, 
o quê, com que objetivo, como e quais os resultados; e c) comparar 
a produção dos dois países procurando estabelecer aproximações e 
distanciamentos na busca de compreender a relevância e contribui-
ção do WhatsApp no processo de aprendizagem. Atentos ao desafio 
de mapear essa produção ainda em construção, considerando a no-
vidade e inovação do objeto no campo da educação, os autores têm 
consciência de que lidam com as marcas iniciais do WhatsApp no 
território da cibercultura e no campo da educação.

O texto de Cristiane de Magalhães Porto, Kaio Eduardo de 
Jesus Oliveira e André Luiz Alves, intitulado “Expansão e reconfi-
gurações das práticas de leitura e escrita por meio do WhatsApp”, 
discute as reconfigurações das habilidades e práticas de leitura e 
escrita no aplicativo WhatsApp Messenger. A partir de pesquisa bi-
bliográfica, defende o argumento de que o aplicativo: a) tem fa-
vorecido processos comunicativos “mais interativos” por meio da 
troca de mensagens instantâneas; e b) tem possibilitado novas prá-
ticas de leitura e de escrita cotidianas, mediante a convergência de 
elementos próprios do aplicativo, do hipertexto e da cultura digital, 
tais como: emojis, emotions, imagens, áudios e vídeos, que passam 
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a integrar as práticas de leitura e escrita, atualizando a concepção 
clássica de letramento.

 Lúcia Amante e Lígia Fontana são autoras do texto “Whats-
App e a aprendizagem: realidade ou ilusão?”. Considerando que a 
adoção de plataformas e ferramentas digitais pode contribuir signi-
ficativamente para o desenvolvimento de habilidades e competên-
cias compatíveis com as novas demandas sociais que se colocam à 
aprendizagem no ensino superior, elas discutem no texto a utilização 
do WhatsApp como aplicativo que promove a aprendizagem colabo-
rativa e ubíqua, permitindo aos estudantes construir um percurso 
próprio de aprendizagem. Ademais procuram identificar os tipos de 
funções que, no processo de aprendizagem, os estudantes atribuem 
a esse aplicativo, bem como entender as limitações do WhatsApp, 
tendo por base uma experiência de utilização desenvolvida com um 
grupo de estudantes de educação em contexto universitário.

O texto “WhatsApp com função Stories: ensinar e aprender 
na magia do instante”, de Edvaldo Souza Couto e Joana Doura-
do França de Souza, chama especial atenção para a função Stories, 
uma novidade incorporada ao aplicativo que permite o compar-
tilhamento de fotos e vídeos por tempo determinado. A função 
Stories, já conhecida no SnapChat, outro aplicativo de rede social, 
surpreende porque difere de outras redes sociais em que as men-
sagens eram destinadas ao registro eterno. Na função Stories, cada 
publicação é condenada a desaparecer em pouco tempo. O texto 
chama a atenção para a promoção do esquecimento por meio de 
mensagens autodestrutivas e problematiza a adoção e recorrência 
dessa função em várias redes sociais. Alerta para a dissolução de 
características específicas da participação nas redes sociais e para o 
risco de padronização dos ambientes antes marcados por experiên-
cias ricas que ressaltavam a diversidade de mecanismos. A partir de 
estudos sobre a cibercultura e as redes sociais digitais no âmbito 
da educação, apresenta resultados de uma pesquisa qualitativa com 
um grupo de professores que relata possibilidades pedagógicas do 
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WhatsApp com a função Stories. São discutidos os significados do 
ensinar a aprender, lembrar e esquecer, registrar e apagar conteúdos 
na magia do instante em nossas comunicações ubíquas.

“WhatsApp: cenário para discussões e reflexões sobre a per-
missividade e limite da interação de crianças e adolescentes com o 
universo digital” é o texto assinado por Lynn Alves e Velda Torres. 
Seu foco é a reação dos pais à adesão da juventude aos artefatos 
sociotécnicos contemporâneos que vêm provocando mudanças 
na forma como as pessoas se organizam, acessam informações e 
produzem conhecimentos, a exemplo dos telefones móveis que se 
converteram em computadores na palma da mão, possibilitando 
acesso a arquivos armazenados nas nuvens computacionais, geren-
ciamento de e-mails e processos comunicacionais. Alguns pais têm 
estabelecido limites para interação dos filhos com o universo digi-
tal, inclusive pais pesquisadores da cultura digital. O texto aborda 
as angústias desses pais em torno do seu papel diante do desejo de 
interação frequente dos filhos com as tecnologias digitais. As an-
gústias foram registradas nas discussões em um grupo no WhatsApp 
com membros do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Comu-
nidades Virtuais - CV – Uneb. O texto analisa essas angústias e 
apresenta o WhatsApp como espaço para reflexão e formação de 
professores e pesquisadores. 

O texto “Conversas ubíquas via Whatsapp: ambiências for-
mativas multirreferenciais”, de Rosemary Santos, Felipe Carvalho e 
Tânia Lúcia Magdalena, resulta de pesquisa que investigou a aproxi-
mação do currículo universitário das práticas cotidianas da cibercul-
tura, arquitetando e planejando ambiências formativas emergentes 
de práticas colaborativas, autorais e abertas. O estudo desenvolveu-se 
com os cotidianos de cursistas e um docente-pesquisador na discipli-
na Informática na Educação, do curso de licenciatura em Pedagogia, 
Uerj/Cederj/UAB, oferecida em 12 polos localizados em municípios 
do Estado do Rio de Janeiro em 2014. As conversas do WhatsApp 
tomadas como dispositivos de pesquisa revelaram possibilidades de 
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maior interação entre subjetividades próprias dos praticantes pesqui-
sados. Com base nessa investigação, o texto aborda as práticas que 
acontecem cotidianamente com os usos dos dispositivos móveis, nos 
deslocamentos de espaços e tempos, em que as pessoas têm dina-
mizado a produção de enunciados sobre lugares e acontecimentos, 
expressando diferentes perspectivas sobre o mundo.

WhatsApp, autoria e prática docente
O texto de Carloney Alves de Oliveira “Entre processos for-

mativos e interativos: o WhatsApp como espaço significativo na 
orientação e formação” abre o último segmento deste livro. Ele re-
gistra os resultados de pesquisa que investigou as contribuições e as 
potencialidades do WhatsApp nos processos de orientação e forma-
ção de bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (Pibic) na Universidade Federal de Alagoas (UFAL). E 
reflete sobre a formação do pedagogo em face do WhatsApp e aten-
to às interações entre os sujeitos envolvidos através de estratégias 
didáticas. Revela também o desejo por uma melhor prática na utili-
zação do WhatsApp constatado no seu universo de pesquisa, forma-
do por dois orientandos do Pibic, alunos do Curso de Licenciatura 
em Pedagogia da Ufal, à disposição para um acompanhamento sis-
temático e uma formação adequada, com apoio, diálogo e colabo-
ração. Atesta também que o WhatsApp permite a configuração de 
novas maneiras de aprender e orientar pela interação e exploração 
do aplicativo – na experimentação e na colaboração –, inserindo os 
sujeitos e proporcionando espaços para reflexões sobre o processo 
formativo na cultura digital.

“Diário online no WhatsApp: app-learning em contexto de 
pesquisa-formação na cibercultura” é o texto de Alexsandra Bar-
bosa, Edméa Santos e Mayra Ribeiro. Parte do entendimento de 
que a cultura contemporânea tem proporcionado diferentes usos 
das tecnologias móveis no âmbito da educação, tais como a utili-
zação de celulares, smartphones e tablets na pesquisa e na formação 
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de professores. E confirma que os aplicativos ensejam situações 
de aprendizagem nas quais os sujeitos interagem e aprendem em 
mobilidade e ubiquidade, possibilitando, assim, novos modos de 
produção de saberes. Ao articular tecnologias e aplicativos com a 
“pesquisa-formação na cibercultura”, as autoras do texto revelam 
sua abordagem sobre o app-learning, modo como denominamos 
“saberesfazeres”  provenientes do uso de aplicativos nos processos 
de “aprendizagemensino”. O texto revela que os aplicativos podem 
ser utilizados nas pesquisas como dispositivos que registram, através 
da escrita, da fotografia, de áudios e de vídeos, o que é vivenciado. 
Ao mesmo tempo, reflete sobre o uso do WhatsApp Messenger como 
diário online no processo formativo de uma pesquisa-formação na 
cibercultura no contexto do Grupo de Pesquisa, Docência e Ciber-
cultura (GPDOC).

O texto “A web 2.0 e os software sociais: outros espaços tem-
pos multirreferencias na iniciação à docência” nasceu do esforço 
de compreender e explorar as potencialidades dos recursos presen-
tes nas tecnologias móveis utilizadas no Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) da Universidade Federal de 
Sergipe, com os bolsistas de iniciação à docência e com supervisoras 
das escolas vinculadas ao Pibid/Pedagogia. Os autores, Simone Lu-
cena, Arlene Araújo Domingues Oliveira e Gilson Pereira dos San-
tos Junior, realizaram a pesquisa durante a formação no Pibid utili-
zando o WhatsApp Messenger. Como resultado, observaram que os 
grupos criados com os sujeitos da pesquisa passaram a utilizar esse 
aplicativo como outro espaçotempo de formação. De acordo com 
os autores, o aplicativo permite a criação de um espaço multirre-
ferencial com possibilidades de socializar, interagir e narrar instan-
taneamente todas as ações desenvolvidas nos diferentes ambientes 
de aprendizagem. Simone, Arlene e Gilson sugerem ainda que os 
softwares sociais potencializam a criatividade e a colaboração entre 
seus usuários, favorecem a divulgação de suas autorias em forma de 
texto, áudio, imagem e vídeo.
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Para finalizar o texto de Rosemary Lacerda Ramos “Ciên-
cia com leveza: o WhatsApp como artefato pedagógico na dis-
ciplina metodologia do trabalho científico”. O texto resulta de 
investigação sobre as potencialidades didáticas do WhatsApp 
como artefato de comunicação e mediação didático-pedagógica 
no percurso da disciplina Metodologia Científica. O WhatsApp 
foi escolhido por ser um dos mais populares aplicativos de men-
sagem multiplataforma com relevante potencial comunicacio-
nal. Por sua vez, a delimitação da disciplina Metodologia Cien-
tífica como locus da experiência se justifica por ser fundamental 
no desenvolvimento de produções científicas dos estudantes que 
ingressam no ensino superior e ao longo do curso são estimula-
dos a desenvolver trabalhos científicos como parte dos requisitos 
de avaliação, além de contribuir com o letramento acadêmico e 
iniciação à prática de pesquisa com suas diversas circunstân-
cias de natureza técnica e estética. A “pesquisa-ação” realizada 
com seis turmas de pós-graduação adotou o WhatsApp como 
artefato mediador do processo ensino-aprendizagem na referida 
disciplina. Os resultados revelaram uma grande aceitação, maior 
interação entre os pares, engajamento e motivação para o estu-
do, contribuição com a construção coletiva do conhecimento, 
participação e colaboração dos discentes no processo de ensino 
e aprendizagem para além dos limites físicos da sala de aula com 
intensificação da sua participação nas atividades didáticas.

Em 2017, ano de publicação desta coletânea, o WhatsApp 
completa oito anos como software de autoria, compartilhamen-
to, conectividade e colaboração mais popular no Brasil. Se ainda 
estivessem entre nós e pudessem ler os textos aqui reunidos, 
Freire, Vygotsky, Freinet, Dewey e Teixeira concordariam que 
o cenário sociotécnico da internet social está em sintonia pa-
radigmática com o que os reúne em favor da educação cidadã: 
autonomia, diversidade, interação, dialógica e democracia. Te-
mos a confluência de uma tradição pedagógica transtemporal 
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forjada no cenário analógico desfavorável e a atualidade digital 
pujante com forte adesão social. Essa confluência é histórica e 
nos faz ver que temos uma situação de vantagem quando estão 
disponíveis as condições de fazer algo em favor da formação de 
professores e da educação em nosso tempo.
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GESTÃO EM REDE NA  
PRIMAVERA SECUNDARISTA

Andrea Lapa – UFSC
Gilka Girardello – UFSC

Rede. Nós construímos juntos uma rede com 
barbante. De repente tínhamos uma Teia pronta. 
 (BRASIL, 2009, p. 70)

Introdução

O ano de 2016 foi marcado por acirradas disputas políticas 
no cenário nacional. Um golpe à democracia que culminou com 
o fortalecimento do neoliberalismo como lógica da governança e 
perdas sucessivas de direitos conquistados. As pessoas, expostas a 
um bombardeio diário de notícias tendenciosas e ao fogo cruzado 
na polarização das redes sociais, tiveram dificuldade para operar o 
distanciamento reflexivo e a leitura crítica da realidade. Contudo, 
houve resistência. E em nenhum outro lugar social ela tomou pé 
com tanta firmeza como na escola. 

Em outubro de 2016, estudantes ocuparam novamente es-
colas públicas de ensino fundamental e médio por todo o Brasil, 
incluindo universidades públicas e particulares. O alvo do protes-
to eram duas grandes reformas propostas pelo novo governo: a 
medida provisória MP 746, que propunha a reforma do ensino 
médio e a PEC 241/PEC 51, que propunha o congelamento dos 
gastos públicos por 20 anos, atingindo em cheio os investimentos 
em educação.
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Não se pode minimizar aqui o papel das mídias. Se por um 
lado temos uma nova base tecnológica de comunicação e interação, 
há também uma reconfiguração da indústria cultural que propicia a 
participação de sujeitos como consumidores entretidos e não cida-
dãos. A internet apresentou desde sempre um potencial de promo-
ver a liberdade e a desestabilização de relações de poder instituídas. 
Mas a realização deste potencial depende de contexto e processo, 
como diz Castells (2013), pois ele precisa ser descoberto por expe-
riência e não proclamado de antemão. Isto implica que difundir o 
uso de TIC sem alterar o contexto pode tornar a sociedade mais 
suscetível a intensificar suas tendências contraditórias já presentes. 

A esperança está em que nossa prática tanto é afetada pela 
internet como a nossa diversidade de apropriação a altera. Por essa 
razão reconhecemos as interações humanas nas redes sociais como 
um espaço potencial para a realização da promessa de apropriação 
crítica e criativa das tecnologias. Estes novos espaços públicos pre-
sentes no ciberespaço (aplicativos como: Facebook, Twitter, What-
sapp Messenger, Instagram, entre outros) acolhem a sociabilidade 
contemporânea e são espaços de expressão da organização social. 

Destacamos que a interação de indivíduos nas redes sociais 
pode formar comunidades, mas não necessariamente. No ciberes-
paço, as pessoas se relacionam, trocam informações e recursos, 
mas também constituem redes de laços interpessoais que pro-
porcionam sociabilidade, apoio, integração e identidade social. 
Quando criam vínculos de alguma ordem e constroem algo em 
comum, elas formam comunidades tão intensas como as presen-
ciais (WELLMAN; GULIA, 1999). 

Por muito tempo se defendeu que o ciberespaço redefinia a 
noção de comunidade. Como não eram mais culturalmente homo-
gêneas ou espacialmente limitadas, formavam-se como comunida-
des de escolhas, com mais ênfase ao papel de apoio aos indivíduos 
do que ao seu componente cultural. Porém, o atual ativismo digital 
evidenciou um espaço público híbrido, mescla de ciberespaço e espa-
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ço urbano, “constituindo, tecnológica e culturalmente, comunidades 
instantâneas de prática transformadora” (CASTELLS, 2013, p. 16).

Há diferenças qualitativas nos diversos espaços da internet. Por 
exemplo, o Twitter denota um uso mais público do que Facebook e 
Instagram, porque a participação ali se dá por indivíduos (@-perfis) 
que se conectam em torno de um tema (#-hashtags) e não apenas em 
torno de pessoas. A configuração do Facebook é um pouco diferente, 
favorecendo a polarização, o fechamento de grupos em bolhas de au-
toreferência que criam a ideia de um mundo de discurso único e de 
um indivíduo padronizado. Apesar de o Facebook permitir mais espaço 
para exposição de conteúdos (o Twitter se limita a 140 caracteres, o 
Instagram a imagens), a interação não se dá a partir de temas de inte-
resse, mas de vínculos particulares. E a participação dos indivíduos se 
restringe geralmente a curtir e compartilhar, isto é, reforçar pontos de 
vista prévios, mais do que se abrir à construção de sentidos comuns.

Por sua vez, o WhatsApp Messenger aproxima grupos já for-
mados, criando um espaço de trocas instantâneas e privadas que 
amplificam as possibilidades de interação, à revelia de condições es-
paciais e temporais. Como um espaço mais reservado e protegido, 
tem sido usado amplamente para aproximar pessoas em uma co-
municação rápida, barata e ao alcance das mãos. Na educação, tem 
propiciado a quebra dos “muros” da escola, tanto levando o mundo 
exterior para dentro da sala de aula, como conectando estudantes e 
professores fora do tempo e espaço escolares. 

Uma extensiva revisão de literatura foi sistematizada por 
Arun Gupta (2014) sobre redes sociais na educação superior apa-
recendo como algumas de suas principais implicações: a promoção 
da cultura participativa, da expressão de opiniões em um fórum 
mais amplo e de uma gestão mais transparente do coletivo; o au-
mento da motivação e a intensificação de diálogos reflexivos e de 
conexões interpessoais (GUPTA, 2014, p. 242-243). 

Este levantamento aponta também desafios, entre eles o tem-
po gasto em atividades não acadêmicas, a distração, as questões de 
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segurança e privacidade e a ambiguidade em relação ao caráter da 
rede como sendo espaço privado ou público (aqui se referindo mais 
ao Twitter e ao Facebook). Especificamente em relação ao What-
sApp na educação brasileira, a revisão feita por Bottentuit Jr, Albu-
querque e Coutinho (2016, p. 81) observou que o aplicativo tem 
sido usado como “ambiente para a realização de cursos e formação, 
para a discussão de temas relacionados às disciplinas curriculares, 
ou mesmo como estratégia para a resolução de tarefas, problemas, 
e esclarecimento de dúvidas”. 

Para identificar formas de apropriação crítica e criativa de 
TIC em um uso emancipador, trazemos à luz nesse artigo uma 
experiência de uso do WhatsApp Messenger na educação, onde um 
grupo da pós-graduação usou esta mídia para apoio, informação e 
articulação com vistas à pesquisa e à ação coletiva em um contexto 
político de mobilização a favor da educação. Salientamos nessa ex-
periência uma característica para além das anteriores: a articulação 
entre a rede estabelecida a partir da sala de aula, na universidade, 
com as redes de ativistas, principalmente estudantes secundaristas 
nas escolas ocupadas, num intenso processo cultural favorecido 
pelo compartilhamento de mensagens via aplicativo. 

Conhecer em maior profundidade este espaço de possibilida-
de a partir de usos inovadores pode trazer uma chave importante 
para a compreensão do fenômeno que tem nos instigado na atua-
lidade: o papel das mídias digitais, em especial as redes sociais, na 
formação de sujeitos mais autônomos, empoderados, comprometi-
dos com as transformações sociais de seu contexto. 

Uma vivência inspiradora: a oferta da disciplina 

A oportunidade de uma vivência singular com as redes so-
ciais on-line surgiu na disciplina de pós-graduação Educação Co-
municação e Cultura, oferecida no segundo semestre de 2016 na 
Universidade Federal de Santa Catarina. Tínhamos como objetivo 
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refletir sobre as relações entre Educação e Cultura no contexto co-
municacional contemporâneo com 20 estudantes de mestrado e 
doutorado. Tratava-se de compreender a escola e a produção do 
conhecimento em sua relação com a cultura popular (saberes, tra-
dição, memória) e a cultura digital (em/nas redes) por meio da 
articulação entre arte, linguagens e pesquisa a partir da perspectiva 
da mídia-educação.

Após uma introdução onde apresentamos concepções de 
diferentes autores sobre os conceitos de educação, comunicação e 
cultura, revisitamos as teorias da comunicação para compreender o 
papel das mídias na sociedade contemporânea. A seguir, refletimos 
sobre as condições possíveis para a criação de espaços educativos de 
resistência com foco na cultura (WILLIAMS, 2001), com ênfase 
na formação de sujeitos pela práxis (FREIRE, 1998) e na necessi-
dade de estarmos “nas intersecções, nos lugares em que os sujeitos 
podem falar e atuar, transformar-se e ser transformados” (GARCÍA 
CANCLINI, 2009, p. 208). Trouxemos também para o grupo uma 
proposta de mídia-educação, incluindo as dimensões da produção, 
da linguagem, da representação e da audiência, tanto na criação 
como na crítica (BUCKINGHAM, 2005).

A proposta metodológica da disciplina acompanhou seu con-
teúdo teórico, fomentando a experiência em busca de alternativas, 
por meio da desestabilização do constituído e do fomento à ação 
(MARTÍN-BARBERO, 2009). O autor já alertava que há uma 
grande distância entre defender o novo paradigma educativo e de 
fato assumir os desafios concretos que ele impõe à docência: formar 
cidadãos autônomos, que fazem uma leitura crítica do mundo em 
que vivem e se sentem empoderados para buscar alternativas a ele, 
que assumem o protagonismo na sociedade, agindo efetivamente em 
rede pela sua transformação. 

Para tratar esses conceitos de maneira transversal na discipli-
na, propusemos um estudo do documento Novos Mapas Conceitu-
ais do Programa Cultura Viva (BRASIL, 2009) e que cada dupla de 
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alunos apresentasse, no início de cada aula, uma provocação ligada 
aos temas da disciplina: um vídeo, um texto literário, uma perfor-
mance. Nos inspirava a sugestão de “abrir espaço para o ‘pessoal’ 
- para que estudantes (e professoras) compartilhem suas interpre-
tações, sentimentos e respostas subjetivas, descrevendo e refletindo 
sobre suas experiências cotidianas com as mídias [e culturas] fora 
da sala de aula” (BUCKINGHAM, 2005, p. 121).

Novos mapas conceituais 

O trabalho principal da disciplina seria, então, uma articu-
lação teórico-prática a partir dos quatro eixos conceituais – empo-
deramento, protagonismo, autonomia e gestão em rede – estruturados 
nos Novos Mapas Conceituais do projeto Cultura Viva (BRASIL, 
2009). Esse documento foi criado coletivamente a partir de um 
seminário realizado em Pirenópolis em 2009, por intelectuais, ar-
tistas e agentes culturais de todo o país e do exterior envolvidos 
entre 2004 e 2009 com a rede de Pontos de Cultura impulsionada 
pelo Ministério da Cultura. 

Este documento sistematiza conclusões e desafios da rede na-
cional de Pontos de Cultura, sendo atravessado por preocupações 
teóricas, pedagógicas e comunicativas que conversam com propos-
tas que são referência em nosso campo, como o dialogismo, a parti-
cipação, a horizontalidade. Nosso recurso a ele buscou ser um gesto 
de resistência político-cultural diante do presente enfraquecimento 
institucional do MinC.

Este debate, enraizado nas práticas locais de mais de 2.500 
pontos de cultura e na multiplicidade de saberes que envolvia tanto 
intelectuais como Boaventura Santos, quanto mestres tradicionais 
como Mãe Lúcia de Oyá T’Ogum, era essencial em uma disciplina 
em que a noção de Williams de que “A cultura é de todos” (2001) 
era uma referência. Ainda sob o risco de perder a riqueza da mul-
tiplicidade de vozes e a polissemia enunciadas no documento ori-
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ginal, os sintetizamos a seguir, salientando que eles estão articulados 
entre si e que, em todos os casos, o sujeito desses conceitos é sempre 
coletivo: uma comunidade, um grupo de artistas ou educadores locais. 

Assim, a autonomia surge como “a capacidade de governar-se 
pelos próprios meios” (BRASIL, 2009, p. 36), “de agir coletiva-
mente e de conseguir encontrar, dentro da própria comunidade ou 
em outros parceiros” (BRASIL, 2009, p. 57), os recursos necessá-
rios para alcançar seus objetivos. Sua sustentação é “a identidade ou 
o sentimento de pertença, além do compartilhamento de valores 
entre um determinado grupo de atores” (BRASIL, 2009, p. 57). 

O protagonismo surge associado a processos de resistência, 
iniciativa e responsabilização pelos interesses do coletivo, “em que 
os obstáculos vão sendo interpretados como desvios e não necessa-
riamente como barreiras que impedem a ação”. Nas palavras de um 
participante: “Protagonismo é buscar solucionar os problemas de 
outras formas. [...] vamos imaginar o futuro, depois a gente pensa 
nos recursos. Aí a própria comunidade descobre que todos os re-
cursos de que ela necessita já estavam ali” (BRASIL, 2009, p. 57).

Já o conceito de empoderamento é definido como um fortale-
cimento conjunto, “um processo de reconhecimento de demandas 
coletivas e de construção de um sentimento de pertença mais am-
plo que permite [aos] atores disputar diversos espaços, alcançar re-
presentatividade política e visibilidade pública” (BRASIL, 2009, p. 
57). Quanto ao conceito de gestão em rede, refere-se no documen-
to a “processos de autogestão e corresponsabilidade, diluindo-se o 
poder em vários pontos focais, [...] onde as ações são construídas 
coletivamente”(BRASIL, 2009, p. 57).

A turma no contexto das ocupações de 2016 

Quando o cenário de luta na educação se radicalizou, nos 
encontrávamos na metade do semestre e fomos levados a refletir 
sobre como poderíamos, criteriosamente e do nosso lugar de pes-
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quisadores, nos aproximar dos eventos que pulsavam com mais for-
ça nas escolas e nas ruas. Na última semana de outubro, quando 
as primeiras ocupações em escolas já haviam começado em nossa 
cidade, iniciamos a aula com a discussão do texto previsto, mas 
logo uma doutoranda, comovida, se disse constrangida porque 
tanto seus colegas professores como seus alunos estavam em gre-
ve, ocupando sua escola, e ela, tão comprometida com a defesa da 
educação quanto eles, ali estava tendo sua aula normalmente na 
universidade.

A fala da jovem professora foi um momento de virada na dis-
ciplina. A partir dali, decidimos por unanimidade que as ocupações 
seriam os espaços educativos para os trabalhos em grupo. A funda-
mentação teórica e subjetiva comum que havíamos construído, até 
então, possivelmente serviu de base para a clara urgência de que se 
revestiram as ações, e nesse mesmo dia outra doutoranda sugeriu 
que gravássemos um vídeo para compartilhar com os estudantes 
das ocupações, manifestando solidariedade a eles. 

Apesar do receio inicial de que algum aluno pudesse se sentir 
pressionado e constrangido, todos os depoimentos, cerca de 20, 
foram entusiasmados, afetuosos, colocando-se inteiramente ao lado 
dos secundaristas em suas ações de resistência: “Olá, secundaris-
tas, nós somos estudantes de pós-graduação em Educação, estamos 
atentos e acompanhando tudo o que vocês estão fazendo, muito 
interessados e dispostos a colaborar com vocês”; “Força, pessoal”; 
“Obrigada!”; “Orgulho de vocês”; foram algumas das mensagens 
daquele vídeo singelo que logo chegou às ocupações. 

A materialização desse discurso plural e ao mesmo tempo 
aberto às singularidades da palavra e dos gestos de cada um foi 
um marco importante no processo, construindo o grupo enquanto 
um coletivo com maior grau de autonomia. Não só a agilidade do 
celular favoreceu a passagem imediata da ideia ao ato de fazermos 
aquela gravação fundante, como também foram vitais as decisões, 
tomadas nesse mesmo dia, de criarmos um grupo de WhatsApp da 
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turma e de utilizarmos mais intensamente o ambiente da disciplina 
no Moodle, para compartilhamentos de materiais e reflexões.

Foram semanas muito intensas em que cada dupla ou grupo 
se aproximou de uma escola ocupada, colocando-se ao lado dos 
estudantes da forma que cada movimento local julgasse adequada. 
Alguns ofereceram oficinas e aulas públicas nas ocupações, sobre 
temas como redação para o vestibular, leitura crítica das mídias, 
violências nas redes sociais. Outros contribuíram com mediações, 
arrecadação de mantimentos, divulgação, sugestões em relação à 
segurança e inúmeras outras formas de apoio concreto. Cada um 
participava de acordo com as suas possibilidades e tudo era com-
partilhado pelo grupinho de WhatsApp, onde foram problematiza-
das situações, combinadas ações, compartilhadas angústias.

Enquanto os estudantes buscavam articular os conceitos-eixo 
do Mapa Conceitual ao seu contexto de imersão nas ocupações, 
nós professoras pudemos observar que a própria disciplina em sua 
guinada mais ativista se tornou um espaço privilegiado para o de-
senvolvimento de autonomia, empoderamento, protagonismo e gestão 
em rede. As trocas comunicativas do grupo ECOAção no WhatsApp 
Messenger eram a melhor expressão desse acontecimento, pois evi-
denciavam a corporificação dos discursos, tanto da teoria como das 
reflexões do Cultura Viva em nossa ação concreta e prática. Por essa 
razão nos debruçamos sobre esses dados para uma investigação.

Espaços de possibilidade: o grupo ECOAção no 
 WhatsApp

Como o ambiente comunicativo privilegiado do grupo, 
que se esparramou pelas ocupações, mas se manteve conectado 
por meio do aplicativo, aprendemos juntos a trabalhar em rede 
e pudemos observar que dentre os quatro conceitos-chave dos 
Mapas Conceituais, havia uma centralidade da gestão em rede, 
referendando que “empoderamento e autonomia não são dados, 
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são construídos, e a gestão em rede é um meio para alcançá-los” 
(BRASIL, 2009, p. 73). 

Buscamos neste artigo identificar o que propiciou a gestão em 
rede e, a partir dela, o desenvolvimento dos outros eixos (empodera-
mento, autonomia e protagonismo) dentro do contexto da turma da 
disciplina Educação, Comunicação e Cultura do PPGE/UFSC em 
2016-2. Esta análise não tem a pretensão de ser uma amostra ou mo-
delo de docência e/ou ação coletiva, mas de poder encontrar, a partir 
desta vivência, algumas chaves que apontem espaços de possibilidade 
para a formação cidadã e o uso crítico e criativo das mídias.

Do ponto de vista metodológico, o processo ganhou contor-
nos próximos aos de uma pesquisa participante, abordagem em que 
“a escolha dos problemas [...]tem sua origem nas situações sociais 
concretas”, e onde a pesquisa “intervém em situações reais e não em 
situações de laboratório” (LE BOTERF, 1984, p.72-73). A partir da 
imersão participante em situações concretas, nos aprofundamos na 
problematização dos processos à luz do referencial teórico proposto 
e na nossa prática docente. Nossas hipóteses surgiram das vivências 
pessoais e coletivas, principalmente das conversas no WhatsApp.

A análise teve como fonte um corpus de dados latente da in-
ternet (BARTOLOMÉ PINA; NERI DE SOUZA; LEÃO, 2013), 
com as postagens realizadas de 25 estudantes e duas professoras 
entre outubro de 2016 e março de 2017 no grupo. Foi extraído 
em vários formatos, textos, imagens, áudios e vídeos, e foi tratado 
e analisado, ainda de modo exploratório, como registro de uma 
pesquisa interessada em conhecer melhor o processo que estava 
ocorrendo nas ocupações. A aproximação dos estudantes ao mo-
vimento que se dava nas escolas, buscando conhecê-lo, apresentou 
características da pesquisa-intervenção, no sentido assim descrito 
por Passos e Barros (2009, p. 31):

Conhecer a realidade é acompanhar seu processo 
de constituição, o que não pode se realizar sem 
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uma imersão no plano da experiência. Conhecer o 
caminho de constituição de dado objeto equivale 
a caminhar com esse objeto, constituir seu próprio 
caminho, constituir-se no caminho.

Essa aproximação foi marcada por um grande cuidado em 
respeitar o protagonismo dos secundaristas. Os universitários esta-
vam ali para observar, colocar-se ao lado, conhecer e compreender 
as tensões em jogo – diretamente ligadas à relação política entre 
educação, comunicação e cultura, mas sem pretensão à neutralida-
de: buscava-se um conhecer solidário e ativo.

Essas marcas estão presentes também na leitura das intera-
ções no grupo de WhatsApp que fazemos neste artigo. Apresenta-
mos a análise a partir de elementos relevantes para o fomento do 
conceito-eixo gestão em rede, que foram destacados no documento 
síntese do Seminário Cultura Viva. A compreensão é de que este 
eixo articula os outros três, autonomia, empoderamento e protago-
nismo, de modo que eles todos “aparecem” a partir dele.

O esforço é de identificar nas trocas discursivas que ocor-
reram no contexto da nossa vivência aqueles princípios elencados 
pelo coletivo do Seminário Cultura Viva. Principalmente em duas 
dimensões: nas condições do espaço (o que deveria caracterizar esse 
espaço) e nas condições dos sujeitos que se apropriam dele (que fa-
tores favorecem uma apropriação crítica dos sujeitos nestes espaços).

Gestão em rede

Partimos do princípio de que “não existe rede sem pessoas. 
Temos que abstrair as instituições e olhar quem são as pessoas que 
interagem na rede” (BRASIL, 2009, p. 71). Portanto, apesar de 
reconhecermos que o WhatsApp não é o propulsor da conexão en-
tre as pessoas, compreendemos que ele tem um papel importante 
por criar um espaço propício para os conteúdos e ações humanas 
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que acolhe. O valor está na colaboração e na gestão compartilhada 
e cooperativa desta rede que acontece por meio dele. Mas o que 
caracteriza a gestão em rede? 

• O QUE É GESTÃO EM REDE?

Uma primeira dimensão se refere ao que deveria caracterizar o 
espaço como uma gestão em rede. Trazemos a seguir exemplos pre-
sentes nos diálogos do ECOAção de características da gestão em rede 
apontadas no documento do Programa (BRASIL, 2009, p. 71-72):

• Compartilhamento de ideias
Aluna O: Pessoal, quem tiver indo nas ocupações se puder 
tirar umas fotinhos só pro nosso grupo aqui. Foto dos espaços 
pra quem não pode ir imaginar um pouco. [...]  

Professora BB: Acho importante a gente ter claro que nosso 
papel não é jornalístico, certo?! Não estamos propondo ser 
uma mídia alternativa, nem alternativa da alternativa…  

Aluna O: Se eles não querem que filme e fotografe tem que 
respeitar. Nada de fotos e nem filmagem. Acho que nem para 
registro interno, pq sempre pode vazar.  

• Trabalho em conjunto
Aluna S: Gente, seguinte: nossa turma de seminário de co-
municação manifestou também o mesmo incômodo. Estamos 
aqui conversando essa estratégia de somar forças às ocupações 
das escolas. Como vocês se sentem com a ideia de agregarmos 
esses alunos nesse grupo daqui?

Aluna I: Maravilha!!!Tamujuntu  

Aluna S: Vou esperar todos se posicionarem, tá?

• Solução de problemas
Professora BB: Gente, qual era a escola que tinha muito 
mosquito? Consegui doação de 2 ventiladores [...]
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Aluna M: É [a Escola Y], tem um matagal atrás. Quer que 
eu peça para alguém buscar? [...]Tem uma mãe de um alu-
no que está ajudando na ocupa e mora na Trindade. Posso 
falar com ela pra buscar.

A seguir, diálogos sobre o impasse causado pela organização do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que à última hora cance-
lou a realização das provas no Centro de Educação ocupado, apesar de 
haver o comprometimento dos estudantes de acolher as provas no local:

Professora AA: Acabei de falar com o [Estudante Z], que 
está na ocupação. Ele disse que o INEP cancelou o Enem 
também no CED. E enfatizou que é muito importante que 
a gente vá até lá. [...]

Professora BB: A gente já viu, esta é uma, a primeira, estratégia 
pra deslegitimar o movimento. Estamos cientes, certo? Bora não 
permitir que essa provocação afete a tranquilidade daquela porta..

Professora AA: Pessoal, acabei vindo, estou aqui na porta 
do CED... 

Aluna S:Tou chegando, [professora AA]. Parei pra almoçar 
rapidinho.

• Articulação na distribuição
Aluna M: Gente, [...] uma profe falou comigo pra ver se alguém 
pode ir lá fazer cobertura da assembleia. Eles querem registrar pra 
fazer um documentário futuramente e pra própria proteção pq 
estão com medo das ações do grêmio que é contra as ocupações

Aluna J:To indo aí [na escola Z] :) Chego em meia hora. 
Chegando. 

Aluna S:Hj não deu pra mim, amanhã posso colar! Alguém 
planejando dar um pulo lá amanhã? [...]

Aluno E: Show. Carreguem celulares. Levem bloco de notas e 
canetas. Partiu ocupação 

Aluna I: Partiu aqui Tb ❤
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• Troca de experiências
Aluna J (áudio): Explicamos pra ela de onde que veio a nossa 
inquietação [...] Falamos da fala da Aluna B....enfim. [...] Foi 
bom ouvir o ponto de vista de quem está do outro lado e com 
outras preocupações. [...]Ficou um alerta pra gente de que a 
coisa é muito complexa, exige muito diálogo. [...] Tá rolando 
ali um processo muito rico. E a gente como pesquisador mes-
mo precisa se aproximar... 

  
• Rompimento de estruturas hierárquicas (BRASIL, 

2009, p. 72)
Num determinado momento, ocorreu no grupo uma discus-

são sobre algo que tinha sido decidido pela assembleia dos estudan-
tes de pós-graduação e as professoras fizeram ponderações sobre o 
assunto. Uma das estudantes então se manifestou de modo delica-
do, mas ao mesmo tempo firme, informando melhor as próprias 
professoras que se tratava de deliberação da assembleia. Estas pedi-
ram desculpas e a conversa prosseguiu, em clima de intimidade e 
confiança:

 
Professora BB: Tá certo. Desculpem aí que me meti em um 
assunto de vocês, e já definido. Foi mal... 

Aluna I:Tamujunto Aluna D :) abraço com carinho também ❤

Professora AA: Eu também assino embaixo da Professora BB. 
Beijos, queridos, boa noite. 

Aluna D: Gratidão pela compreensão. Mas que fique claro que 
não é uma fala pra calar ninguém. Super convido todos a me 
contrapor rsBoa noite ❤  

• Inovação na gestão de informações e compartilhamento 
e complementaridade de ações

A troca de informações foi constante e rica, articulando de 
forma rizomática a rede interna da turma com as diferentes redes 
ativistas.
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Aluno E: Estamos acompanhando a deliberação da [escola Z]
por meio do whats e já era previsto. 

Aluna J: Aluno E! Não estou neste grupo! Me inclui lá? 

Aluna S: Bom dia, gente. Aluno E, qual o nome desse gru-
po? Eu tou em um que não estão falando muito.. 

Aluna D: Gente. A reunião da [escola Z] foi muito complicada. 
[...] O grupo da ocupa optou por se retirar. Apesar disso sugeri a 
aula pública e vou passar os detalhes a eles por whats. Terão uma 
reunião amanhã entre eles para dialogar sobre isso e outras coisas. 

Professora AA:Preciosa ponte, Aluna D.

• QUEM PODE EXERCER CADA FUNÇÃO NESTE 
COLETIVO? 

Uma segunda dimensão da gestão em rede diz respeito aos 
sujeitos que se identificam com o coletivo e dele participam e aos 
fatores que favorecem uma apropriação crítica. Como sintetiza um 
dos participantes do seminário do Programa Cultura Viva: “A gente 
não trabalha sozinho. A gente precisa estar com o outro, só assim 
a gente consegue melhorar a sociedade” (BRASIL, 2009, p. 71). A 
seguir, citamos as características demandadas dos sujeitos (BRA-
SIL, 2009, p. 71-72) para que haja a gestão em rede, associando-as 
a exemplos dos diálogos no grupo ECOAção. 

• Reconhecimento e promoção das capacidades dos 
participantes

Aluna I: Gente, outra coisa: os alunos querem montar um 
calendário na semana que vem com aulas para a comunidade 
focadas no Enem. Eles precisam de todas as áreas. 

Aluna J: Eu posso me preparar para dar uma aula de redação. 
Adoro :))

Aluna I: Opa :) que legal Aluna J ❤❤❤ Posso passar teu 
contato para eles?  
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• Busca de descentralizar o processo e os recursos: “Se 
tiver hierarquia não é rede” 

Aluna I: Olá, pessoal. Grupo criado!!! Como somos um co-
letivo, todos se tornam responsáveis pelo grupo e portanto 
administradores, ok? Sintam-se à vontade de colocar um 
foto que nos represente

Aluna J: Sugiro essa, que tirei hoje no aplicação! Mas sem 
apegos... 

• Autonomia
Aluna J: Inclusive, o prof. [da escola W] falou do interesse 
em debates sobre as TIC. Professora BB e Professora AA, ele 
perguntou agora se poderíamos participar de uma reunião 
com o diretor, terça à tarde. 

• Inteligência coletiva, iniciativa, “gente que mantenha 
a rede viva”

Aluna S: Gente, pensei numa coisa, veja se vcs acham que é 
muita pira, tá?! Rs. Pensei da gente criar uma “corrente” de Fa-
cebook , [...] Desafiando os amigos pra irem numa ocupação e 
fazerem uma ação. [...] .. muita viagem?  

Aluno E: Sim viagem! Kkkkk mas eu amei!! 

Aluna S: Rs, tá bom    

Há também muitas imagens de apoio dos outros pós-gradu-
andos que trabalhavam e não podiam estar tão presentes nas ações. 
Eles iam mantendo o ânimo no grupo, curiosos e com mensagens 
de afeto.

• Entrelaçamento de conceitos
Diversos áudios postados no grupo mostram o protagonis-

mo da turma, que se sentiu fortalecida (empoderamento) para a 
ação política pelo grupo e foi às ocupações para ouvir e apoiar os 
secundaristas. Propuseram articulações, aulas abertas (autonomia), 
trouxeram demandas para organizar o grupo, sugeriram a produção 
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de um vídeo para levarem de uma escola para outra com troca de 
experiência e apoio (gestão em rede).

[Áudio – Relato da Aluna S sobre a Escola W]:Participamos 
de um sarau aberto. Conversamos com um professor que es-
tava acompanhando os jovens, pegamos contatos. Aluna J deu 
ideia de gravarem mensagem deles pra levar pra [Escola Z], 
pra eles demonstrarem apoio aos estudantes da outra escola e 
contar o que já aprenderam no processo. Professor [da escola 
W] sugeriu conversarmos com a direção pra sermos parceiros 
“oficiais” e facilitar o acesso no futuro.   

• Criação de teia com socialização de experiências
Aluna D: Pessoal, [...] conversamos com os estudantes e fize-
mos a pergunta: do que precisam?Uma das primeiras deman-
das foi: advogados.Passei o contato de dois dos Advogados 
Ativistas [...]A segunda [...] é: ajudar a trazer oficinas, pa-
lestras, tudo o que for acrescentar às rotinas de ocupação.
Outra coisa: eles tem um grupo de Whatsapp no qual já 
estamos eu e Aluna H. Alguém mais quer disponibilizar seu 
número para acompanhar os diálogos?

Aluno E: Eu. Tel XX.

 
Considerações finais

A riqueza da experiência político-pedagógica relatada acima 
está longe de ter sido completamente analisada e mesmo compre-
endida por todos nós que participamos dela. Esperamos, porém, 
que tenham ficado claros alguns indícios do grande potencial edu-
cativo de articulações como as que a embasaram. Dentre elas, estão 
os laços entre: um conjunto de conceitos mobilizadores de políticas 
culturais democráticas; um grupo de educadores dispostos a ex-
plorar tais conceitos, colocando-os em operação; a vitalidade de 
um movimento social impulsionada por uma justificada indigna-
ção contra ataques à educação; um dispositivo técnico-cultural – o 
WhatsApp – que permitiu uma comunicação particularmente poro-
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sa e flexível, aberta tanto à intimidade como à viralização, adequada 
às irrupções e instabilidades materiais e afetivas de toda ordem que 
marcaram o movimento das ocupações das escolas em 2016.

Em relação à gestão em rede, foco principal desta nossa dis-
cussão, podemos dizer que ela ocorreu por um esforço coletivo de 
qualificar o que se fazia, com transparência, solidariedade e com-
promisso com o grupo. Mas sem dúvida, considerando que a turma 
estava espalhada entre os diferentes lugares e tempos das escolas 
ocupadas, foi vital a possibilidade que o aplicativo garantiu, de 
manter todos sempre próximos e acompanhados. 

Quem se deparava com um impasse em sua frente de atuação 
sabia que estaria sempre a poucos cliques de distância de alguém 
que poderia ajudá-lo a decidir o que fazer, alguém com quem já 
tinha estudado junto os mesmos textos, debatido longamente cada 
questão, nos meses de aulas presenciais que tínhamos compartilha-
do. As trocas pelo WhatsApp permitiram que o grupo pulsasse jun-
to ao longo de semanas. E esse pulsar junto, sabíamos, reverberava 
a vibração de milhares de outras redes ativistas de educadores que, 
em nossa cidade e pelo Brasil afora, exerciam também suas próprias 
formas de gestão em rede. 

A experiência mostrou, assim, um caso em que instâncias co-
municativas criadas na dimensão micro da sala de aula puderam se 
articular a redes ativistas externas à instituição, porém voltadas aos 
mesmos horizontes temáticos, éticos e políticos do programa cur-
ricular que se pretendia desenvolver. Nos reconhecemos, assim, 
em uma situação semelhante àquela descrita no documento que 
nos inspirou: “Nos Pontos de Cultura a gente constrói o fazer. 
Nas escolas o fazer está pronto. As crianças quando têm uma 
vivência nova, elas mesmas começam a transformar a escola” 
(BRASIL, 2009, p. 71).
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O WHATSAPP COMO DISPOSITIVO 
PEDAGÓGICO PARA A 

CRIAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 
EDUCOMUNICATIVOS

J. António Moreira – UAB-PT
Sara Dias Trindade – UC-PT

Introdução

Nas sociedades atuais a importância das tecnologias digitais 
móveis tem vindo a acentuar-se por via do desenvolvimento social 
e econômico e da sua cada vez maior presença no quotidiano, com 
impactos na forma como a interação e a comunicação ocorrem. As 
suas potencialidades contribuem para que sejam consideradas fer-
ramentas incontornáveis na criação de ecossistemas digitais educo-
municativos e no desenvolvimento de estratégias de aprendizagem 
motivadoras para a aquisição de competências pelos estudantes, 
cada vez mais imersos no mundo digital. Com efeito, estes ecossis-
temas digitais de aprendizagem, tal como os conhecemos, estão a ser 
constantemente desafiados pelo enorme fluxo de conteúdos e pelas 
múltiplas plataformas, inclusive de instant messaging, que circulam 
pela nossa cultura e que provocam um conjunto de mudanças, não 
só tecnológicas, mas também sociais e culturais (JENKINS, 2009).

Associados ao campo educativo, e com a disseminação das 
tecnologias e o crescente acesso à Internet, o termo ecossistemas 
digitais de aprendizagem tem ganho um significado cada vez mais 
relevante. O desenvolvimento de ecossistemas constituídos por 

WhatsApp.indb   49 04/12/17   18:40



50

O WHATSAPP COMO DISPOSITIVO PEDAGÓGICO PARA A CRIAÇÃO DE 
ECOSSISTEMAS EDUCOMUNICATIVOS

ambientes de aprendizagem complementares requer, cada vez mais, 
uma mudança significativa na forma de pensar o ato educativo. O 
desafio passa, e recorrendo ao conceito de Ecologia, por criar am-
bientes férteis, dinâmicos, vivos e diversificados onde as atividades 
de aprendizagem, o conhecimento e as ideias possam nascer, crescer 
e evoluir. E para isso é necessária uma abordagem que não se limite 
a considerar apenas os aspetos tecnológicos relacionados com uma 
aprendizagem via web (eLearning), mas que privilegiem uma abor-
dagem ecológica, integrada e holística.

É neste contexto que o WhatsApp, hoje acessível de uma for-
ma quase generalizada em diferentes dispositivos móveis, se afirma, 
proporcionando a docentes e estudantes oportunidades de aprendi-
zagem desenhadas “à medida” e passíveis de serem concretizadas em 
praticamente qualquer lugar, a qualquer hora. Contudo, numa era 
de mudança de paradigma educativo, onde cada vez mais se atenua 
a linha que separa a educação formal da informal e não formal, é 
importante perceber como otimizar as potencialidades deste tipo 
de plataformas, de software social. É, pois, objetivo deste capítulo re-
fletir sobre a aplicabilidade pedagógica do WhatsApp, procurando ana-
lisar possibilidades, potencialidades e fragilidades do mesmo na criação 
e desenvolvimento de ecossistemas digitais educomunicativos em dife-
rentes níveis de ensino, nomeadamente em nível do Ensino Superior.

A aprendizagem Mobile e os ecossistemas 
educomunicativos em rede

O acesso à tecnologia, em particular à móvel, tem contribuí-
do para modificar a forma como as pessoas interagem quer entre 
si, quer com os conteúdos a que têm acesso. Esta nova forma de 
pensar o acesso à informação tem também tornado cada vez mais 
propícia a utilização deste tipo de tecnologias em ambiente de ensi-
no, permitindo formas crescentemente sofisticadas não só de acesso 
aos conteúdos, mas também de interação e de partilha dos mesmos.
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As potencialidades dos dispositivos móveis tornam-os, assim, 
ferramentas incontornáveis no desenvolvimento de estratégias de 
aprendizagem motivadoras e também proporcionadoras do desen-
volvimento de competências diversas pelos estudantes, uma vez que 
facilitam uma interação entre aquilo que são as suas competências 
sociais digitais e uma atitude mais ativa e construtivista no que diz 
respeito ao acesso ao conhecimento.

É por isso que o mobile learning é hoje um conceito cada 
vez mais integrado no universo da educação. É preciso reconhecer 
que “a capacidade que os alunos têm de aceder à informação com 
a rapidez de um clique ou do deslizar de um dedo, torna o uso de 
tecnologias [...] na educação cada vez mais uma realidade” (TRIN-
DADE, 2015, p. 207). Por um lado, as tecnologias digitais são hoje 
uma realidade presente em praticamente todo o lado e, por outro, 
estamos já plenamente conscientes de que os estudantes de hoje 
nasceram já em plena era tecnológica. 

Assim, torna-se necessário repensar os modelos pedagógicos 
a seguir, de forma a adequá-los ao novo tipo de estudantes que pas-
sam hoje pelas salas de aula. Como refere o último Horizon Report 
para o Ensino Superior (BECKER et al., 2017), as instituições que 
não adotarem estratégias que incluam um ensino online, mobile e 
blended não conseguirão sobreviver. De facto, o mundo educativo 
encontra-se frente a uma enorme transformação, resultado da re-
volução digital.

Aos docentes, cabe-lhes perspectivar uma nova forma de en-
sinar, o que, claro, carece de investimento, de formação e, sobretu-
do, de alguma audácia. E todo esse esforço serve para que se consiga 
que as tecnologias digitais que são utilizadas não sejam apenas um 
mero recurso mas sim,

[...] uma estratégia integrada num pensamento e 
prática pedagógica, que visem desenvolver compe-
tências de acesso e utilização crítica da informação 
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que, no quotidiano, chega aos jovens de forma 
imediata, não filtrada e com níveis de autentici-
dade e qualidade muito variados (TRINDADE; 
RIBEIRO, 2016, p. 180).

Adotar esta postura pode contribuir para produzir resultados 
bastante positivos, nomeadamente no que diz respeito ao desenvol-
vimento de práticas motivadoras, estimulantes e que poderão rea-
vivar o interesse dos estudantes pelo que a escola lhes pode ensinar. 
De facto, tal como refere Barkley (2010, p. 7), “a motivação e a 
aprendizagem ativas trabalham em conjunto, de forma sinergética, 
e enquanto interagem, contribuem exponencialmente para aumen-
tar o engajamento”1. 

Importante é perceber que podem ser criadas pontes entre o 
que é considerada uma aprendizagem formal e uma aprendizagem 
informal. Nesse sentido, e como refere a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 2014, p. 
21), “a aprendizagem contínua ou seamless é uma forma de apren-
dizagem em que não há interrupções entre os diferentes ambientes 
– incluindo contextos formais e informais”. Para além disso, par-
tindo destas pontes que podem ser criadas, podemos passar para 
um ecossistema educomunicativo que se foca na rede, nas conexões 
e na partilha de informação, beneficiando dessa colaboração ativa 
entre os participantes do processo educativo para construir cada vez 
mais e melhor conhecimento.

Estamos, de facto, perante uma nova realidade: a de uma 
geração para quem “na partilha está o poder”2 (PRENSKY, 2010, 
p. 280), para quem o mundo permanentemente conectado permite 
o alcance de mais informação do que aquela que, há bem poucos 
anos atrás, seria possível aceder. Nesse sentido, é importante fazer 

1 “motivation and active learning work together synergistically, and as they interact, 
they contribute incrementally to increase engagement” (tradução dos autores).

2 «sharing is power” (tradução dos autores).
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uso das redes, das conexões que conseguimos criar. Tal como refere 
Siemens (2006, p. 7, tradução nossa), “dançamos e cortejamos o 
conhecimento dos outros”3, pelo que se torna muito importante 
alargar a experiência de aprendizagem não só ao que o indivíduo 
pode aprender, mas também ao que aqueles que se encontram em 
seu redor sabem.

Stephen Downes (2011, tradução nossa), outro grande de-
fensor das ideias do conectivismo, apelida-a de “pedagogia assente 
na rede”4, baseando-a na ideia de que o conhecimento se encontra 
distribuído por meio de redes de relações e que a aprendizagem 
consiste na capacidade de construir e cruzar essas mesmas redes 
(DOWNES, 2010).

Encontramo-nos, por isso, face a uma mudança de para-
digma da educação, potenciada pela vertiginosa evolução das tec-
nologias que hoje permitem criar ecossistemas educomunicativos 
digitais onde o funcionamento em rede e o trabalho colaborativo 
podem assumir o papel principal na educação. De facto, são hoje 
mais que muitas as possibilidades criadas pelo desenvolvimento 
de aprendizagens colaborativas, que vão buscar o “poder das ações 
do coletivo” (SELWYN, 2012) e que têm na tecnologia um poder 
importante para a sua implementação: seja a nuvem, os aplicativos 
ou tantas outras ferramentas digitais, as quais promovem uma “co-
nectividade constante, ajudando estudantes e educadores a aceder e 
contribuir, em qualquer altura, a espaços de trabalho partilhados”5 
(BECKER et al., 2017, p. 20, tradução nossa).

Tem aqui um papel importante o desenvolvimento da mídia 
social, cujas potencialidades ao nível da construção e partilha de infor-
mação permitem a sua integração no paradigma da web 2.0, integran-
do-se perfeitamente na sua lógica de “construção de conhecimento que 

3 “we dance and court the knowledge of others”
4 “network-based pedagogy”
5 “persistent connectivity, enabling students and educators to access and contribute to 

shared workspaces, anytime”
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foi adquirida em redes de aprendizagem globalmente diversificadas”6 
(TESS, 2013, p. A62, tradução nossa).

De facto, os jovens do novo milénio estão cada vez mais ha-
bituados a um permanente multitasking e a fazer uso do digital para 
coordenar todas as suas atividades diárias (SELWYN, 2012). Estão, 
sobretudo, familiarizados com as vantagens de uma existência di-
gital colaborativa, participativa e onde novas formas de ensinar e 
de aprender têm de ser estruturadas, tirando partido das inúmeras 
possibilidades que os novos aplicativos, que se veem multiplicando 
a uma velocidade cada vez maior e que não podem mais ser vistos 
como uma disrupção no contexto de educação, mas sim como uma 
ampliação do campo educativo.

Para além disso, por meio do desenvolvimento de estratégias 
de aprendizagem que fazem uso da tecnologia como forma de po-
tenciar o construtivismo, o foco da educação passa a centrar-se na 
dialética e na dinâmica construída entre o professor e o estudan-
te; este último, de mero receptor e consumidor do conhecimento, 
passa a integrar-se (até mesmo de forma quase inconsciente) num 
processo de ativa participação na construção desse mesmo conhe-
cimento (SELWYN, 2012; AL-RAHMI; OTHMAN, 2013; MO-
REIRA; JANUÁRIO, 2014; TRINDADE, 2015). Cria-se, pois, 
uma nova geração de estudantes, a que poderemos chamar de “pro-
dusers” (SELWYN, 2012), que aprendem por meio da criação e da 
partilha dos seus próprios conhecimentos, beneficiando-se não só do 
acesso à informação já existente na rede, mas também da capacidade 
de, a partir dela, contribuir para a criação de novo conhecimento.

Neste contexto, Selwyn refere que, para além das crescentes 
capacidades destas novas gerações para algum multitasking, uma vez 
que gerem no seu quotidiano diferentes ferramentas tecnológicas,

6 “knowledge construction that was vested in globally diverse networks of learning”.
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mais sutilmente, essas tecnologias também estão 
associadas a uma maior autonomia social - com os 
jovens agora habituados a ter maior controle sobre 
a natureza e forma do que fazem, bem como onde, 
quando e como o fazem.7 (SELWYN, 2012, p. 2, 
tradução nossa).

Estas possibilidades transformam assim os ecossistemas de 
aprendizagem, tendo o professor de desenhar e arquitetar diferen-
tes ambientes que explorem as imensas potencialidades das mais 
variadas plataformas da Web 2.0.

Por esse motivo e por mais que subsistam entre alguns au-
tores dúvidas sobre a verdadeira aplicabilidade educativa da Web 
2.0 e de todos os seus recursos, parece fazer cada vez menos senti-
do “manter modelos de organização curricular “pré-digitais” centrados 
numa organização rigidamente hierárquica de conteúdos estáticos sob 
o controlo do professor” (MOREIRA; JANUÁRIO, 2014, p. 68).

O WhatsApp como dispositivo pedagógico

O WhatsApp vem ganhando cada vez maior importância nas 
correntes de pensamento contemporâneo sobre Educação, uma vez 
que é um aplicativo que está hoje disponível para a maioria dos 
smartphones existentes no mercado e que permite não só a troca 
de mensagens escritas, mas, também, a troca de imagens, vídeos, 
áudio e documentos.

De facto, este aplicativo permite aos seus utilizadores, de 
uma forma bastante simples, manter o contato com amigos ou co-
legas, dependendo apenas de uma ligação à Internet para ser infor-
mado, em tempo real, de qualquer update realizado. Esta questão, 

7 “more subtly, these technologies are also associated with an enhanced social auto-
nomy-with young people now used to having increased control over the nature and 
form of what they do, as well as where, when and how they do it.”
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aliada ao seu baixo custo, acessibilidade, eficiência e linguagem 
natural tornam o WhatsApp, cada vez mais, uma ferramenta mais 
atrativa para uso em ambiente educativo do que muitas outras exis-
tentes no mercado (CHURCH; OLIVEIRA, 2013; BOUHNIK; 
DESHEN, 2014).

Como tem uma interface muito intuitiva, o WhatsApp tem 
vindo a ter cada vez mais utilizadores, que dele fazem uso para co-
municação instantânea com um ou mais elementos da sua lista de 
contatos. E foi esta mesma simplicidade que lhe valeu o “bilhete” 
de entrada na sala de aula:

O WhatsApp pode ser a primeira tecnologia que 
entrou na sala de aula sem qualquer treino ou su-
pervisão de um administrador, já que professores e 
alunos usam isso na sua vida privada, e suas vanta-
gens permitiram que ele se tornasse, naturalmente, 
uma tecnologia educacional.8 (BOUHNIK; 
DESHEN, 2014, p. 229, tradução nossa).

A introdução das tecnologias na sala de aula foi sempre alvo 
de alguma controvérsia por parte de quase toda a comunidade es-
colar. Muitas questões assentavam no facto de muitos professores 
apresentarem uma certa “tecnofobia”, fruto de não sentirem um 
verdadeiro controle sobre o que deve ser a interação entre a tec-
nologia e a educação, no sentido de criar ecossistemas de aprendi-
zagem eficazes, sobretudo por causa da rapidez com que evoluem 
quer os equipamentos, quer os próprios aplicativos digitais. 

Porém, é importante que as estratégias educativas sejam pen-
sadas e adequadas a estes estudantes do novo milênio, que procu-
ram agora novos estilos de ensino e novas formas de motivação 

8 “WhatsApp might be the first technology that entered the class without any training 
or administrator supervision, as teachers and students are using it in their private life, 
and its advantages enabled it to be become, naturally, an educational technology.”
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(BAWA; IBRAHIM, 2016). Nesse sentido, Paiva, Ferreira e Corlett 
(2016, p. 758) referem que,

[...] quando Freire [...] caracteriza o modo de ensi-
nar, explica que cabe ao docente escutar o educan-
do para poder saber falar com ele. Isso implica que 
cabe ao docente o dever de estar em um ambiente 
que seja confortável para o educando (neste caso 
a ferramenta WhatsApp) e utilizando também de 
uma linguagem que o receptor possa compreender.

As novas gerações estão habituadas a desenvolver tarefas com 
base no toque do dedo, interagindo com múltiplas fontes de informa-
ção diferentes, não raras vezes ao mesmo tempo, pensando cada vez 
mais de uma forma não linear. Tal como Brown (2002, p. 14, tradu-
ção nossa) escreve,

A nossa observação de crianças trabalhando com a 
mídia digital sugere bricolage para nós mais do que 
lógica abstrata. Bricolage é um conceito estudado 
por Claude Lévi-Strauss [...], e relaciona-se com o 
concreto. Isso tem que ver com a habilidade para 
encontrar algo - um objeto, ferramenta, documen-
to, um pedaço de código - e usá-lo para construir 
algo que se considere importante9.

A partilha de informação, que é propiciada pela utilização do 
WhatsApp, surge de uma forma quase natural, articulada com esta 
noção de “encontrar algo e usá-lo para fazer um objeto novo”, ou seja, 
pegar em pedaços de informação que chegam até nós, os feeds de men-
sagens do aplicativo e usar essa informação de forma construtivista, 

9 “Our observation of kids working with digital media suggests bricolage to us more 
than abstract logic. Bricolage, a concept studied by Claude Lévi-Strauss […], relates 
to the concrete. It has to do with abilities to find something—an object, tool, docu-
ment, a piece of code – and to use it to build something you deem important.”
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para construir conhecimento novo (AMRY, 2014). É neste contexto 
que o WhatsApp se consegue converter facilmente num dispositivo pe-
dagógico que permite a criação de ecossistemas educomunicativos que 
fomentam aprendizagens ativas com autonomia, criatividade.

O próprio papel do professor, neste tipo de comunicação di-
gital, que tanto pode funcionar de forma síncrona como assíncro-
na, reconfigura-se com o WhatsApp, sendo o conhecimento cons-
truído por todos.

Para além desta construção coletiva do conhecimento e em 
total sintonia com as ideias conectivistas de Siemens e de Downes, 
verifica-se que o WhatsApp facilita, também, o desenvolvimento de 
aprendizagens colaborativas na medida em que: “seja espontâneo 
ou dirigido pelos professores, cria uma atmosfera de cooperação, 
solidariedade e aproximação para resolver problemas e enfrentar os 
desafios”10 (BOUHNIK; DESHEN, 2014, p. 229).

Vários autores defendem, por isso, que estes espaços de inte-
ração a distância sejam fóruns ou plataformas de instant messaging, 
conseguem envolver muito mais os atores que integram o processo 
de ensino e aprendizagem, cooperando e trabalhando em conjunto, 
ativamente e de uma forma mais rápida, para a construção do co-
nhecimento (AMRY, 2014; KAIESKI; GRINGS; FETTER, 2015, 
tradução nossa).

A possibilidade de fazer a ponte entre o que é aprendiza-
gem formal em espaço de sala de aula e ambientes mais informais, 
presentes no quotidiano dos estudantes, contribui também para 
aumentar exponencialmente a possibilidade de os alunos se apro-
priarem de situações do seu dia a dia e as utilizarem na produção de 
mais conhecimento. A interação que podem fazer com os seus co-
legas por meio da presença constante no mundo digital, transporta, 
de uns para os outros, todos esses novos dados, criando uma rede 

10 “whether spontaneous or directed by the teachers, creates an atmosphere of coopera-
tion, solidarity, and coming together to solve problems and deal with challenges”
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de conexões que deixa de ser apenas social e passa a ser também 
educativa (AMRY, 2014; BOUHNIK; DESHEN, 2014; BOT-
TENTUIT JUNIOR; ALBUQUERQUE; COUTINHO, 2016).

Esta hibridização da educação pode contribuir para aumen-
tar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que 
este deixa de se restringir ao limitado espaço de uma sala de aula e 
extravasa agora para o quotidiano (físico ou digital). Na verdade, 
“aprendemos e ensinamos em muitos outros espaços e lugares, […] 
graças à mediação das mídias digitais, que canalizam, armazenam 
e distribuem o saber produzido individual e coletivamente” (LO-
PES; VAS, 2016, p. 6).

Neste contexto, os professores ganham uma sala de aula am-
pliada onde podem trabalhar. Por meio das mensagens do What-
sApp, o docente pode colaborar com os seus estudantes e integrar 
todos os espaços e todos os tempos, numa “interligação simbiótica, 
profunda e constante entre os mundos físico e digital” (KAIESKI; 
GRINGS; FETTER, 2015, p. 2).

Conceição e Schneider (2016, p. 814) questionam o que 
muda no papel do professor. Muda, de facto, a noção de espaço e 
de tempo (onde e quando ensinar), mas muda também a forma de 
comunicar com os estudantes, que passa a movimentar-se de uma 
forma muito flexível entre os momentos de um “professor conven-
cional” e os de um “gerente de pesquisa, de estimulador de busca, 
de coordenador de processos e dos resultados”.

A presença do professor é fundamental para que a utiliza-
ção de um aplicativo como o WhatsApp seja verdadeiramente enri-
quecedora, quer enquanto “arquiteto” e “construtor” do ambiente 
de aprendizagem, quer também como mediador e facilitador da 
aprendizagem que se constrói nesse cenário. A comunicação entre 
o professor e os estudantes contribui para promover o desenvol-
vimento de uma experiência educacional relevante, para além de 
proporcionar ao docente um outro tipo de mecanismo para conhe-
cer melhor os seus estudantes, mais individualizada, conseguindo 
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assim auxiliar cada um deles no seu próprio processo de construção 
do conhecimento.

Contudo, existem também algumas limitações na utilização 
do WhatsApp em contexto educativo. Por um lado, autores como 
Bouhnik e Deshen (2014) e Nitza e Roman (2016) mencionam a 
dificuldade em manter uma linguagem adequada e, por outro, aler-
tam para a necessidade de se controlar o fluxo de mensagens, pois, 
tal como referem também Bottentuit Junior, Albuquerque e Couti-
nho (2016, p. 81), “são necessários planejamento e cautela, evitando-
se distração, dificuldades no acompanhamento do fluxo de mensa-
gens e, consequentemente, não se atingir os propósitos educativos”.

Para além disso, encontram-se ainda estudos onde os autores 
criticam o facto de os estudantes aproveitarem a presença do do-
cente no ambiente criado com o WhatsApp para assentarem nele 
todo o acesso ao conhecimento, ou seja, sem se esforçarem verda-
deiramente para aceder à informação ou para construir as suas apren-
dizagens, procurando no professor a forma mais rápida de chegar 
a esse conhecimento, sendo que consideram que o professor deve 
estar permanentemente disponível para resolver todas as suas dúvidas 
(BOUHNIK; DESHEN, 2014; NITZA; ROMAN, 2016).

Estudo (s) de caso: perceções dos estudantes sobre o 
Whatsapp

Tendo em conta as ideias apresentadas no ponto anterior e, 
considerando que o WhatsApp se apresenta, efetivamente, como 
uma ferramenta bastante atrativa para usar em contexto educacio-
nal, resolvemos avaliar o seu potencial enquanto ambiente online 
de aprendizagem integrado num ecossistema digital de uma uni-
dade curricular de um curso de pós-graduação que analisa a usa-
bilidade de diferentes ambientes virtuais de aprendizagem, no ano 
letivo de 2016/2017.
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Assim, com o objetivo de analisar o impacto do ambiente 
digital na formação e desenvolvimento de uma comunidade vir-
tual de aprendizagem, sobretudo em aspetos relacionados com as 
dinâmicas comunicacionais criadas no seio dessa comunidade, a 
partir da análise qualitativa das perceções e narrativas de estudantes 
de um Curso de Pós-Graduação e tendo como referencial o mo-
delo Community of Inquiry (COI), desenvolvemos uma primeira 
pesquisa (MOREIRA; TRINDADE, 2017a); e com o intuito de 
analisar o seu impacto no autoconceito académico, em dimensões 
como a motivação, a orientação para as tarefas, a confiança nas suas 
capacidades ou a relação com os pares, desenvolvemos uma segun-
da pesquisa (MOREIRA; TRINDADE, 2017b).

Quadro 1 – Pesquisas realizadas pelos autores sobre o uso educati-
vo do WhatsApp 

Título  Objetivo principal da 
pesquisa 

Metodologia

O Dispositivo Digital 
WhatsApp e o seu 
Impacto na Criação 
de Comunidades 
Virtuais de 
Aprendizagem

O objetivo foi analisar o 
impacto que o WhatsApp 
pode ter na criação e 
desenvolvimento de 
comunidades virtuais de 
aprendizagem.

Design Based Research 
(DBR)- metodologia 
que procura pesquisar 
problemas educativos 
em contextos reais de 
atuação pedagógica, 
com vista à resolução 
de problemas 
significativos e 
práticos, conciliando 
teoria e prática.
A análise de conteúdo 
foi a técnica de 
investigação utilizada 
para obter os dados 
referentes ao estudo.

Reconfigurando 
Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem com o 
WhatsApp

O objetivo foi analisar o 
impacto que o WhatsApp 
pode ter nível da promoção 
do autoconceito académico, 
em dimensões como a 
motivação, a orientação 
para as tarefas, a confiança 
nas suas capacidades ou a 
relação com os pares.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Como quadro conceitual, tomamos como referencial, para o 
primeiro estudo, e como já referimos, o modelo Community of In-
quiry (COI) (GARRISON, ANDERSON; ARCHER, 2000) que 
assenta em três dimensões de base: a dimensão cognitiva, social e 
de ensino; e para o segundo o Modelo Pedagógico Virtual® da Uni-
versidade Aberta, Portugal, que assenta num ensino centrado no 
estudante e promotor de inclusão digital, baseado na flexibilidade 
de acesso à aprendizagem e na interação.

Como podemos verificar no Quadro 1, em ambas as pes-
quisas, optamos por uma metodologia de Design Based Research 
(DBR) que procura, essencialmente, pesquisar problemas educati-
vos em contextos reais de atuação pedagógica, com vista à resolução 
de problemas significativos e práticos, conciliando teoria e prática. 

A análise de conteúdo foi a técnica de investigação utilizada 
para obter os dados referentes ao estudo, tendo sido realizada por 
meio da leitura flutuante de todas as respostas ao inquérito, com 
o intuito de alinhar temas comuns e verificar particularidades em 
função da individualidade dos casos.

A nossa amostra foi constituída por um grupo de dez e quin-
ze estudantes, respetivamente, para a primeira e segunda pesquisas, 
e o instrumento que serviu de base para a recolha de dados, em 
ambas as pesquisas, foi o inquérito por meio de questionário. 

A análise documental, o âmbito e os objetivos desenhados 
para os estudos levou-nos a buscar as referências, para o primeiro 
estudo, no Community of Inquiry Survey Instrument (COI) desen-
volvido por Garrison e colaboradores (2000), posteriormente adap-
tado por Moreira e Almeida (2011) à população portuguesa; e para 
o segundo, no Self Concept as a Learner Scale (SCAL) desenvolvido 
por Waetjen, em 1972, e adaptado por Veiga (1996) à população 
portuguesa, para construir os nossos instrumentos.

Relativamente à primeira pesquisa, pudemos concluir que a utili-
zação do dispositivo WhatsApp pode, efetivamente, ter efeitos muito po-
sitivos na construção de comunidades virtuais de aprendizagem robustas. 
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Por meio da análise das perceções dos estudantes na dimen-
são da Presença Cognitiva, pudemos verificar que as estratégias pe-
dagógicas implementadas em conjunto com o aplicativo permiti-
ram criar um ambiente promotor de um processo de pensamento 
crítico. Concluímos também que os estudantes consideram que o 
ambiente permitiu fortalecer as relações afetivas entre os elementos 
da turma, tendo-se partilhado informação e conhecimento, com 
autonomia, criatividade e de uma forma muito ativa e instantânea. 
E concluímos, ainda, que os estudantes consideram a presença do-
cente como o elemento base de todo o processo, na medida em que 
cabe ao professor a tarefa de implementar e desenvolver a comuni-
dade e orientar a aprendizagem dos seus membros.

Por sua vez, no que diz respeito à segunda pesquisa, concluí-
mos que aplicativos como o WhatsApp podem ter efeitos muito 
positivos no autoconceito acadêmico dos estudantes do ensino su-
perior, em termos das diferentes dimensões consideradas, quer seja 
nível da sua motivação, da confiança nas suas capacidades ou da 
relação com os seus pares. Apenas o nível da organização das tarefas 
não foram obtidos resultados tão positivos.

Por meio da análise das perceções dos estudantes, pudemos 
concluir que estes consideram este ambiente muito motivante, sen-
tindo-se muito confiantes na interação com o ambiente de apren-
dizagem. Concluímos, ainda, que este ambiente de aprendizagem 
online, designado por alguns estudantes como um ambiente “que-
bra-gelo”, permitiu fortalecer os laços sociais entre os elementos da 
turma. No entanto, é de destacar ainda que os estudantes referi-
ram ter dificuldades em gerir a imensa informação que circulou no 
ambiente de aprendizagem, sendo que muitos estudos, já citados, 
identificam também esta fragilidade associada ao enorme fluxo de 
informação que pode ter um efeito negativo sobre o desempenho 
acadêmico dos estudantes. 
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Considerações finais

A utilização de recursos digitais na educação é cada vez mais 
considerada uma realidade incontornável. Cada vez mais as poten-
cialidades das mais diversas aplicações, como o WhatsApp, permitem 
o desenvolvimento de aprendizagens “à medida” e ao ritmo de cada 
um (TRAXLER, 2009; TRINDADE, 2015; BECKER et al., 2017).

Um dos aspetos mais importantes da utilização de aplicativos 
como o WhatsApp é a possibilidade que proporciona de um maior 
controle das aprendizagens pelos próprios estudantes, que são con-
duzidos de uma forma intuitiva a adotar uma postura muito ativa 
perante o processo educativo (SELWYN, 2012).

Verifica-se que, focando a nossa atenção nas potencialidades 
(e também nas limitações) do WhatsApp, o aplicativo permite uma 
conexão quase permanente, facilitando, por isso, a interação entre 
todos os elementos do processo educativo. Para, além disso, a inte-
ração propiciada pela troca de diferentes formatos de informação 
(texto, vídeo, áudio, imagens ou pdf ) fomenta, claramente, o de-
senvolvimento de estratégias construtivistas e colaborativas.

Assim, o que ressalta dos estudos desenvolvidos pelos autores 
deste texto é que o WhatsApp pode permitir ao docente, a constru-
ção de comunidades virtuais de aprendizagem robustas e que pode 
ter efeitos muito positivos no autoconceito acadêmico dos estudan-
tes, desde que o ecossistema digital online assente nas inter-relações 
de três elementos nucleares – presenças cognitiva, social e docente 
– e seja ancorado em ambientes de aprendizagem colaborativa com 
experiências educacionais de cariz humanista, baseadas na flexibili-
dade e na interação. 

No entanto, perante estes resultados que nos confirmam o 
enorme potencial deste aplicativo, temos de ter consciência que 
esta plataforma de mobile instant messaging também apresenta al-
guns aspetos menos positivos, como o risco de banalização dos con-
teúdos, o overload e a desorganização das informações.
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Terminamos, referindo que estas plataformas permitem, com 
efeito, pensar o processo pedagógico de forma distinta. No entan-
to, a mudança não deve ocorrer apenas nível da introdução de no-
vas tecnologias, mas também em termos culturais, pois obriga a 
repensar os papéis de todos os atores envolvidos, para além das im-
plicações que devem ser concretizadas no plano da reconfiguração 
dos novos cenários de aprendizagem digital.
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Reflexões iniciais

Desde o nascimento, os seres humanos sentem a necessidade 
de se relacionar com os outros, mas ainda não dominam a fala, 
dessa forma por meio da observação, do convívio e das interações 
vivenciadas, aos poucos, desenvolvem o senso comunicativo, senso 
este, considerado básico para a vida em sociedade e para a efetiva-
ção de práticas sociointeracionistas.

Neste estudo nos deteremos na perspectiva sociointeracio-
nista levantada por Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1934), que 
foi um dos precursores e difusores da ideia de que o indivíduo se 
constitui como pessoa a partir das interações sociais por ele viven-
ciadas e pela “mediação na interação homem-ambiente pelo uso de 
instrumentos, ao uso de signos” (VYGOTSKY, 1991, p. 11).

Vygotsky (1991) afirma ser própria da atividade humana a 
sociabilidade e que o intelecto se constrói a partir de experiências 
mediadas por fatores socioculturais externos e que estas, por sua 
vez, contribuem para o desenvolvimento individual. Desta forma, 
entendemos que o homem precisa manter contato com o outro 
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para a própria constituição psicológica e, assim, constituir-se en-
quanto um sujeito social que age no mundo a partir do contato que 
tem com os outros indivíduos presentes na sociedade.

As observações aqui apontadas são pertinentes à nossa pes-
quisa a fim de salientar que os indivíduos não se desenvolvem ple-
namente sem o contato com o outro e com as diferentes culturas, 
pois este contato contribui para o amadurecimento introspectivo 
do indivíduo. Para Vygotsky (1991, p. 11) “o mecanismo de mu-
dança individual ao longo do desenvolvimento tem sua raiz na so-
ciedade e na cultura”.

Compreendemos que as interações sociais da atualidade po-
dem ser mediadas por instrumentos e seus signos e que esta ideia se 
aproxima do que foi discutido por Vygotsky (1991, p. 27) ao pon-
tuar que “nossa análise atribui à atividade simbólica uma função or-
ganizadora específica que invade o processo do uso de instrumen-
tos e produz formas fundamentalmente novas de comportamento”.

Vygotsky (1991, p. 30) reflete que “o uso de signos conduz 
os seres humanos a uma estrutura específica de comportamento 
que se destaca do desenvolvimento biológico e cria novas formas 
de processos psicológicos enraizados na cultura”. O que nos leva 
a inferir que ao adaptarem-se ao manuseio dos novos recursos tec-
nológicos e das novas ferramentas culturais, os indivíduos buscam 
com isso acompanhar as mudanças sociais e promover seu próprio 
desenvolvimento individual.

Atualmente, vivemos a chamada era digital, em que muitas 
mudanças acontecem diariamente no meio tecnológico e que está 
influenciando diretamente nas formas de interação social humana 
mediada por novos instrumentos sofisticados tecnologicamente. Assim 
é possível falarmos de interações sociais presenciais ou virtuais que in-
fluenciam a vida dos indivíduos em um determinado contexto social. 

Ao pontuarmos sobre as interações sociais presenciais nos re-
ferimos àquelas que acontecem face a face, em que trocamos conta-
to visual, comumente nas conversas de cunho afetivo ou de caráter 
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social com pessoas que estão presentes em nossa volta. Ao mencio-
narmos acerca das interações sociais virtuais nos referimos àquelas 
que ocorrem em grupos de relacionamento por meio da internet e 
seus instrumentos como computadores e celulares ou por outros 
recursos tecnológicos como os aplicativos e plataformas interativas. 

Sobre a ideia de interação social, ou a sociabilidade do ho-
mem com o seu entorno, na perspectiva vygotskyana, evidenciamos 
o pensamento de Ivic (2010, p. 16) ao analisar que “o ser humano, 
por sua origem e natureza, não pode nem existir nem conhecer o 
desenvolvimento próprio de sua espécie como uma mônada isola-
da: ele tem, necessariamente, seu prolongamento nos outros”.

Por conta da inserção maciça de recursos tecnológicos em seu 
cotidiano, os indivíduos, sem perceber, tomam para si novos hábitos 
e os agregam a sua rotina espontaneamente, como, por exemplo, a 
necessidade de verificar automaticamente as redes sociais ao acordar, 
checando os e-mails e respondendo rapidamente as mensagens curtas 
(SMS), por meio de aplicativo para a troca de mensagens.

Diante do imenso meio virtual, da variedade de recursos tec-
nológicos e da facilidade em manter contato mediante o uso de 
aplicativos de mensagens instantâneas, destacamos um dos mais 
recentes, que ganhou vários adeptos nos últimos anos: o  WhatsApp 
– que é um aplicativo criado em 2009 para smartphones, uma pla-
taforma interativa comunicativa.

Este aplicativo conta com uma variedade de serviços agrega-
dos, a criação de grupos de contatos a partir da agenda do próprio 
celular, possibilitando envio de vídeos, fotos, áudios, emojis, envio 
de documentos em vários formatos, realização de chamadas de áu-
dio e vídeo-chamadas, utilizando uma conexão com a internet.

O WhatsApp é um dispositivo de interação social virtual que 
também vem sendo utilizado como forma de aprendizagem em di-
versos âmbitos de nossa sociedade e por diversas pessoas, inclusive, 
pessoas surdas que utilizam tal dispositivo, visando realizar a inte-
ração social, tanto na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) quanto 
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na língua portuguesa, contribuindo para aproximação dos diversos 
grupos e indivíduos presentes em um contexto social.

As tecnologias são criadas com intuito de facilitar algo, con-
tudo, a forma como são utilizadas dependerá de seus usuários. No 
caso dos aplicativos, certamente propicia um movimento social que 
pode gerar novas e diferentes perspectivas sociais que partem da 
viabilidade da interação social em nível pessoal à possibilidade de 
diferentes formas de aprendizagem ou novas formas de trabalho.

Com base nestes pressupostos, este estudo surgiu a partir da 
seguinte problemática: de que forma o aplicativo WhatsApp contri-
bui na interação entre surdos e ouvintes? Como questões norteado-
ras, elencamos as seguintes: Quais as percepções de participantes de 
um grupo de WhatsApp sobre a interação entre surdos e ouvintes? 
Quais as contribuições do WhatsApp para aproximar o mundo de 
surdos ao mundo de ouvintes?

Desta maneira, temos como objetivo geral analisar a contri-
buição do WhatsApp na interação entre surdos e ouvintes. Como 
objetivos específicos, buscamos: apresentar o conceito de What-
sApp e os preceitos sociointeracionistas segundo a perspectiva Vy-
gotskyana; revelar as percepções de participantes de um grupo do 
WhatsApp sobre a interação entre surdos e ouvintes; e analisar a 
contribuição do aplicativo WhatsApp para aproximar o mundo de 
surdos ao mundo de ouvintes.

Metodologia da pesquisa

Em nosso estudo, utilizamos uma pesquisa de abordagem quali-
tativa, pois este tipo de pesquisa para Prodanov e Freitas (2013, p. 70):

Considera que há uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indisso-
ciável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito que não pode ser traduzido em números. 
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A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 
significados são básicas no processo de pesquisa 
qualitativa.

Esta pesquisa é de caraterística netnográfica ou etnografia 
virtual, uma vez que esta tem sido usada para pesquisar redes so-
ciais on-line que interagem por meio de diversas páginas na web. 
A netnografia ou etnografia virtual tem espaço assegurado nas pes-
quisas que se preocupam em saber o que as pessoas estão realmente 
fazendo mediante o uso da tecnologia. A netnografia ou etnografia 
virtual modifica a relação espaço temporal e apresenta um contexto 
que é mediado pelas ferramentas, pelos ambientes, pelas práticas 
construídas no ciberespaço (HINE, 2000).

Os participantes da pesquisa são voluntários integrantes de 
um grupo de WhatsApp denominado “Ensine suas mãos a falar” 
criado em 22 de janeiro de 2015 pela administradora Renata Du-
tra. O referido grupo tem como objetivo trocar informações e ma-
teriais relacionados à Libras e à educação de surdos. O grupo conta 
com a participação de 158 integrantes, entre eles surdos e ouvintes 
de todo o país.

No presente estudo, realizamos observações das interações 
no grupo de WhatsApp e fizemos entrevistas com 5 (cinco) partici-
pantes surdos e 5 (cinco) participantes ouvintes do referido grupo. 
Os nomes dos sujeitos foram substituídos pelas letras (O) para os 
participantes ouvintes e (S) para os surdos, seguido de uma nume-
ração, com a finalidade de diferenciação dos participantes e para 
manter preservada a identidade (ID). Conforme detalhamos nos 
quadros que se seguem:

WhatsApp.indb   73 04/12/17   18:40



74

O USO DO WHATSAPP COMO PRÁTICA SOCIOINTERACIONISTA E ESPAÇO DE 
APROXIMAÇÃO ENTRE SURDOS E OUVINTES

Quadro 1 – Caracterização dos voluntários ouvintes

ID Gênero Idade Formação Localidade Conhece 
Libras

O-1 F 40
Graduada em 
Pedagogia e 

Especialista em Libras
São Paulo Fluente

O-2 F 30
Graduada em Letras - 
Português / Inglês e 

Especialista em Libras
Espírito Santo Fluente

O-3 F 33
Graduada em 
Pedagogia e 

graduanda em Libras

Belo 
Horizonte Fluente

O-4 M 33
Graduado em Letras 

Inglês / 
Intérprete de Libras

São Paulo Fluente

O-5 F 30
Graduada em 
Pedagogia / 

Cursos de Libras
São Paulo Fluente

Fonte: elaboração a partir dos dados da pesquisa (2017).

Quadro 2 – Caracterização dos voluntários surdos

ID Gênero Idade Formação Localidade Conhece 
Libras

S-1 F 48 Graduada em Letras - 
Libras / Mestrado São Paulo Fluente

S-2 M 23 Graduado em Letras - 
Português Minas Gerais Fluente

S-3 F 59

Graduada em 
Biblioteconomia / 

Curso de Intérprete 
(em andamento)

Bahia Fluente

S-4 F 35 Graduada em Pedagogia e 
Especialista em Libras Espírito Santo Fluente

S-5 M 56 Possui Ensino Médio / 
Instrutor de Libras Rio de Janeiro Fluente

Fonte: elaboração a partir dos dados da pesquisa (2017).
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Os dados foram coletados por meio da aplicação de ques-
tionário e de roteiro semiestruturado por e-mails e conversas no 
WhatsApp, no período de 06/01 a 30/01/2017, respeitando a dis-
ponibilidade dos participantes para reenvio das respostas.

A seguir revelamos acerca das percepções dos participantes 
do grupo do WhatsApp sobre a interação entre surdos e ouvintes; e 
analisamos a contribuição do aplicativo para aproximar o mundo 
de surdos ao mundo de ouvintes.

WhatsApp: prática sociointeracionista e espaço de 
aproximação entre surdos e ouvintes

O grupo de WhatsApp “Ensine suas mãos a falar” efetivou, 
por meio deste aplicativo de mensagens, a concretização de práticas 
sociointeracionistas necessárias para responder a perguntas e dúvi-
das relacionadas a sinais, em Libras, utilizando apenas um recurso 
tecnológico que disponibiliza diferentes materiais, em PDF, JPEG 
e vídeos, de forma rápida e prática, proporcionando a aproximação 
e interação entre os integrantes do grupo.

Assim, uma das indagações que permeou nossa pesquisa foi 
a seguinte: por meio da internet é fácil conhecer novos amigos? As 
respostas foram unânimes, pois todos consideraram ser fácil conhe-
cer novos amigos pela internet, sendo assim, apresentamos apenas 
o posicionamento de O-5 que diz:

A internet tem ajudado muito na busca de conhe-
cimentos, como também de fazer novos contatos, 
por exemplo, eu trabalho vendendo livros de Libras, 
camisetas e etc, e a maioria por meio de Facebook e 
WhatsApp, conheço pessoas de vários estados virtu-
almente (dados enviados no dia 16/01/2017)1.

1 Como forma de referenciar os dados, informaremos a data individual de recebimen-
tos dos dados da pesquisa.
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Conhecer pessoas por meio de recursos tecnológicos é uma 
das mais novas formas de interação social da atualidade, que propi-
cia tanto aos surdos, quanto aos ouvintes, integração ao meio social 
mediante as novas ferramentas culturais; isso tudo vai modificando 
as interações sociais presenciais em interações sociais virtuais.

Do ponto de vista dos surdos o uso do compu-
tador e da Internet inaugurou uma nova dimen-
são às suas possibilidades de comunicação, pois 
são tecnologias acessíveis visualmente. Se, para os 
ouvintes, elas abriram perspectivas que levaram a 
modificações profundas nos usos e costumes de 
toda a sociedade, para os surdos, essas mudanças 
podem ser ainda mais significativas, (STUMPF, 
2010, p. 2).

Esse tipo de interação social mediada pelo computador e/ou 
smartphones vinculados às redes sociais ou aos aplicativos propor-
ciona a seus usuários o contato com diferentes línguas e culturas, 
tanto a língua portuguesa presente nas mensagens de textos, como 
o uso da Libras por meio de vídeos entre os conhecedores dessa lín-
gua. A frequência do uso desses aplicativos, em particular o What-
sApp, contribui para a internalização de diferentes elementos, sinais 
gráficos ou sinais visuoespaciais em Libras.

Os participantes foram solicitados a comentar sobre o se-
guinte questionamento: quais aprendizados obtiveram por meio 
do WhatsApp?

Assim, S-1 mencionou que “de tudo o que se passa, mas eu 
aprendo a escrever e as vezes ajudo também Libras” (dados envia-
dos no dia 10/01/2017). Esse fato foi repetido por grande maio-
ria dos entrevistados, que reconheceram ter aprendido sobre os 
mais variados assuntos por meio das trocas de mensagens, em 
especial relataram ter aprendido muitos sinais em Libras que an-
tes desconheciam.
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Essa troca de conhecimentos é considerada por Stumpf 
(2010, p. 5) uma forma de inserção comunicativa dos surdos ao 
meio tecnológico:

Para os surdos as modificações trazidas pelas novas 
tecnologias não foram apenas educativas sociais e la-
borais, mas, sobretudo de inserção comunicativa em 
muitas das atividades de vida diárias antes inacessí-
veis, pois, a distância e o tempo se encurtam pela 
Internet e surgiram novas maneiras de se relacionar.

 Para os surdos, tão relevante quanto interagir é sentir-se in-
tegrado e incluído socialmente, alguns dos voluntários assinalaram 
que o aplicativo favorece esse processo de integração ao propiciar 
condições de interação social, respeitando as especificidades oriun-
das da surdez. Desta forma, reiteramos sobre os preceitos vygot-
skyanos de que “todas as funções originam-se das relações reais en-
tre indivíduos” (VYGOTSKY, 1998, p. 75).

Consideramos que se funções superiores se desenvolvem a 
partir das dialógicas relações reais, mesmo as mediadas por smar-
tphones ou computadores podem propiciar desenvolvimento cogni-
tivo em quem os manuseia. Assim, Koll (2010, p. 97) pontua que:

a atividade psicológica interna do indivíduo tem 
sua origem na atividade externa [...] a atividade é 
uma relação homem-mundo, que envolve finali-
dades conscientes e atuação coletiva e cooperativa. 
A atividade é realizada por meio de ações dirigidas 
por metas, desempenhado pelos diversos indivídu-
os envolvidos na atividade.

Relacionamos neste sentido a finalidade consciente, ou seja, 
as trocas de mensagens entre os participantes do grupo do WhatsA-
pp que, até em diferentes localizações geográficas, demonstram que 
essas mensagens têm o intuito de suprir uma finalidade social, pes-
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soal e informativa, a partir do conhecimento de mundo do outro 
e relacionando ao seu próprio mundo; isto constitui-se uma ação 
eminentemente social.

 A frequência com que os voluntários da pesquisa mantêm 
contato com pessoas surdas/ouvintes pelo WhatsApp também foi 
uma das indagações apresentadas na pesquisa. Com isso apresenta-
mos a resposta de O-2: 

Frequentemente converso com os amigos surdos 
pelo WhatsApp, todos os dias praticamente. Alguns 
são mais íntimos, por exemplo, com aluno que já 
fui intérprete, nossa interação é diferente, pois já 
fiz parte do dia a dia dele, então conversamos sobre 
tudo. Conversamos sobre as férias, trocamos sinais. 
E agora que estou fazendo parte de um grupo no 
WhatsApp, no qual interajo com pessoas de várias 
regiões, sempre que tem novidade, eu compartilho 
com ele (dados enviados no dia 10/01/2017).

O uso do WhatsApp se constitui enquanto um meio de efe-
tivar a aproximação entre surdos e ouvintes, sendo que seu uso 
inspira intimidade e diálogos sobre assuntos da vida cotidiana, 
que irá refletir na geração de outros conhecimentos para todos os 
participantes do grupo, neste caso, surdos e ouvintes.

Apresentamos o posicionamento de S-2: “Tenho vários grupos 
de estudos de vários temas e nestes grupos trocamos muita informa-
ção e com isso possibilita o desenvolvimento” (dados enviados no dia 
12/01/2017). O que S-2 compreende por desenvolvimento seria o 
que Koll (2010, p. 81) nos apresenta como aprendizado, pois

o desenvolvimento da espécie humana e do indiví-
duo dessa espécie está, pois, baseado no aprendiza-
do, que, para Vygotsky, sempre envolve interferência 
direta ou indireta, de outros indivíduos e a recons-
trução pessoal da experiência e dos significados.
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Quando indagados se o aplicativo WhatsApp facilita a inte-
ração social entre surdos e ouvintes, as respostas foram que este 
aplicativo facilita a interação social, mas que o contato presencial 
não pode ser descartado. Como enfatiza O-3: “Ajuda por ter cha-
madas de vídeo e devido as pessoas terem um tempo ‘curto’ devido 
à correria do dia a dia, mas vc estar presente com a pessoa faz toda 
a diferença” (dados enviados dia 10/01/2017).

S-2 revela que “Sim, pois posso conversar com quem não 
sabe Libras em português” (dados enviados dia 12/01/2017). A re-
corrência das respostas de que o aplicativo facilitaria esta socializa-
ção entre surdos e ouvintes nos leva a considerar como uma nova 
forma de se relacionar mediada.

Essa concepção de que é o aprendizado que possi-
bilita o despertar de processos internos do indiví-
duo liga o desenvolvimento da pessoa a sua relação 
com o ambiente sociocultural em que vive e sua 
situação de organismo que não se desenvolve ple-
namente sem o suporte de outros indivíduos de 
sua espécie (KOLL, 2010, p. 60).

Para que ocorra um real desenvolvimento pessoal é neces-
sário que estes indivíduos disponham de diferentes contextos so-
ciais e que nesses contextos apliquem de forma autônoma, seja 
por meio de mensagens escritas, ou de vídeos e/ou em contexto 
presenciais, esses novos aprendizados adquiridos e partilhados uns 
com os outros. 

 Neste sentido, visando saber o que já fora assimilado por 
meio do uso desse aplicativo, perguntamos: a participação no gru-
po de WhatsApp havia modificado algo no cotidiano de cada parti-
cipante? As respostas evidenciaram mudanças relevantes, conforme 
veremos nos fragmentos a seguir: 
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O-1: O aplicativo me aproximou de pessoas que jamais imagi-
naria conhecer (Dados enviados dia 10/01/2017). 

O-4: Possibilitou que meus alunos surdos entre em contato 
para tirar dúvidas. Entre aspas, em parte encurtou a distância 
e viabilizou a comunicação, porém, tirou o tête-à-tête (Dados 
enviados dia 30/01/2017).

O-5: Com surdos é visual; pelo App os surdos podem conver-
sar ao vivo com ouvintes tranquilamente (Dados enviados dia 
16/01/2017).

S-2: Claro! Eu trabalho hoje com o WhatsApp (Dados envia-
dos dia 12/01/2017).

S-3: Sim, mudou. Posso avisar o grupo de irmãos sobre meus 
atos. Com amigos podemos combinar eventos e encontros 
(Dados enviados dia 12/01/2017).

S-4: Facilitou muito né, por eu n ouvir, qd preciso falar com 
alguém, utilizo o zap (Dados enviados dia 14/01/2017).

S-5: Sim mudou muito para melhor (Dados enviados dia 
09/01/2017).

Assim, percebemos que o uso do aplicativo WhatsApp pro-
picia um mecanismo mais equitativo para que surdos e ouvintes 
mantenham uma aproximação com seus familiares e amigos, pois 
com o uso do WhatsApp o contato entre as pessoas se torna mais 
rápido e a distância se encurta, para que assim a comunicação seja 
viabilizada. Por meio do aplicativo é possível conversar, trabalhar, 
fazer amizades e estreitar as relações entre as pessoas.

Assim, é impossível pensar o ser humano privado do contato 
com outro grupo cultural, o qual lhe fornecerá os instrumentos e 
signos que possibilitarão o desenvolvimento das atividades psicoló-
gicas mediadas, tipicamente humanas (KOLL, 2010).

Dessa forma podemos considerar que as interações sociais e 
pessoais promovem mudanças internas e que o aplicativo WhatsApp 
vem contribuindo na aproximação da realidade surda ao contexto 
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ouvinte e com isso possibilita diferentes maneiras de aprendizado, 
por meio da interação social e integra e/ou inclui surdos e ouvintes 
a um mesmo espaço social real ou virtual, fazendo com que ambos 
realizem o aprendizado continuamente.

Neste sentido, Vygotsky (1991, p. 61) revela que

o aprendizado adequadamente organizado resul-
ta em desenvolvimento mental e põe em movi-
mento vários processos de desenvolvimento que, 
de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. 
Assim, o aprendizado é um aspecto necessário 
e universal do processo de desenvolvimento das 
funções psicológicas culturalmente organizadas e 
especificamente humanas.

Desta maneira, pontuamos acerca da relevância do aplicativo 
WhatsApp para aproximar o mundo de surdos ao mundo de ouvin-
tes, pois percebemos que o referido grupo, com surdos e ouvintes, 
interagindo cotidianamente, faz com que ambos aprendam con-
tinuamente, uma vez que os surdos aprendem com os ouvintes a 
forma escrita da língua portuguesa e os ouvintes aprendem com os 
surdos os sinais em Libras que são divulgados no grupo do Whats-
App denominado “Ensine suas mãos a falar”.

O uso do WhatsApp entre surdos e ouvintes cumpre com 
uma função de interação social. Assim, Ivic (2010, p. 16-17) pon-
tua que “é precisamente o ponto essencial da concepção vygotskya-
na de interação social que desempenha um papel construtivo no 
desenvolvimento”; com isso, o uso do aplicativo vem contribuir 
com a forma de comunicação e interação entre surdos e ouvintes, 
mas que “há também uma interação com os produtos da cultura” 
(IVIC, 2010, p. 19) neste caso, os diferentes instrumentos e técni-
cas (incluindo o WhatsApp) presentes em nossa sociedade.

Então, esta ferramenta de interação on-line, que é o Whats-
App, possibilita o aprendizado, sendo também um meio de co-
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municação entre surdos e ouvintes. Foi isto que se verificou nesta 
pesquisa, ou seja, percebemos um envolvimento mais espontâneo 
com um recurso tecnológico que faz parte do cotidiano dos parti-
cipantes do grupo de WhatsApp.

Os resultados deste estudo revelam que o WhatsApp contri-
bui na interação entre surdos e ouvintes; os participantes partilham 
informações e conhecimentos por meio do WhatsApp; e o uso do 
App propicia, de forma equânime, condições de interação entre 
surdos e ouvintes.

Em suma...

Esta pesquisa analisou as interações mediadas pelo aplicativo 
WhatsApp entre surdos e ouvintes sob a perspectiva sociointera-
cionista vygotskyana. Tivemos como objetivo analisar a contribui-
ção do WhatsApp na interação entre surdos e ouvintes. Diante dos 
resultados da pesquisa, verificou-se que o contato entre surdos e 
ouvintes por meio do aplicativo já é visto por seus usuários como 
instrumento significativo de interação social.

Também é relevante ressaltar que o WhatsApp é utilizado 
pelos participantes, tanto para a aproximação de contatos pessoais, 
como para contato profissional, pois alguns dos integrantes, utilizam 
o WhatsApp como forma de socializar materiais sobre surdez e Libras.

Segundo os entrevistados, o uso do aplicativo propicia mais 
facilidade na execução de tarefas cotidianas, como avisar sobre a 
localização a familiares, marcar encontros com amigos ou mesmo 
por possibilitar a interação social entre diferentes públicos, surdo 
ou ouvinte, seja de caráter pessoal ou profissional.

Conclui-se que o uso do WhatsApp, como prática socioin-
teracionista, é um espaço de aproximação entre surdos e ouvintes 
que contribui com o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) e da Língua Portuguesa em sua modalidade escrita, seja 
por meio de chamadas de vídeos ou mensagens de textos.
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Diante dos resultados deste estudo, consideramos que o apli-
cativo contribui para aproximação de surdos e ouvintes, propicia 
a integração e inclusão de pessoas surdas e ainda permite que seus 
membros possam socializar e debater sobre as especificidades das 
diferentes culturas. Assim, ressaltamos a necessidade de direcionar 
mais pesquisas de modo a investigar as possibilidades de ensino 
e aprendizagem entre surdos e ouvintes por meio do aplicativo 
WhatsApp no contexto educativo.
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Introdução 

O crescente desenvolvimento das tecnologias digitais vem 
transformando os hábitos e inserindo diferentes formas de comu-
nicar e de fazer comunicação. Vivemos numa era digital em que, 
quando menos esperamos, somos surpreendidos por um novo ob-
jeto e uma nova tecnologia que provoca impactos significativos nos 
mais diversos âmbitos sociais. 

Para Okada (2008), a nova cena sociotécnica de informação 
e comunicação se caracteriza por uma nova forma de materializa-
ção. A autora chama atenção para as transformações provenientes 
das mudanças na forma e nos suportes para a produção e circulação 
de informação que passaram dos mediadores analógicos e atômicos 
para os bit, códigos digitais universais. Tal qual a escrita, produzida 
e divulgada em suportes e códigos dialógicos, os novos códigos e 
formas de registro e publicização criam novas formas de socializa-
ção dessa mesma informação. A associação da informática com as 
telecomunicações possibilita a emergência de uma revolução digital. 
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Ao considerar, entre outras coisas, o papel da informação no 
processo de socialização, subjetivação e humanização; a importân-
cia da comunicação e suas formas no ecossistema educativo, formal 
ou informal; o fortalecimento e ampliação das possibilidades da 
“Rede” digital como via de socialização na cibersociedade e a trans-
formação da informação em mercadoria numa sociedade de capita-
lismo globalizado fortaleceram e universalizaram as transformações 
provocadas pela emergência dos “novos códigos digitais universais”, 
Okada (2008, p. 3), observa que,

digitalizada, a informação se reproduz, circula, 
modifica e se atualiza em diferentes interfaces. É 
possível digitalizar sons, imagens, gráficos, textos, 
enfim uma infinidade de informações. [...] Novos 
processos criativos podem ser potencializados pe-
los fluxos sócio-técnicos de ambientes virtuais de 
aprendizagens que utilizam o digital como suporte. 

Para uma sociedade de consumo é fundamental acompanhar 
a demanda por novos suportes e dispositivos tecnológicos, novos 
programas, softwares, aplicativos e ambientes de aprendizagem 
que interligam os sujeitos à informação mediada por meios de co-
municação em redes que, do local, se expandem no processo de 
virtualização para o global. O virtual, entendido como potência, 
“vir a ser”, define a natureza das relações abertas, colaborativas, 
interativas, hipertextuais e multimidiáticas que, mediadas por 
suportes e dispositivos sociotécnicos digitais e de comunicação 
móvel, modificam os processos de aprendizagem a partir de no-
vas formas de comunicações interpessoais, sua vinculação com o 
consumo de conteúdo, socialização, produção, veiculação e pu-
blicação de conteúdo. 

Este artigo tem como propósito identificar os estudos sobre 
as práticas de uso do WhatsApp na educação brasileira e portu-
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guesa. É certo que este tema ainda é novo, mas consideramos as 
transformações que os dispositivos e plataformas móveis têm pro-
porcionado na sociedade. 

M-Learning: redes sociais e aprendizagem via aplica-
tivos comunicacionais

Quando Dewey escreveu o livro Democracia e Educação a so-
ciedade de seu tempo estava passando por uma ruptura de cunho 
social e tecnológica, com a utilização das estradas asfaltadas, permi-
tindo longas viagens de grupos maiores de pessoas, a comunicação 
sem fio que transpassava o atlântico, permitindo uma ampliação 
da comunicação mundial. Se considerarmos o desenvolvimento 
das infovias digitais, a colocação de Dewey permanece atual, pois 
estamos vivenciando uma nova ruptura social e tecnológica, agora 
com a internet e as tecnologias móveis. Sendo que os ditos “canais 
para a distribuição de mudanças” hoje fazem parte da nossa vida 
diária e levamos para todos os lugares (SHARPLES; TAYLOR; VA-
VOULA, 2007), ou seja, vivemos e vivenciamos “Uma sociedade 
que é móvel, que é cheia de canais para a distribuição de mudan-
ças ocorrendo em qualquer lugar, deve assegurar que seus mem-
bros sejam educados para a iniciativa pessoal e adaptabilidade” 
(DEWEY, 1936, p. 188)1.

É muito comum ao pensar sobre a aprendizagem móvel 
(m-learning) relacionar apenas ao dispositivo, principalmente o ce-
lular, mas devemos deixar claro que o dispositivo é apenas o meio 
para possibilitar uma mobilidade do aluno durante o seu processo 
de aprendizagem. Essa mobilidade deve ir além das premissas bási-
cas da comunicação com o professor, o colega e de acesso ao con-

1 “A society which is mobile, which is full of channels for the distribution of a change 
occurring anywhere, must see to it that its members are educated to personal initia-
tive and adaptability” (DEWEY, 1936, p. 88).
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teúdo, claro que como dito, são premissas básicas para contribuir 
com a mobilidade do aluno. Mas, qual a situação da utilização por 
parte dos alunos em relação aos dispositivos móveis?

Com base na pesquisa Tic Domicílio de 2015, o percentual 
de usuários que utilizam o celular como forma de acessar a internet 
demonstra o potencial do m-learning, em média 90% dos entrevis-
tados utilizam o celular para acessar a internet, sendo: 95% Região 
Norte; 93% Região Centro-Oeste; 90% Região Nordeste; 89% Su-
deste e 85% Região Sul. Filtrando por faixa etária que compreende 
a média do aluno de cursos superiores de 16 a 34 anos essa média 
de acesso aumenta para 95,5%. Deste público (16 a 34 anos) , 
49,5% realizaram atividades ou pesquisas acadêmicas e 44% estu-
daram por conta própria, utilizando a internet.

Diante destes dados, podemos observar que ainda temos 
muitos alunos para motivar no uso dos dispositivos móveis para 
ampliar sua aprendizagem. Estes dispositivos ampliam as possibili-
dades de contato do aluno com diversos contextos e narrativas. Numa 
visão da aprendizagem móvel com base no contexto, Mike Sharples, 
Taylor e Vavoula (2007) afirmam que a característica da aprendiza-
gem está no processo de conhecer por meio de conversas entre vários 
contextos, acontecendo entre pessoas e tecnologias interativas. 

Há de se concordar que os dispositivos móveis atuais, as pes-
soas e as conexões sem fio, são responsáveis por uma transformação 
nas formas de aprender, no surgimento de novas profissões, novas 
linguagens, novas formas de se comercializar produtos e principal-
mente serviços e estas mudanças aceleradas alteram os contextos 
continuamente (TRAXLER, 2009). Numa visão comparativa do 
impacto dos dispositivos digitais móveis no processo de comuni-
cação na atualidade, Aguado, Feijóo e Martinéz (2013) observam 
que para alcançar uma audiência de 50 milhões de consumidores, o 
rádio levou 38 anos, a televisão levou 14, a internet 4 anos para co-
nectar o mesmo número de usuários, o primeiro smartphone levou 
apenas dois anos para vender 50 milhões de aparelhos. 
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Ainda com base na perspectiva do contexto, Koole (2009) 
apresenta uma visão holística para a aprendizagem móvel, em que 
ela é uma convergência das interações dos alunos (ou aprendentes), 
com seus dispositivos e com a sociedade (outras pessoas). No qual 
aborda os aspectos do dispositivo, do aluno e do social para uma 
boa aprendizagem móvel. 

Os aspectos dos dispositivos compreendem: 1 - característi-
cas físicas: como impacta no uso do dispositivo ao se mover; 2 - ca-
pacidade de entrada: permite conectar dispositivos para entrada de 
dados, como teclado etc.; 3 - capacidade de saída: permite a saída 
de dados, para um projetor etc.; 4 - capacidade de armazenamento: 
possibilidade de armazenamento do dispositivo para aplicativos e 
dados a serem utilizados; 5 - velocidade de processamento: é sufi-
ciente para atender a necessidade do usuário; 6 - taxa de erros: os 
usuários podem não ser capazes de executar as tarefas desejadas e 
podem perder confiança no dispositivo (KOOLE, 2009)

Já os aspectos do usuário são: 1 - conhecimento prévio: afeta 
positivamente o aluno em compreender novos conceito, em aceitar 
novos modelos de conteúdos; 2 - memória: o uso de elementos 
multimídia trabalha diversos estímulos, podendo ajudar os alunos 
a entender e reter conceitos mais facilmente; 3 - contexto e trans-
ferência: utilizar metodologias ativas no auxílio à informação para 
que os alunos lembrem, compreendam e transfiram conceitos para 
contextos variados; 4 - descoberta aprendendo: pode estimular o 
aluno a desenvolver habilidades para “filtrar, escolher e reconhecer” 
informações relevantes em diferentes situações; 5 - emoções e mo-
tivações: a disposição de um aluno e/ou motivação para a realização 
de determinada tarefa (KOOLE, 2009).

Nos Aspectos Sociais, temos: 1 - Conversação e Cooperação: 
afeta a qualidade e a quantidade de comunicação, podem ocorrer 
falhas de comunicação quando nenhuma das 4 máximas (quanti-
dade, qualidade, relação e maneira) não for cumprida; 2 - Interação 
Social: conversa como atividade cooperativa, compartilhamento 
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de sinais e símbolos para contribuir na compreensão das crenças e 
comportamentos sociais e culturais (KOOLE, 2009).

Após as convergências destes aspectos, Koole (2009) entende 
que acontece o processo de aprendizagem móvel, proporcionando 
uma colaboração entre os envolvidos, um acesso à informação de 
forma adequada e uma contextualização da aprendizagem por parte 
dos alunos. “[...] a aprendizagem móvel efetiva pode capacitar os 
alunos, permitindo-lhes avaliar e selecionar informações relevantes, 
redefinir seus objetivos e reconsiderar sua compreensão de concei-
tos [...]”2 (KOOLE, 2009, p. 38). 

Sendo assim, torna-se necessário observar: a mediação - a 
natureza da própria interação muda como aprendentes, eles intera-
gem uns com os outros, seus ambientes, ferramentas e informações; 
o acesso e seleção de informações - à medida que a quantidade de 
informações disponíveis aumenta, os alunos devem aumentar seus 
esforços para reconhecer e avaliar a adequação e precisão das informa-
ções e a navegação do conhecimento - na produção do conhecimento, 
os professores determinam o que e como a informação deve ser apren-
dida. Na navegação do conhecimento, os alunos adquirem habilidades 
para selecionar, manipular e aplicar informações adequadamente às 
suas próprias situações e necessidades específicas. Desta forma pode-se 
desenvolver um ambiente móvel cognitivo (KOOLE, 2009).

Cibercultura e os dispositivos de rede: funções e ca-
racterísticas dos aplicativos de comunicação do sms 
ao aplicativo WhatsApp

 
Após quase 20 anos de experiência no Yahoo, Jan Koum e 

Brian Acton, em 2009, lançam o aplicativo WhatsApp, que ini-

2 “[…] effective mobile learning can empower learners by enabling them to better 
assess and select relevant information, redefine their goals, and reconsider their un-
derstanding of concepts […]” (KOOLE, p. 38, 2009).
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cialmente tinha a função apenas de mostrar o status do usuário, 
se estava disponível, ocupado, no trabalho, na escola entre outros 
status. Sim, ele só mostrava o seu status, você entrava e via o status 
dos amigos. Mas ainda em 2009, resolveram modificar a funcio-
nalidade do aplicativo, tornando possível o envio de mensagens de 
texto, sendo assim uma alternativa a opção do Short Message Service 
(SMS). Sendo assim, o WhatsApp é classificado como um aplicativo 
de mensagem instantânea, esta característica torna a troca de men-
sagens rápidas, muitas das vezes acontecendo quase em tempo real 
(WHATSAPP, 2017).

Do seu lançamento em 2009 até os dias atuais, o aplicativo 
passou por várias modificações e ampliações de seus serviços, mui-
tos deles por solicitação dos usuários. A seguir, com base nas in-
formações disponibilizadas no Blog Whatsapp (2017), blog oficial 
da empresa, seguem algumas destas evoluções. Em 2011, é imple-
mentado o grupo no WhatsApp, sendo possível juntar pessoas para 
compartilhar mensagens em comum e, em 2012, foi disponibiliza-
da a opção de modificar o ícone do grupo e de enviar a localização 
em que está como forma de mensagem, sendo possível abrir outro 
aplicativo de mapa para saber onde fica a localidade enviada.

A possibilidade das mensagens de voz é disponibilizada em 
2013, sendo apenas necessário clicar no microfone e falar a men-
sagem. Quem recebe a mensagem de voz, pode notar que antes de 
ouvir o status do microfone é verde, após ouvir ele modifica para 
azul e modifica também para quem enviou. Em 2014, o WhatsApp, 
após sua aquisição pelo Facebook, recebeu investimento para novos 
desenvolvimentos como poderemos perceber a seguir.

Em 2015, a versão do WhatsApp para o navegador é dispo-
nibilizada. Para continuar ativo na versão web, o celular deve estar 
conectado na internet. As mensagens são replicadas, ou seja, con-
tinuam no celular. Também nesse ano disponibiliza a chamada de 
voz pelo aplicativo, tornando possível substituir a ligação telefônica 
por uma chamada de voz pelo WhatsApp.
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Durante o ano de 2016, foram disponibilizadas outras fun-
cionalidades, dentre elas: a segurança, com criptografia de ponta a 
ponta, do envio ao recebimento, deixando as mensagens seguras para 
os seus usuários. Essa implementação garante o sigilo das mensagens 
trocadas; a opção de envio de arquivos com até 100 Mb; a versão 
para desktop, ou seja, para baixar e instalar no computador; a possi-
bilidade de editar e melhorar as fotos e vídeos sejam eles produzidos 
no aplicativo ou que já possua no seu dispositivo e, finalmente, em 
novembro, foi disponibilizada a opção de chamada de vídeo, por 
identificar uma necessidade apontada pelos usuários, pois nem sem-
pre os textos, áudios ou vídeos são suficientes para um contato mais 
profundo, como conversar e ver uma pessoa em tempo real. 

Um estudo encomendado pelo WhatsApp ao Analysis Group 
em 2016, e publicado em 2017, demonstra o impacto que o apli-
cativo tem na relação dos usuários com empresas, sendo assim, im-
pactando na atividade econômica de uma localidade. Este estudo 
foi realizado com usuários de países como Brasil, Índia, Alemanha 
e Espanha, sendo 750 usuários por país, assim distribuídos: 300 em 
grupos de consumidores e 450 em grupos de pequenas empresas. A 
pesquisa utilizou grupos focais, pesquisas nacionais representativas 
e econométricas. Esse estudo serve para demonstrar o real impacto 
que o WhatsApp possui em nossa sociedade.

A apresentação de dados sobre a internet é muito volátil, pois 
a velocidade na qual as transformações acontecem mudam em ques-
tão de instantes. Antes que termine de ler esta informação os dados 
já se alteraram, mas se torna necessário expô-los para uma cons-
trução de cenário em torno do aplicativo. Em outubro de 2016, o 
WhatsApp possuía no Brasil mais de 100.000.000 de usuários ativos, 
o que representava 49% da população brasileira (205.823.665, esti-
mada em 2016) utilizando o aplicativo (ANALYSIS GROUP, 2017)

Estima-se que foi movimentada com a ajuda do aplicativo, 
em 2016, uma quantia em torno de 2,9 bilhões de dólares, apenas 
no Brasil. Dentre os entrevistados, a maioria (42%) realiza de 7 a 
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9 compras com o uso do WhatsApp semanalmente, ver Tabela 1, 
o que fortalece a relação do uso do aplicativo no impacto econô-
mico que gera.

 
Tabela 1 – Quantidade de transações realizadas por meio do 

WhatsApp em 2016

1-3 compras 22%

4-6 compras 24%

7-9 compras 42%

10 compras 10%

Não sabe informar 2%

Fonte: ANALYSIS GROUP. Whatsapp economic impact infographics (2017).

 
Dentre os concorrentes, a pesquisa identificou que o What-

sApp é o mais utilizado no Brasil, quando falamos de aplicativo 
de mensagens instantâneas. Entre os pesquisados quais os serviços 
eles mais utilizam: 74,9% WhatsApp; 61,4% Facebook Messenger; 
22,8% Skype; 8,2% Google Hangout; 7,1% Telegram; 6,8% iMessage 
e outros com menos de 5% cada um.

 
Tabela 2 – Organizações que mantêm contato via WhatsApp

Escolas/Universidades/bibliotecas 59%

Comunidade / centros de atividades 21%

Governo/órgão de trânsito 18%

Centro religioso 30%

Outros 9%

Nenhuma das acima 7%

Não sabe informar 1%

Fonte: ANALYSIS GROUP. Whatsapp economic impact infographics (2017).
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Quando questionado com quais tipos de organizações eles 
mantêm contato via WhatsApp, a maioria utiliza para se comunicar 
com organizações educacionais, como pode-se observar na Tabela 
2, desta forma estas instituições já possuem um vínculo com seus 
alunos relativamente grande, sendo possível direcioná-los para o 
uso educacional e não apenas para questões comerciais como de-
monstrado na pesquisa.

WhatsApp e educação: mapeando os estudos e 
pesquisas em construção no Brasil e em Portugal

A preocupação aqui não é construir uma análise compara-
da sobre os dados referentes às duas realidades. Nosso intuito é 
identificar se e como o aplicativo WhatsApp, como um dos mais 
utilizados aplicativos digitais de rede de comunicação social já são 
considerados como objeto de estudos e pesquisas no campo da edu-
cação no Brasil e em Portugal, em seguida mapear essa produção e 
caracterizá-la a partir de sua origem, objetivos, metodologia e re-
sultados. A escolha dos países considera as aproximações históricas 
das políticas públicas de inserção das Tecnologias digitais de infor-
mação e comunicação (TDIC) na educação desses países e aporte 
de seus autores e as possibilidades de ampliar esse olhar para outra 
realidade de língua portuguesa.

Para tanto, inicialmente levantamos duas ponderações. Pri-
meiro, em relação a inovação do tema. Apesar de com menos de 
uma década, consideramos o impacto desse aplicativo nas relações 
comunicacionais, na telefonia e no processo de socialização no ci-
berespaço. Cabe aqui retomar Aguado, Feijóo e Martinéz (2013, p. 
16), quando observam para os dispositivos móveis “não é só uma 
nova forma de aproveitar os cenários e ritos de consumo até en-
tão. Se trata de um novo meio dotado de um ecossistema próprio, 
no sentido de atores definidos e relações características entre esses 
atores”. Em seguida, consideramos alguns estudos que atestam a 
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resistência de uso dos dispositivos móveis em sala e nos processos 
de ensino e aprendizagem. 

Em Portugal, a integração do uso de tecnologias digitais na 
educação já ocorre há muitos anos e são impulsionadas por políti-
cas de âmbito nacional nas escolas e universidades do país. Muitos 
projetos responsáveis por esta integração da TDIC e da internet no 
ensino escolar e superior foram propostos e implantados pelo Mi-
nistério da Educação. São 32 anos de caminhada com políticas que 
envolveram diferentes tecnologias digitais para uso na educação. 

Dentre as políticas estão: Projeto Minerva, ou seja, Meios 
informáticos no Ensino: Racionalização, Valorização, teve início 
em 1985 com o objetivo da inserção da Tecnologia de Informa-
ção e Comunicação (TIC) nas escolas, entretanto foi lançado em 
1996 o projeto Nónio-Século XXI que perdurou até 2002, o pró-
ximo Projeto foi o uARTE – Internet na Escolas em 1997 e ficou 
em vigor até 2003. Em seguida, o Edutic criado pelo Gabinete de 
Informação e Avaliação do Sistema Educativo (GIASE) que tinha 
como objetivo dar continuidade ao projeto Nónio – Século XXI. 
Em 2005 surgiu a equipe de missão Computadores, Redes e In-
ternet da Escola (CRIE) com objetivo de fazer as instalações de 
computadores e internet nas Escolas.

Até ser elaborada, a maior política de modernização tecnoló-
gica do Ministério da Educação elaborada em 2007, denominada 
“Plano Tecnológico da Educação” (PTE), teve como objetivo colo-
car Portugal entre os cinco países da Europa com maior moderni-
zação tecnológica das escolas até o ano de 2010. Em continuação, 
criou-se o projeto Internet Segura também em 2007 (ainda em 
vigor) com o objetivo de conscientizar a sociedade para os riscos 
associados ao uso da internet. Em 2008 foi implantado o projeto 
Iniciativa e-Escolinha que pretendeu “assegurar o acesso universal 
dos alunos do 1º ciclo do ensino básico e dos respectivos profes-
sores a meios informáticos” (Resolução do Conselho de Ministros 
nº 118/2009). 
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Neste período, também, foi lançado o projeto do Portátil 
Magalhães para alunos de seis a onze anos. Em 2010 surgiu o pro-
jeto Aprender e Inovar com TIC que teve como objetivo utilizar as 
TIC para melhorar o aprendizado dos alunos por meio da renta-
bilização dos aparelhos para as escolas, privilegiando o 1° Ciclo do 
Ensino Básico português.

Em face às realidades dos projetos não se pode negar o em-
penho português com as diferentes tentativas de integrar nas suas 
práticas pedagógicas o uso das tecnologias digitais. Elas possibili-
tam as novas formas com as quais pesquisamos, organizamos a 
informação e como passamos a nos comunicar, principalmen-
te no que diz respeito a comunicação entre professor e aluno. 
Hoje, muitos aplicativos da comunicação utilizados no âmbito 
social, foram inseridos no processo de aprendizagem, como o 
WhatsApp.

Especialmente ao tratar do uso desta tecnologia digital da 
comunicação no processo de aprendizagem, as práticas portuguesas 
apresentam algumas diferenças das práticas brasileiras e faz-se ne-
cessário conhecer os hábitos dos portugueses para chegar a algumas 
conclusões. Os portugueses não utilizam com tanta frequência o 
WhatsApp como os brasileiros e algumas investigações ajudam a 
justificar esta afirmação.

De acordo com a pesquisa da We Are Social e o Hootsuite a 
Digital in 2017: Western Europe, estudo que tem como objetivo 
apresentar resultado sobre o uso da internet, das mídias sociais e o 
uso dos dispositivos móveis em toda a Europa, o resultado divul-
gado em janeiro de 2017 afirma que do total de 10,28 milhões de 
portugueses, 6,10 milhões deles são utilizadores das redes sociais, 
onde 5,20 milhões utilizam as redes móveis para acessar as redes 
sociais, sendo que esta rede social é o Facebook, confirmada por 
69% e, consequentemente, informaram que utilizam o chat desta 
rede social com maior frequência (41%), a frente do WhatsApp que 
obteve 27% das respostas.
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Outros dados que procuram confirmar o uso desta tecnolo-
gia digital da comunicação são apresentados na tese de doutora-
mento realizada na Universidade de Lisboa em 2016. Intitulada 
“Cyberbullying: a violência virtu@l conectada ao mundo real 
dos estudantes em contextos universitários do Brasil e Portugal” 
tem como objetivo “compreender como os estudantes do Brasil 
e de Portugal percepcionam o clima institucional e psicossocial 
nas suas universidades e como vivenciaram a problemática do 
cyberbullying”. 

Foram entrevistados 642 universitários brasileiros e 770 uni-
versitários portugueses. Em face aos resultados, a investigação ob-
teve dados sobre o uso de tecnologias digitais utilizadas pela vitimi-
zação nos países. Em relação a Portugal, o resultado esteve sempre 
atrás do Brasil no que se refere ao uso do WhatsApp. A Tabela 3, a 
seguir, foi construída a partir dos dados da tese e apresenta núme-
ros que são fundamentais para a justificativa do uso desta platafor-
ma digital em Portugal.

 
Tabela 3 – Tecnologias utilizadas na vitimização em Portugal e no Brasil

Tecnologias Portugal Brasil

Facebook 60,2% 65,9%

Messenger 19,3% 14,2%

SMS/MMS 23,6% 8,1%

WhatsApp 1,6% 24,8%
Fonte: Produção dos autores.

Os números da Tabela são interessantes e apresentam resul-
tados que nos permitem refletir sobre as tecnologias utilizadas nos 
dois países. Quanto ao uso do Facebook e do Messenger, os dados se 
aproximam, mas no que se refere ao uso SMS/MMS há uma gran-
de diferença. No Brasil houve um número pequeno de utilizadores 
e ao contrário aconteceu com o uso do WhatsApp, onde o número 
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foi mínimo entre os portugueses e houve um maior número de 
aderência dos brasileiros.

Na Tabela 4, os números referentes ao SMS/MMS em Por-
tugal também tiveram maior aderência em relação ao resultado do 
Brasil e, mais uma vez, o uso do WhatsApp obteve maior quantita-
tivo do que em Portugal, diferença significativa.

 
Tabela 4 – Tecnologias utilizadas nas agressões

Tecnologias Portugal Brasil

Facebook 64,9% 53,6%

Messenger 13,8% 20,3 %

SMS/MMS  17,0% 5,8%

WhatsApp 6,4% 41,3%
Fonte: Produção dos autores.

  
Apesar de ser uma investigação específica na área da Psico-

logia, os dados auxiliam para a discussão do uso das tecnologias 
digitais da comunicação nos dois países. O resultado também é in-
teressante pelo fato de apresentar a frequência de uso do SMS/MMS.

Outro estudo realizado na Universidade de Aveiro (Portugal) 
por Santos (2012), intitulado “SMS: uma nova forma de comu-
nicação, uma influência na Língua Portuguesa”, apresenta dados 
que comprovam a evolução do SMS e importância que o SMS 
tem em Portugal sobrepondo as novas tecnologias digitais da co-
municação.

 

Vinte anos após o início da implementação das 
SMS como forma de comunicação escrita, es-
tas já não precisam de mostrar o seu valor nem 
de dar provas da sua utilidade. Hoje debatem-se 
com uma concorrência nova, diferente e recente, 
que são as redes sociais e os serviços de mensagens 
instantâneas agora existentes no telemóvel como o 
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Viber® e o Whatsapp® (uma aplicação de SMS para 
Smartphones) que elevam a qualidade das SMS, 
possibilitando enviar mensagens de texto gratuitas 
para outros destinatários desde que os destinatá-
rios também tenham instalada a mesma aplicação, 
independentemente do tarifário em vigor. (SAN-
TOS, 2012, p. 15).

 

 O autor ainda afirma que o SMS tem muitas vantagens, 
além de ser mais confidencial esta forma de comunicação não ne-
cessita da utilização da rede de internet e o tarifário é muito mais 
em conta devido às promoções que são lançadas pelas operadoras 
de telecomunicações móveis e devido aos tarifários pré-pagos.

Em contraponto, dados mais atuais vêm demonstrar que o 
uso de mensagens instantâneas por meio da internet está sendo 
uma prática adotada pelos portugueses e em expansão. 

De acordo com o relatório estatístico dos serviços móveis re-
ferente ao 3º trimestre de 2016, houve um decréscimo do envio de 
SMS para um acréscimo de mensagens por meio das tecnologias 
digitais pelo telefone celular, o que é compreensível devido a pro-
porção em que as tecnologias digitais estão inseridas no cotidiano 
das pessoas.

Cerca quatro em cada cinco utilizadores do servi-
ço de acesso à Internet através do telemóvel envia 
mensagens instantâneas (instant messaging). Esta 
redução é visível sobretudo nos escalões entre os 
15 e os 34 anos, que são aqueles onde se verifica 
uma utilização mais intensiva deste serviço. Os uti-
lizadores de SMS nestes escalões diminuíram cerca 
de 3 p.p. nos últimos dois anos, tendo simultane-
amente aumentado a utilização de serviços de ins-
tant messaging em cerca de 40 pontos percentuais. 
(ANACOM, 2016, p. 19-20).
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O que não se pode afirmar especificamente é quais são as pla-
taformas utilizadas nas mensagens instantâneas, mas os exemplos 
citados na investigação destacam o Facebook, Messenger e WhatsA-
pp. O que pode nos ajudar a pensar sobre qual plataforma é mais 
utilizada pelos portugueses e principalmente no que se refere ao uso 
educacional são os trabalhos acadêmicos, as dissertações e as teses.

Para revisitar os trabalhos realizados em Portugal, procura-
mos mapear por meio do Repositório Científico de Acesso Aberto 
de Portugal (RCAAP), vinculado às universidades portuguesas, não 
houve resultado de dissertações ou teses portuguesas sobre as expe-
riências no uso do WhatsApp na educação. Ao realizar a pesquisa 
com o termo WhatsApp referente ao título, resumo ou palavra-cha-
ve os resultados obtidos apresentaram dissertações e teses vincula-
das a instituições brasileiras. 

No Brasil, também as políticas de inserção de TDIC na edu-
cação remontam a década de 1980 com projetos que tinham como 
objetivo inserir as tecnologias digitais no ensino. O primeiro proje-
to chamava-se Projeto Educação com Computadores (EDUCOM) 
foi em 1983 e o projeto realizou a implantação de centros-pilotos 
em universidades públicas direcionados a pesquisa no uso de infor-
mática educacional para elaboração de softwares educativos, além 
da educação especial.

Seis anos depois surge o Programa Nacional de Informática 
Educativa (PRONINFE) que buscava apoiar o desenvolvimento e 
a utilização da informática nos ensinos do 1º, 2º e 3º graus e edu-
cação especial, estimulava a criação de vários centros distribuídos 
pelo país, trazia a capacitação contínua e permanente de professores 
para que fosse possível uma fundamentação pedagógica eficaz no 
uso das tecnologias. Outro projeto foi iniciado em 1992 e tinha a 
televisão como a tecnologia fundamental, foi o projeto Salto para o 
Futuro que tinha como ideal aperfeiçoar os professores da rede públi-
ca de ensino e dar formação continuada aos professores responsáveis 
pelo ensino fundamental e médio, todos da rede pública de ensino. 

WhatsApp.indb   102 04/12/17   18:40



103

Atualmente este projeto é um programa de TV passado nacional-
mente que tem intuito de abordar diversas temáticas educacionais.

Em 1995, ainda com foco na televisão e também em VHS e 
DVD, é criado o projeto TV Escola que foi a primeira medida após 
o Decreto nº 1.917/96 que criou as Secretarias Estaduais de Educa-
ção a Distância (SEED). Este projeto teve como objetivo capacitar 
professores do ensino fundamental e médio para o uso das ferra-
mentas distribuídas pelo projeto com o intuito de contribuir com 
o aprendizado dos alunos. As ferramentas faziam parte do chamado 
Kit tecnológico uma antena parabólica, uma TV de 20 polegadas, 
um videocassete e 10 fitas VHS virgens, depois houve uma refor-
mulação para DVD.

Também na busca de melhorar a qualidade do ensino foi 
criado o Programa Nacional de Informática (PROINFO), em 
1997, que tinha como objetivo a formação inicial de 25 mil docen-
tes na tentativa além da capacitação de técnicos de informática para 
a manutenção das ferramentas. O Programa Mídias na Educação 
foi lançado em 2005, era um programa de educação a distância, 
com estrutura modular, que visa proporcionar formação continua-
da para o uso pedagógico das diferentes tecnologias da informação 
e da comunicação e tinha como principal público os professores da 
educação básica.

Em 2010, foi implementado nas escolas públicas um pro-
jeto semelhante ao projeto Portátil Magalhães em Portugal, Pro-
grama Um Computador por aluno (PROUCA). Foi entregue a 
cada aluno, por meio do Ministério da Educação, um laptop onde 
encontram-se programas educativos, games, fotos e comunicador 
instantâneo para auxiliar na aprendizagem, mais uma tentativa de 
inclusão digital na escola. Em atualização no ano de 2012 o projeto 
foi reformulado para uso de tablets, conhecido como Tablets na 
educação.

Quanto aos estudos sobre WhatsApp no Brasil, procuramos 
organizar os dados em dois momentos. No primeiro, Quadro 1, 
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apresentamos um diagnóstico das linhas de pesquisa e sua localiza-
ção territorial desses estudos, incluindo o ano de apresentação dos 
resultados. Num segundo momento, destacamos como o WhatsA-
pp foi utilizado nas pesquisas, os objetivos, metodologias e resulta-
dos desses estudos.

Quadro 1 – Diagnóstico da distribuição territorial e institucional 
dos estudos

Ano Área UE

2015 LINGUAGENS E LETRAMENTOS PE

2015 LINGUAGENS E LETRAMENTOS RGN

2015 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA MGS

2015 DIVERSIDADE E INCLUSÃO RJ

2015 ESTUDOS CULTURAIS SP

2015 EDUCAÇÃO BRASILEIRA CE

2015 EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE BA

2015 ENSINO DE FÍSICA RJ

2015 LINGUAGENS E LETRAMENTOS RGN

2015 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 
TRABALHO

RJ

2015 CULTURA E SOCIEDADE MA

2015 LINGUAGENS E LETRAMENTOS SC

2016 ENSINO DE MATEMÁTICA PR

2016 ENSINO DE HISTÓRIA TO

2016 FILOSOFIA E ENSINO DE FILOSOFIA RJ

2016 TEORIA E ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA

PE

2016 ENSINO DE ARTES MG
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Ano Área UE

2016 DISCURSOS MIDIÁTICOS E PRÁTICAS SOCIAIS RJ

2016 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA MG

2016 MATEMÁTICA RJ

2016 EDUCAÇÃO BRASILEIRA: GESTÃO E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS

MG

2016 ENSINO, CIÊNCIAS E NOVAS TECNOLOGIAS PR

2016 SAÚDE BUCAL DF

2016 LINGUÍSTICA AL

2016 ENSINO, CIÊNCIAS E NOVAS TECNOLOGIAS PR

2016 ARTES MA

2016 EDUCAÇÃO SE

2016 EDUCAÇÃO DF

2016 GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DE 
CONHECIMENTO

BH

2016 EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE BA

2016 LINGUAGENS E LETRAMENTOS BA

Fonte: pesquisa dos autores.

Do total das 30 dissertações pesquisadas, 12 foram defendi-
das em 2015 e 18 em 2016, destas, 4 são de mestrados profissio-
nais, nas linhas de arte, matemática, gestão e somente uma se apro-
xima mais do campo da educação, na linha de ensino de ciências. 
Quanto às áreas, a proposta foi delimitar a Educação e a Comuni-
cação e Informação como marcos centrais e áreas base e mapear o 
entorno, as aproximações e roteiros por outras áreas. Neste sentido, 
merece destaque oito dissertações em linhas que têm a Educação 
como fundamento (duas em Educação, duas em Educação Bra-
sileira, duas em Educação e Contemporaneidade, além de uma 
em trabalho em discursos midiáticos e uma em estudos culturais). 

WhatsApp.indb   105 04/12/17   18:40



106

INTERAÇÕES NO CIBERESPAÇO: ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O WHATSAPP NA 
EDUCAÇÃO NO BRASIL E PORTUGAL

Na relação ensino e educação, podemos destacar nove dissertações 
(duas em Ensino, Ciências e Novas Tecnologias, duas em Ensino de 
Matemática e uma em Ensino de Ciências e Matemática, uma para 
o ensino de Física, Artes, História e Filosofia). Abrimos um parên-
tese para identificar o campo da Linguística, Letras e Artes com seis 
trabalhos, seguidos pela Matemática com quatro dissertações. 

Sobre a forma de utilização do WhatsApp nesses estudos, 
podemos destacar pelo menos duas. Uma direta e outra indireta. 
Na primeira, a ferramenta faz parte da própria pesquisa como es-
tratégias e pedagogia fundamental, utilizada nas intervenções ou 
pesquisa ação. Os pesquisadores utilizaram essa ferramenta para 
criar grupos que subsidiam as pesquisas, as práticas pedagógicas 
propostas, para compartilhar imagens e textos, tirar dúvidas, apre-
sentar documentos para ampliar os conteúdos trabalhados em sala, 
sugerir leituras complementares e fortalecer o contato e a interação 
entre alunos e destes com os professores. Num outro grupo estão 
os pesquisadores que usaram a ferramenta como instrumento de 
pesquisa, a partir dos grupos já criados foram usados como instru-
mento de pesquisas por meio do monitoramento das conversas e 
discussões registrados nesses espaços.

A perspectiva de destaque do WhatsApp como objeto de 
pesquisa está clara quando analisamos os objetivos. Somente dois 
trabalhos, que corresponde a 6% do total pesquisado, trazem in-
diretamente essa ferramenta como objeto relacionado às TIC e as 
redes sociais. No restante dos outros, a ferramenta aparece nos es-
pecíficos. Mais de 70% das pesquisas ocorreram na educação bá-
sica, com destaque para o ensino médio, no campo da linguagem, 
envolvendo o ensino de Português, Espanhol e Inglês. A educação 
a distância parece com experiências na Odontologia, na Filosofia, 
História e na formação continuada de professores. Outras áreas de 
formação superior foram contempladas com experiências no cam-
po das Artes, da Matemática com cálculo diferencial e estágio não 
obrigatório.
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No tocante aos resultados das teses e dissertações serve, para 
a maioria, as observações de Lira (2015, p. 4) quando afirma que,

 

pedagogicamente, o uso da plataforma WA pos-
sibilita, em momentos extraclasse, o envio de co-
mentários, questionamentos, avisos, a resolução de 
exercícios em grupos, enfim, a criação de uma es-
pécie de intercâmbio progressivo de informação e 
conhecimento. Possibilita contatos interativos pos-
sibilita ainda o intercâmbio de leituras, trocas de 
interpretações e o encaminhamento para leituras.

Para além dessa generalização, destaca-se também o uso da 
ferramenta como espaço de diálogo, para manter os estudantes 
envolvidos. Para os professores, nas experiências de intervenção, 
pesquisa ação e ou participantes, a plataforma contribui positiva-
mente para a prática docente e amplia o espaço da sala de aula para 
além de seus muros. A cooperação interativa aos ambientes virtuais e 
aprendizagem, as práticas de educação on-line e como instrumentos 
de pesquisa como espaço de registro de falas e texto, além de espaços 
de diálogo e discussão que podem ser usados como grupos focais.

Em seu estudo, Cavalcante (2016, p. 18) chama atenção para 
as características metalinguísticas da ferramenta. Para o autor ,o 
WhatsApp possibilita o “uso intenso de intersemioses áudio-escrita-
-imagens-emoticons, que configuram em um mosaico de semioses 
multimodais, que se (re)significam num mesmo espaço”. No entan-
to, levanta também algumas questões sobre o acesso a informações 
referentes a pornografia, a exigência de uma dedicação permanente 
por parte dos professores para responder e atender aos alunos.

Conclusões

Podemos concluir que estamos diante de um paradoxo. Co-
nhecemos as transformações comunicacionais e sociais que a fer-
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ramenta WhatsApp vem provocando, desde seu lançamento aos 
dispositivos móveis e a telefonia digital, mas estamos diante de um 
novo objeto, notado, mas ainda não muito estudado por pesquisa-
dores da educação. No entanto, já é perceptível o crescimento do 
interesse nesta ferramenta como centro ou periferia nas discussões 
a respeito do impacto dos dispositivos móveis, das redes sociais di-
gitais, dessa ferramenta multilinguística e multimidiática de comu-
nicação, dos novos ambientes e plataformas de educação.

Em se tratando do WhatsApp mais especificamente, ainda 
não nos parece ser uma preocupação de pesquisa para os portu-
gueses. O número de trabalhos localizados para esta pesquisa ainda 
é muito pequeno. No entanto, em relação ao Brasil, conseguimos 
identificar 34 trabalhos no período de dois anos (2015/2016). Em 
várias áreas de conhecimento, com destaque para a educação e o 
campo da linguística. Teses (4) e dissertações, acadêmicas e profis-
sionais esses trabalhos estão voltados para intervenção e pesquisa ação 
na prática docente e nos processos de aprendizagem com mediação 
das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, com espe-
cial atenção para as redes sociais digitais – o WhatsApp e o Facebook.

Podemos concluir, considerando a pouca produção portugue-
sa, que a ferramenta e seu consumo no cotidiano social como meio 
de comunicação, acesso e troca de informação tem se ampliando e 
interferido no espaço escolar de forma positiva e negativa. Assim, 
como as pesquisas no Brasil chamam atenção para o fato da escola e 
dos docentes tentarem entender o fenômeno e sua influência na vida 
dos alunos e o impacto na aprendizagem. Se podem e como podem 
contribuir para melhorar a atenção, a interação, a colaboração, os 
interesses e a melhoria da aprendizagem com jovens e adolescentes.
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Entrelaçamentos iniciais

Ler significa aproximar-se de algo que acaba de 
ganhar existência. (CALVINO, 1999, p. 180).

Os resultados de 2015 do Programa Internacional de Ava-
liação de Alunos (PISA), que examina o desempenho escolar em 
mais de 60 países, entre eles o Brasil, suscitaram em debates e con-
trovérsias em diferentes âmbitos. Os jornais The New York Times, 
o britânico Times Educational Supplement, o espanhol El País, por 
exemplo, discutiram de maneira crítica a situação do ensino médio 
de seus respectivos países à luz dos resultados do PISA.

No Brasil, a avaliação do Programa também foi tema de mui-
to debate. O resultado mais preocupante, discutido pelos críticos, 
foi a estagnação do conhecimento dos adolescentes brasileiros em 
relação às avaliações anteriores. As médias dos alunos nas três áreas 
analisadas – matemática, ciências e leitura – praticamente estacio-
naram entre 2009 e 2015, deixando o Brasil nas últimas colocações 
da lista dos 69 países avaliados.

WhatsApp.indb   113 04/12/17   18:40

http://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Brazil-PRT.pdf


114

EXPANSÃO E RECONFIGURAÇÕES DAS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA POR 
MEIO DO WHATSAPP

Não entendendo claramente, o que lê, segundo o PISA, 
a maioria dos alunos brasileiros possui dificuldades para adquirir 
mais conhecimentos e, na concepção dos organizadores deste exa-
me trienal, para exercer plenamente sua cidadania. Esses resultados 
refletem a realidade dos processos educativos do Brasil que se estabe-
lece atualmente, caracterizando jovens e adultos escolarizados, mas 
sem conhecimentos básicos correspondentes ao seu grau de estudos, 
isto é, um conhecimento incapaz de auxiliá-los com suas próprias ha-
bilidades de leitura e a escrita para sua atividade social e profissional.

Não obstante, no cenário cultural estabelecido na Cibercul-
tura, favorecido pela popularização do uso de Instant Messengers 
(Mensageiros Instantâneos), de redes sociais e dos dispositivos mó-
veis em processos comunicativos; novos processos de leitura, es-
crita e de compreensão de textos têm se estabelecido como tarefa 
cotidiana. Tanto no Brasil, como em outros países, a generalização 
do uso de redes sociais e de aplicativos de mensagens instantâneas 
como o WhatsApp possibilita novas experiências nos processos de 
escrever e, principalmente, de ler. Cria assim um novo ambiente de 
autoria e produção de conteúdo permeado pela linguagem digital.

Por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, como o 
WhatsApp, os processos comunicacionais e as práticas de leitura e 
escrita passam a ser constantes e constituídas por outras característi-
cas e sentidos próprias da Cibercultura, organizadas pelo hipertexto, 
pela produção e compartilhamentos de áudios, vídeos e imagens. Es-
sas características evidenciam uma nova prática de letramento, cons-
tituída por elementos e práticas que são próprios da cultura digital.

Podemos supor, assim, que as tecnologias de escrita, instru-
mentos das práticas de leitura e de escrita, desempenham um papel 
de organização e reorganização destes processos comunicativos e 
educativos. Lévy (1993) inclui as tecnologias de escrita entre as tec-
nologias intelectuais, responsáveis por gerar estilos de pensamento 
diferentes (observe-se o subtítulo de seu livro As tecnologias da 
inteligência: “o futuro do pensamento na era da informática”); esse 

WhatsApp.indb   114 04/12/17   18:40

http://educacao.uol.com.br/noticias/2016/12/06/maioria-dos-alunos-brasileiros-nao-sabe-fazer-conta-nem-entende-o-que-le.htm


115

autor insiste, porém, que as tecnologias intelectuais não determi-
nam, mas condicionam processos cognitivos e discursivos. 

Deste modo, o aplicativo WhatsApp, como mediador funcio-
nal de novas práticas de letramento social no processo comunicati-
vo, possibilita reconfigurações das habilidades de ler e escrever, que 
podem ser evidenciadas, entre outras questões, a partir dos pontos 
básicos a seguir: O texto no papel é escrito e é lido linearmente, 
sequencialmente – da esquerda para a direita, de cima para baixo, 
uma página após a outra; já o texto no aplicativo – o hipertexto – é 
escrito e é lido de forma multilinear, de forma não sequencial, uti-
lizando-se links ou rastros que vão trazendo telas numa reconfigu-
ração de possibilidades, sem que haja uma ordem predefinida, ou 
uma relação direta com um único interlocutor.

A dimensão do texto no papel é materialmente definida pelo 
autor: identifica-se claramente seu começo e seu fim, as páginas são 
numeradas, o que lhes atribui uma determinada posição numa or-
dem consecutiva. Enquanto o hipertexto produzido no WhatsApp 
tem a dimensão que o leitor lhe der: seu começo é onde o leitor 
escolhe, com um clique, a primeira tela, numa imagem, em um 
áudio ou vídeo; termina quando o leitor fecha o aplicativo ou ao 
finalizar o processo comunicativo com o interlocutor.

Mediante as questões apresentadas até aqui, por meio de 
uma pesquisa bibliográfica, neste texto nos propomos discutir as 
reconfigurações das habilidades e práticas de leitura e escrita no 
aplicativo WhatsApp. Assim, defendemos o argumento de que o 
app tem favorecido processos comunicativos por meio de mensa-
gens instantâneas e possibilitado novas práticas de leitura e escrita. 
Este aspecto ressignifica estas habilidades, por meio de novos ele-
mentos próprios do aplicativo, do hipertexto e da cultura digital, 
como emojis, emoticons, áudios, vídeos e imagens.

Nas seções que seguem, buscaremos explorar a figura do 
leitor e escritor que na Cibercultura assumem as duas posições, 
redimensionando os elementos da leitura e da escrita que caracte-
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rizam o processo comunicacional. Na seção seguinte, o WhatsApp, 
protagonista deste texto, será descrito, exploraremos suas potencia-
lidades com o objetivo de informar como suas capacidades podem 
estabelecer novos formatos de leitura e escrita.  Por fim, no últi-
mo ponto, em meio à pesquisa bibliográfica, buscaremos enfatizar 
nosso argumento de que o WhatsApp favorece as novas e diversas 
práticas de leitura e escrita.

O leitor escritor em tempos de Cibercultura 

Nosso mote para começar é “Penso que as palavras essen-
ciais que me expressam se encontram nessas folhas que nem sabem 
quem sou” (BORGES, 2009). Assim, Jorge Luís Borges se expressa 
como homem de palavras que se perfaz entre criar e se expressar por 
meio destas. No entanto, elas não sabem quem ele é. 

Pensarmos o leitor e o escritor na contemporaneidade passa 
um pouco pela mensagem contida no escrito do Borges, pois com 
o advento da Web 2.0 e com os dispositivos móveis em evidência, 
nos deparamos com uma nova relação entre emissor e receptor. Ou 
seja, percebemos que essas duas posições se fundem e surge o “Inte-
rata”. Trata-se daquele que se assume como leitor e também autor, 
aquele que revela e busca desvelar as palavras, o ato de ler e escrever 
em um tempo contínuo. Não existe mais um receptor “passivo” e 
um emissor que prevalece. Na verdade, passou a existir uma inte-
ração entre estes elementos e a mensagem, estes se entrelaçam e se 
projetam nesta nova forma de ler e escrever.

Sabemos que a interatividade permite a comunicação um-um 
e todos-todos, o conhecimento é construído interativamente entre o 
sujeito e o objeto a partir do momento que ele age e sofre uma ação 
do objeto, desenvolvendo assim a sua capacidade cognitiva. Isto é, o 
sujeito realiza a interação à medida que ele e o objeto se comunicam. 
Esta característica se aplica ao ato de ler e escrever.
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Os aplicativos conectados à internet tornaram-se um espaço 
plural, onde se produz e se publica textos que se sustentam não 
apenas nas palavras, mas nas imagens e, até mesmo, em sons. San-
taella (2009) lança mão de um tipo de leitor que traz em sua prática 
fenômenos da Cibercultura. Trata-se do leitor ubíquo, aquele que 
lê e transita entre as formas, interações de forças, movimentos, dire-
ções, traços e cores. Isto é, aquele que consegue imergir e submergir 
em meio às diversas direções proporções da nova maneira de ler e 
escrever na Cibercultura.

Por meio dos dispositivos móveis, à continuidade do 
tempo se soma a continuidade do espaço: a informa-
ção é acessível de qualquer lugar. É para essa direção 
que aponta a evolução dos dispositivos móveis, atesta-
da pelos celulares multifuncionais de última geração, 
a saber: tornar absolutamente ubíquos e pervasivos o 
acesso à informação, a comunicação e a aquisição de 
conhecimento. (SANTAELLA, 2013, p. 19).

Dessa forma, observamos que os artefatos que compõem este 
momento faz-nos deparar com a inovação das formas de ler e es-
crever. Não apenas a mudança de plataforma, mas o movimento de 
aprender em mobilidade, em múltiplos lugares e a qualquer instan-
te. Um aplicativo como o WhatsApp é um dispositivo que propicia 
não apenas a mobilidade do usuário, mas o potencial transformador 
que este modelo  híbrido de ler e escrever apresenta; nos desafiando 
a descobrir e articular novas formas de ler, escrever e aprender.

É importante salientarmos que, em tempo de conexão contí-
nua, a escrita é fator essencial para a comunicação na rede, mesmo 
estando integrada a imagens e sons. Tais aspectos configuram um hi-
bridismo na maneira das pessoas se comunicarem e se relacionarem, 
tensionando relações complexas entre o meio e o uso da linguagem. 

As tecnologias contemporâneas, mais especificamente o apli-
cativo WhatsApp, reconfiguram as nossas relações com os objetos e 
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o uso que fazemos deles. O leitor-escritor do aplicativo é alguém que 
redimensiona o ato de ler e escrever, criando uma escrita mais parti-
cipativa que se utiliza de imagens e sons para compor a mensagem. 

Deparamo-nos, atualmente, com uma leitura e uma escrita 
como elementos principais da nossa vida social e cultural. A escrita 
contemporânea se reinventa por meio do uso de letras, símbolos, 
imagens e sons. Estes aspectos, em grande parte, marcam o modo 
de escrever, numa formulação de novas escritas, coadunando um 
acordo entre o contexto e a audiência.

Nesta cultura midiática o homem investiga e espera por con-
teúdos imersivos, a realidade aponta para uma transformação na 
maneira de consumir, usar e recriar a informação. Torna-se neces-
sário fornecer instrumentos que, somados aos recursos disponíveis, 
permitam ao usuário uma experiência adequada à sua realidade 
tecnológica. Esses artefatos, a exemplo do WhatsApp, auxiliam na 
compreensão do mundo, por intermédio de experiências que estimu-
lem seus sentidos, tornando-o partícipe no ato de enveredar pelo ca-
minho da prática de ler, escrever e produzir novos textos e formatos.

É justamente neste mundo de polifonia e multiplicidade que 
se observamos um leitor com uma ação mais incisiva, ele abre mão 
da passividade que ainda poderia obstar a pluralidade desafiadora 
do texto e atua como um escritor em busca de um caminho onde 
o “reino das palavras” se configure, também, por meio de imagens 
e sons. A imagem das palavras fica como ato de comunicar e inter-
cambiar ideias, pensando que as palavras estão aqui, mas elas ainda 
não nos explicam em essência.

O WhatsApp e a ressignificação dos processos 
comunicativos

Na contemporaneidade, os processos comunicativos entre os 
sujeitos envolvidos no contexto educativo ganharam novos con-
tornos. Estes podem ser mediados por dispositivos móveis e apli-
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cativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp Inc, no qual 
professores e alunos, ensinam e aprendem, simultaneamente – a 
partir de fluxos interacionais em espiral e colaborativos de cons-
trução de saberes.

Desse modo, o WhatsApp possibilita novas formas de inte-
ração, de autoria e de produção de conteúdo, assim como novas 
redes de transmissão de informações; gerando transformações nos 
processos comunicacionais, nos modos de ensinar e aprender, na 
prática de leitura e também de expressão escrita.

Fundado em 2009 por Brian Acton e Jan Koum, na cidade 
estadunidense de Santa Clara, na Califórnia, a rapidez com que 
o WhatsApp se difundiu superou o crescimento do Facebook e fez 
com que Mark Zuckerberg, presidente e cofundador da rede social, 
comprasse, em fevereiro de 2014, o aplicativo por US$ 19 bilhões.

A popularidade do Instant Messenger já não é uma pauta nova 
para ninguém. O app de troca de mensagens está nas mãos de todo 
mundo há um bom tempo e não há dúvidas de que ele veio para 
ficar. Um estudo feito pela Opinion Box (2015), plataforma digital 
de pesquisa, indagou o seguinte: “Se você pudesse instalar um úni-
co Aplicativo no seu Smartphone, qual seria?”. O grande vitorioso 
foi o WhatsApp, escolhido por 56% das mulheres e 50% dos ho-
mens. Também foi o preferido pelos mais jovens: 45% dos respon-
dentes com idades entre 16 e 29 anos o escolheriam, frente a 37% 
das pessoas com 30 a 49 anos e 26% entre aqueles com 50 anos ou 
mais. Em segundo lugar ficou o Facebook.

WhatsApp é um trocadilho com What’s Up (E aí?). O site 
do desenvolvedor descreve-o como um app1 (como é comumente 
chamado) multiplataforma que permite trocar mensagens instan-
tâneas de texto (e multimídia) com o auxílio de dispositivos móveis 

1 Um aplicativo ou aplicação móvel, conhecido normalmente por seu nome abreviado 
App, é desenvolvido para ser instalado em um dispositivo móvel (smartphone). Os 
apps têm o propósito de facilitar o dia a dia de seu utilizador, fornecendo-lhe as mais 
diversas funcionalidades com inúmeras possibilidades de uso.
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(smartphone, tablet, computador portátil etc.). Não há custo para 
enviar mensagens e ficar em contato com outros utilizadores que 
também possuam esta aplicação habilitada em seus dispositivos – 
só é preciso estar conectado à internet (4G/3G/2G/EDGE ou Wi-
Fi quando disponível).

Além das mensagens básicas, os usuários deste mensageiro 
podem criar grupos, enviar mensagens ilimitadas com fotos, ima-
gens, vídeos e áudios em tempo real – mediante uma interface mo-
derna, agradável e fluida. Porque usar o WhatsApp como potencia-
lizador das práticas de leitura e escrita

O aplicativo do ícone verde funciona com um número tele-
fônico e se integra perfeitamente com a agenda de contatos existen-
te. Dessa forma, é possível criar Grupos que agregam contatos. Ao 
criar o Grupo, é permissível adicionar um avatar (foto da turma) 
na janela de conversas, nomeá-lo de maneira criativa (ambos editá-
veis pelos Administradores do Grupo: Professor e Líder de turma). 
Considera-se o perfil da classe, o componente curricular ou o con-
teúdo/atividade da vez e adiciona até 256 alunos-participantes. As 
interações grupais acontecerão independente de o Professor salvar 
ou não todos os contatos dos alunos-participantes em sua agenda.

Figura 1 – Interação grupal entre pares no WhatsApp

Fonte: Baixar WhatsApp (2017).
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 Disponível em três versões, o maior Messenger instantâneo 
do mundo pode ser acessado tanto no Smartphone (WhatsApp 
Messenger) como no Computador (WhatsApp Web ou WhatsA-
pp Desktop). O WhatsApp Messenger é um aplicativo que pode ser 
“baixado” gratuitamente em Lojas de aplicativos como App Store 
e Google Play Store, por exemplo. Já as versões Web e Desktop para 
computadores permitem enviar e receber mensagens por meio do 
navegador de internet ou diretamente na máquina do utilizador, 
respectivamente. Por conseguinte, é o usuário quem decide como 
utilizar o app, uma vez que as três versões funcionam exatamente 
do mesmo modo.

O WhatsApp permite desenhar, escrever e inserir emoticons/
emojis em fotos, imagens e vídeos, tornando os fluxos interacio-
nais dinâmicos e descontraídos. Para isso, basta acessar a função da 
“Câmera” ou selecionar o arquivo nos álbuns/pastas do dispositivo 
móvel para edição, em seguida, anexá-lo a conversa.

Sem precisar anexá-lo a e-mails, o WhatsApp propicia enviar 
arquivos em PDF ou em ZIP, de até 100MB, para os contatos, por 
meio da opção “Documento” no menu de compartilhamentos – 
como também arquivos do Word, Excel e PowerPoint. No Grupo, 
basta o professor ou aluno-participante enviar arquivos em forma-
tos diferenciados e, com um simples toque, fazer o download – fa-
cilitando o compartilhamento de anexos e enriquecendo a experi-
ência de uso. Estes arquivos podem ser fotos, vídeos, documentos 
(nas extensões citadas), localização, contato, entre outros.

É vantajoso, também, acessar o histórico de compartilha-
mentos de “Mídias” (imagem, áudio e vídeo), “Links” de sites di-
versos e “Documentos” enviados-recebidos nos fluxos interacionais 
por meio do menu “Dados do Grupo”; além do quantitativo de 
mensagens sinalizadas como favoritas. Em meio a tantas mensa-
gens trocadas entre pares (professor-alunos, alunos-professor, alu-
nos-alunos), estes conteúdos podem ser localizados com facilidade, 
enviados, automaticamente, para os álbuns/pastas do dispositivo 
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móvel ou armazenados na rolagem de conversas. Portanto, basta 
clicar sobre o menu “Dados do Grupo” e selecionar qualquer uma 
das abas (“Mídia”, “Documentos” ou “Links”) para  resgatar o con-
teúdo desejado.

Ainda em “Dados do Grupo”, é possível silenciar o “assobio” 
inconfundível do “Zap Zap”, personalizar o “toque de alerta”, salvar 
as mídias recebidas no rolo da câmera, acessar a lista de participan-
tes (“X de 256”), adicionar e convidar participantes para o Grupo 
via Link, limpar conversa e sair do Grupo. Já por intermédio da aba 
“Exportar Conversa”, o WhatsApp viabiliza o envio do histórico/
backup das mensagens de texto (em formato .txt)  e multimídia dos 
fluxos interacionais por e-mail ou na nuvem – favorecendo o arqui-
vamento de todas as informações publicizadas no Grupo durante a 
conversação. Por outro lado, no rodapé deste menu, são registrados 
o iniciador, a data e o horário de criação do Grupo.

Recursos de texto riscado, negrito e itálico foram adicio-
nados ao WhatsApp, permitindo que os pares personalizem o seu 
processo de escrita nos fluxos interacionais. Para enviar frases ou 
palavras riscadas, basta inserir o acento til (~) no início e fim da 
frase ou palavra. Para ativar o negrito, usar o caractere asterisco (*) 
antes e depois da frase ou palavra. Caso queira aplicar o itálico na 
formatação, só acrescentar o underline (_) ao início e fim da frase 
ou palavra.

O WhatsApp também admite alterar o estilo da letra utilizada 
na conversa. A fonte FixedSys remete à máquina de escrever, tem 
maior tamanho e espaço entre os caracteres e, por uma questão es-
tética, poderá ser aproveitada para destacar alguma informação re-
levante do texto. Para usá-la, basta inserir três sinais de acento grave 
(```) no começo e no final da frase. Vale ressaltar que, no trans-
correr dos fluxos interacionais, é possível empregar vários tipos de 
formatação ao mesmo tempo; para isso, é só combinar os códigos.

Após liberar as formatações de texto, o app disponibilizou o 
recurso de citação, que possibilita responder a mensagens especí-
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ficas nas conversas em Grupo, inclusive, marcar o usuário a quem 
está se referindo. Assim, os pares poderão saber para qual mensa-
gem (e interagente) a resposta foi direcionada. Para explorar esta 
funcionalidade, basta selecionar-pressionar a mensagem, clicar em 
“Responder” e depois enviar normalmente. Este recurso também 
é válido para as mídias compartilhadas durante os fluxos intera-
cionais. Por outro lado, para citar alguém no Grupo, basta usar o 
símbolo arroba (@) antes de escrever o nome do utilizador e enviar 
a mensagem.

Outra função deste app é poder ter acesso aos detalhes de 
confirmação de envio (um tracinho cinza ou verde), entrega a visu-
alização de uma determinada mensagem/arquivo mediante sinali-
zação do indicador Double Check (checagem dupla) – ver quando 
e quantos alunos-participantes receberam (dois tracinhos cinzas ou 
verdes) e visualizaram (dois tracinhos azuis) o que foi compartilha-
do no Grupo – se habilitados nas configurações de privacidade de 
cada usuário.

O campo status desta aplicação, junto à foto de perfil, é um 
indicador em tempo real do que se está fazendo ou pensando, man-
tendo os pares informados. Este, por sua vez, pode ser preenchido 
com frases pré-programadas do WhatsApp (“Disponível”, “Ocupa-
do”, “Em reunião” etc.) ou personalizado com frases de pensadores/
escritores, trechos de músicas e/ou emoticons/emojis, por exemplo. 
Agora chamado de “Recado”, devido atualização mais recente, tam-
bém é possível exibir no status; fotos, GIFs e vídeos que somem em 
24 horas – semelhante à função “Stories” (Minhas Histórias) do 
Snapchat, Instagram e Facebook Messenger Day.

Outro recurso são marcadores que informam quando os 
interagentes estão “On-line”, “Digitando” uma mensagem, “Gra-
vando” um áudio e até a hora de seu último acesso: “Visto por 
Último”; se habilitado, individualmente, nas configurações de pri-
vacidade. Outra característica do Instant Messenger é a pluralidade 
de emojis/emoticons – ícones ilustrativos usados nos fluxos intera-
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cionais que personalizam a comunicação e possibilitam incorporar 
elementos de humor, reações e sensações (modulações no modo de 
enunciação).

Outra possibilidade interessante do “Uátzap” são as “Listas 
de Transmissões” para enviar ou encaminhar, individualmente, 
mensagens de texto, vídeos, imagens e áudio para várias pessoas ao 
mesmo tempo.

A criptografia (em grego: kryptós, “escondido”, e gráphein, 
“escrita”) ponta a ponta do WhatsApp é um fator importante de 
segurança que codifica as mensagens – sejam elas individuais ou 
em Grupos – para que somente o autor e o destinatário tenham 
acesso ao conteúdo e ao teor do que é trocado nos fluxos interacio-
nais do aplicativo. Ou seja, durante a encriptação, o conteúdo das 
mensagens é transformado da sua forma original para outra ilegí-
vel; impedindo que ele seja interceptado por hackers, criminosos, 
incluindo o próprio WhatsApp.

O fenômeno que se tornou o WhatsApp Messenger já não sur-
preende ninguém. Segundo dados da pesquisa “Panorama Mobile 
Time/Opinion Box” (Abril/2016), o WhatsApp lidera o ranking dos 
Instant Messengers (Mensageiros Instantâneos) mais presentes na 
home screen dos brasileiros, lança novos recursos regularmente2 e 
não há mais dúvida de que a concorrência tem um caminho bem 
longo para alcançá-lo.

Atentos à propagação deste aplicativo e de todas as mudanças 
sociais que ele tem provocado desde a sua criação – além de suas 
funcionalidades e possibilidades de uso elencadas acima – elege-
mos o WhatsApp como suporte e potencializador  dos processos 
comunicacionais, dos modos de ensinar e aprender, das práticas de 
leitura e também de expressão escrita.

2 O WhatsApp é atualizado regularmente. Ao baixar a versão mais recente, é possível 
receber todos os recursos e melhorias disponíveis; como também, correções de bugs 
(erros). Logo, cabe ressaltar que estes pesquisadores exploraram algumas funcionali-
dades vigentes até a elaboração deste texto.
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Observações à guisa da conclusão 

Neste texto, nos propomos a discutir as potencialidades e 
possibilidades do WhatsApp Messenger como mediador de outras 
práticas de letramento, escrita e leitura que se constroem no pro-
cesso comunicativo e consequentemente educativo. Mediante estas 
inquietações foi possível sustentar o argumento de que a comuni-
cação e educação ubíqua possibilitada pelo WhatsApp oportunizam 
a elaboração de uma escrita permeada por novos elementos especí-
ficos da cultura digital.

Comumente, o texto no papel é escrito e lido de forma linear, 
sequencial, da esquerda para a direita, de cima para baixo, uma pá-
gina após a outra; com a reconfiguração das habilidades de leitura e 
escrita no hipertexto e no suporte digital, outras possibilidades são 
erigidas. Assim, a comunicação em aplicativos, a escrita e a leitura 
se configuram de forma multilinear, de maneira não sequencial. 
Utiliza-se de links ou rastros diversos que vão trazendo telas numa 
reconfiguração de possibilidades, sem que haja uma ordem predefi-
nida ou uma sequência lógica dos acontecimentos. Ou, ainda, uma 
relação direta com um único interlocutor.

Nesse contexto, o processo educativo por meio da escrita e 
leitura multilinear e não sequencial se articulam também mediante 
o descobrimento constante, em um modo de aprender perma-
nente e ubíquo. Assim, o processo comunicativo mediado pelo 
WhatsApp é notável de serendipidade, ou seja, de buscas, pes-
quisas e de  descobertas em uma reconfiguração da concepção 
de letramento que, agora, se reinventa com a inserção de sons, 
imagens e vídeos.

Em um simples clique, ou em vários cliques, pula-se livre-
mente de uma página a outra, de um interlocutor para outro, via-
jando sem muita lógica, ou por uma lógica outra, desarticulada e 
rizomática, entre conteúdos discrepantes. Partimos, assim, de uma 
comunicação e escrita em um estilo próprio e tradicional, para um 
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novo processo de leitura e de escrita com contextos e sentidos ex-
tremamente diferentes e inesperados. 

Os Grupos do WhatsApp também são mais um recurso didá-
tico que podem ressignificar o processo de escrita e leitura. É uma 
prática que estamos desenvolvendo e aprendendo constantemente 
no uso cotidiano com a comunicação com outros. Os usuários na-
turalmente se adequam aos critérios do processo de leitura e escrita 
grupal sejam com áudios, vídeos, imagens e textos.

As múltiplas formas de ler e escrever que nos proporciona 
o aplicativo WhatsApp são mais um motivo para repensarmos as 
nossas metodologias de ensino para leitura e a escrita na Ciber-
cultura. Este aspecto faz surgir um novo estilo a leitura e a escrita 
se encontram nos fios dos mais diversos artefatos. Observamos a 
escrita, marcando seu espaço na internet, não apenas quantitati-
vamente, mas, também, de maneira qualitativa. De acordo com 
Pinker (2016), os universitários estão escrevendo mais que gerações 
anteriores, não apenas utilizando símbolos, abreviações e mensa-
gens instantâneas, mas textos de boa qualidade. 

Borges (1979), afirmou que “[...] o livro é outra coisa: o livro 
é extensão da memória e da imaginação”. Podemos afirmar hoje 
que na Cibercultura nossa imaginação transborda as páginas dos li-
vros e ganha forma em textos, imagens e sons. Tudo potencializado 
pela presença das tecnologias digitais e telemáticas no ciberespaço 
em um ecossistema que propicia a colaboração e o compartilha-
mento do ler e escrever entre letras, imagens e sons.

O Grupo do WhatsApp é mais um recurso didático. É uma 
prática que estamos desenvolvendo e aprendendo com ela. Nunca usa-
mos a tecnologia desse jeito, então estamos achando ótimo. Os alunos 
estão aderindo aos pouco, mas todos que fazem parte dos grupos par-
ticipam bem. Eles estão mais concentrados e conseguem entender me-
lhor o que falamos nas aulas. A leitura facilitou muito a aprendizagem.

Por isso temos hoje significativas práticas de escrita e leitura 
via WhatsApp. Basta pensarmos nas práticas diárias de vários grupos 
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criados no aplicativo onde são gerados comentários sobre aulas, li-
vros lidos, situação política e econômica do País, entre outros. Este 
novo estilo de ler e produzir contorna os multidirecionamentos que 
usamos para ler os fenômenos da Cibercultura e como estes nos auxi-
liam em nosso cotidiano como leitor e produtor de textos e reflexões. 
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Introdução

As tecnologias móveis fazem, indiscutivelmente e cada vez 
mais, parte do nosso quotidiano. São múltiplas as tarefas suporta-
das por estas tecnologias, elas transformaram-se em extensões do 
nosso cérebro, dos nossos braços, dos nossos ouvidos, das nossas 
pernas, dos nossos olhos. Despertam-nos pela manhã, dão-nos as 
primeiras notícias do dia, consultamos o e-mail, com elas vamos ao 
banco, fazemos compras, vemos o último episódio da série preferi-
da, acedemos às redes sociais, procuramos o restaurante onde que-
remos jantar, pesquisamos o caminho para lá chegar, escrevemos, 
falamos, jogamos, registamos imagens, tiramos notas, consultamos 
a agenda… enfim, muito, ainda muito mais, tudo por meio de um 
simples dispositivo que cabe na palma da nossa mão e que, na sua 
origem, servia apenas para efetuar ligações telefónicas.

Se é indiscutível que estes dispositivos fazem parte da nossa 
vida e se, na generalidade dos nossos atos diários, existe sempre 
uma componente de aprendizagem, não será de estranhar que con-
sideremos que as tecnologias móveis são também elas, com todas 
as suas potencialidades, meios e contextos de aprendizagem. São, 
de facto, ferramentas culturais do nosso tempo cujo uso importa 
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analisar e aprofundar no sentido de compreender quais os desafios 
e oportunidades que colocam à educação.

Dirigimos, numa primeira fase, a nossa atenção para a apren-
dizagem móvel em geral, refletindo sobre o conceito, sobre algumas 
das suas características e sobre o seu potencial pedagógico. Discu-
timos depois a necessidade da formação inicial docente incorporar 
o uso transversal das tecnologias digitais nos seus currículos. Nes-
te sentido, abordamos uma experiência de utilização do aplicativo 
WhatsApp em contexto académico, no âmbito do Projeto Mobile 
Learning: “Whatsapp na educação 3.0”, desenvolvida por uma das 
autoras deste texto que atua como docente na formação de pedago-
gos, numa instituição de ensino superior no Brasil. 

Procuramos, por fim, cruzando a reflexão teórica inicial com 
a experiência empírica analisada no âmbito da formação de pro-
fessores, discutir os possíveis papéis, a relevância e as limitações da 
aprendizagem móvel em contextos de aprendizagem formal, bem 
como a importância da mediação pedagógica do professor nestes 
contextos.

Virtualidades da aprendizagem móvel: o mundo na 
palma da mão

A diversidade da pesquisa sobre aprendizagem móvel tornou 
difícil gerar uma única definição deste conceito, sendo que, como 
refere Traxler (2005) muitas destas definições são centradas na tec-
nologia e não nas perspetivas dos aprendentes.

Cabe considerar a definição da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 2014, p. 7):

O mobile learning envolve o uso dos dispositivos 
móveis, isoladamente ou em combinação com 
outras tecnologias de informação e comunicação 
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(TIC), de forma a permitir a aprendizagem a qual-
quer hora e em qualquer lugar. A aprendizagem 
pode se desdobrar em uma variedade formas: os 
utilizadores podem usar dispositivos móveis para 
aceder a recursos educacionais, ligarem-se com os 
outros utilizadores, ou criar conteúdo, em sala de 
aula, como fora das salas de aula. O mobile lear-
ning abrange também os esforços para suportar 
objectivos educacionais mais amplos, tais como, a 
administração eficaz dos sistemas escolares, melho-
rado a comunicação entre as escolas e as famílias. 

As definições de aprendizagem móvel enfatizam, como se-
ria de esperar, a mobilidade (SHARPLES et al., 2009), a ubiqui-
dade (SANTAELLA, 2013), também o acesso e o imediatismo 
(KUKULSKA-HULME et al., 2009), a conveniência (KYNASLA 
HTI, 2003) bem como o contexto de uso (KEARNEY; SCHUCK; 
BURDEN; AUBUSSON, 2012) cuja diversidade se associa parti-
cularmente ao uso dos dispositivos móveis.

Na verdade, a difusão alargada das tecnologias móveis e a sua 
ubiquidade permitem que os seus utilizadores as usem nas mais 
diversas situações, em casa, no ónibus, na rua, no café, podendo 
dar lugar a um uso funcional (procurar uma rua, um endereço, 
encontrar um número de telefone etc.), a um uso de entretenimen-
to (ver a novela, jogar um game, conversar nas redes sociais…), 
mas também a um uso educacional, transformando momentos 
“mortos” (nos transportes, nas filas de espera etc.) em tempos de 
aprendizagem que autores como Metcalf identificam como “sto-
len moments for learning” (METCALF, 2002), ou seja “momentos 
roubados para aprender”.

Com efeito, os dispositivos móveis podem dar lugar a no-
vas oportunidades e estratégias de aprendizagem, quer porque 
proporcionam um acesso imediato e omnipresente à informação 
(KUKULSKA-HULME et al., 2009; SEPPALA; ALAMAKI, 
2003), quer porque oferecem possibilidades de aprendizagem indi-
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vidualizada, informal, situada e colaborativa, não circunscritas aos 
contextos acadêmicos (CHEON et al., 2012, MARTIN; ERTZ-
BERGER, 2013). Aumentam a motivação, em especial de alunos 
mais distantes e desinteressados (TRAXLER, 2010). Podem tor-
nar-se em extensões das salas de aula, permitindo prolongar o de-
bate e a interação e subsidiar esse debate com contributos e registos 
proporcionados pela tecnologia recolhidos fora do contexto escolar, 
como veremos mais adiante na experiência de uso das tecnologias 
móveis que analisamos.

Seria, pois, importante as instituições educativas e os profes-
sores reconhecerem esta realidade, procurando usar estes dispositi-
vos como aliados da tarefa educativa, ou seja, como instrumentos 
promotores de cultura e de aprendizagem acadêmica. Contudo, 
como é sabido, apesar do conhecimento sobre o potencial do uso 
dos dispositivos móveis para potenciar a aprendizagem, é frequente 
serem interditos nas escolas. Ao fazê-lo, as instituições passam a 
mensagem de que a tecnologia é algo “pouco sério”, algo que se alia 
exclusivamente ao entretenimento e que se opõe à aprendizagem o 
que acaba condicionando a forma como as pessoas usam a tecno-
logia e como projetam a sua (in)utilidade com fins educacionais. 

Moura (2016, p. 86) assinala que “os alunos chegam à escola 
com os seus dispositivos móveis, mas a maioria desconhece os bene-
fícios da sua utilização em contexto educativo, porque simplesmen-
te desconhecem que apresentam esta potencialidade”. No entanto, 
os dispositivos móveis não são meros artefactos de entretenimento, 
meros utensílios para realizar tarefas, meras ferramentas didáticas, 
são instrumentos culturais do nosso tempo. Como assinala Marco 
Silva (2012), devem ser considerados como interfaces que propor-
cionam novas formas de interação e, consequentemente, de relação 
entre todos, particularmente entre alunos e professores, os princi-
pais atores do processo educativo. Sendo usados como tal, podem 
ampliar o nosso reportório de conhecimento e a nossa afirmação 
como cidadãos.
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Como referido no relatório O futuro da aprendizagem móvel 
(UNESCO, 2014), é importante que os projetos com estas tecno-
logias se enquadrem na estrutura cultural e social das comunidades, 
onde estas tecnologias são já elementos efetivos. Tal como ampliam 
a interação quotidiana das pessoas, quer social, quer profissional, 
podem também ampliar a interação educativa, prolongando a sala 
de aula para lá do seu espaço físico (SANTAELLA, 2013a). 

As tecnologias móveis permitem promover a conectividade 
contínua dos estudantes com ambientes de aprendizagem formal 
e os seus atores, sejam eles professores ou colegas, com quem par-
tilham e debatem sobre temas acadêmicos, construindo conhe-
cimento nessa interação e aprofundando dinâmicas de trabalho 
colaborativo que podem favorecer os processos de aprendizagem. 
Simultaneamente promovem iniciativas personalizadas, centradas 
no aluno, levando-o a assumir um papel ativo na construção do 
conhecimento como é desejável que suceda. 

Aprendizagem móvel e mediação pedagógica

A aprendizagem ubíqua, que inevitavelmente se liga à apren-
dizagem móvel, confundindo-se com ela, é eminentemente infor-
mal (SANTAELLA, 2013). Se é óbvio que as tecnologias móveis 
são excelentes promotoras das aprendizagens informais, das tais 
aprendizagens espontâneas, não planeadas, que ocorrem nos mais 
variados contextos, importa equacionar o seu papel quando o que 
está em jogo é outro tipo de aprendizagens.

Sem explorarmos aqui as diferentes abordagens dos princi-
pais teóricos da aprendizagem, como Skinner, Piaget, Vigotsky, 
Ausubel ou Bruner, podemos no entanto salientar que existem di-
versos tipos de aprendizagem e, entre eles, uma grande categoria 
que poderemos designar, de modo simplificado, de aprendizagem 
formal ou aprendizagem acadêmica. Esta apresenta, por norma, 
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um caráter sistemático e intencional, assente na organização de ati-
vidades planeadas que se constituem como estímulos, tendo em 
vista atingir determinadas metas, definidas pela instituição escolar. 
De referir ainda que muitas destas aprendizagens envolvem uma 
natureza específica, que implica reflexão, análise, resolução de pro-
blemas, entre outras competências. 

Como já assinalamos atrás, as tecnologias móveis são exce-
lentes para aumentar a interação entre o aluno e o meio que o cerca, 
favorecendo a colaboração, a troca, a partilha. Mas estes processos 
de aprendizagem abertos, ativados pelos dispositivos móveis, são, 
como assinala Santaella (2013, p. 291) “processos espontâneos, as-
sistemáticos e mesmo caóticos, atualizados ao sabor das circuns-
tâncias e de curiosidades contingentes”. Nesse sentido, como alerta 
Laurillard (2007) é necessário estar atento ao quão problemático 
ou improdutivo pode ser a aprendizagem informal ou a aprendiza-
gem sem supervisão, resultante do acesso livre e contínuo à infor-
mação (SANTAELLA, 2013).

Como sabemos, a tecnologia, por si só, não será um fator de-
terminante na capacidade de realização de aprendizagem. As inter-
venções efetivas com base na aprendizagem móvel requerem uma 
compreensão holística da relação entre a tecnologia e fatores sociais 
e culturais (UNESCO, 2014), surge como fundamental a media-
ção pedagógica do professor, na condução do processo.

Por mediação pedagógica entendemos a atitude, o comporta-
mento do professor que se coloca como um facilitador, incentivador 
ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição 
de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – não uma 
ponte estática, mas uma ponte “rolante”, que ativamente colabora 
para que o aluno chegue aos seus objetivos (MASETTO, 2008).

Sem essa mediação intencional e previamente planeada, que 
caracteriza a educação formal, as potencialidades da aprendizagem 
móvel podem ficar reduzidas a muito pouco:
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O universo das redes é um espaço em constante 
mutação, dispersivo e assistemático. O que ele 
tem de positivo, a oferta desmedida de informa-
ção que pode fortalecer a aprendizagem é con-
trabalançado, no outro extremo, pela ausência 
de orientação cujos efeitos negativos atingem 
particularmente aprendizes ainda imaturos. 
(SANTAELLA, 2013, p. 305).

Kearney e Maher (2013), a propósito do uso das tecnolo-
gias móveis na formação de professores, enfatizam a importância 
de colocar a pedagogia no centro da aprendizagem móvel, em vez 
da tecnologia. Esta preocupação deve ser central para que as ati-
vidades que recorram às tecnologias móveis não surjam apenas 
como mais uma moda, mas assumam um significado pedagógico 
efetivo, significado esse que os dispositivos móveis e o seu uso 
poderão potenciar.

Precisamos da tecnologia para ajudar na construção da auto-
nomia dos estudantes, para dar acesso a todo um universo de in-
formações, mas precisamos também de novas docências que façam 
desse acesso parte do projeto pedagógico e não apenas de tecnologia 
sem a devida mediação pedagógica (CASTELLS, 2003). Precisa-
mos da tecnologia, mas não podemos esperar tudo da tecnologia. A 
tecnologia não dispensa, só por si, a necessidade de concentração, o 
foco na realização de uma atividade específica, o esforço de raciocí-
nio que algumas aprendizagens requerem, o espaço de pensamento 
e de reflexão que tantas vezes se exige ao longo de um processo de 
construção de conhecimento. 

Há que considerar, por outro lado, que existem aprendiza-
gens formais de natureza muito distinta, e se, todas elas, podem 
beneficiar das oportunidades que a tecnologia disponibiliza, nem 
todas elas podem ocorrer, com base exclusiva, no que a tecnologia 
proporciona. Simultaneamente, existem também diferentes estilos 
cognitivos (SANTAELLA, 2004, 2013) que influenciam o modo 
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como se aprende e o próprio conteúdo afeta o desempenho no que 
se refere à aprendizagem (RIDING; RAYNER, 1998). Todas estas 
especificidades interferem com os cenários de aprendizagem móvel 
e os condicionam.

Projeto Mobile Learning: WhatsApp na Educação 3.0 
e formação de professores

O aplicativo WhatsApp

O aplicativo WhatsApp constitui-se como uma ferramenta di-
gital especialmente concebida para os dispositivos móveis, que per-
mite o envio de mensagens instantâneas (texto, áudio, vídeo, fichei-
ros diversos) e de chamadas grátis, por meio de ligação à Internet.

Este aplicativo configura-se também, em grande medida, 
como uma rede social, com características particulares. Na verda-
de, o aplicativo permite a partilha e a conectividade entre grupos 
de utilizadores específicos, restritos, que se encontrem conectados 
entre si por meio da rede dos seus dispositivos móveis. “As redes 
consistem não apenas em pessoas e grupos sociais, mas também em 
artefatos, dispositivos e entidades” (SANTAELLA; LEMOS, 2010, 
p. 40), pelo que podemos considerar que se concretizam na inter-
-relação entre sistemas de objetos e pessoas. Como refere Recuero 
(2009, p. 69) “uma rede social é sempre um conjunto de atores e 
suas relações”.

Em fevereiro de 2016, o aplicativo alcançou a marca de 
um bilhão de usuários. De acordo com o Mobile Ecosystem Forum 
(MEF), o Brasil é o segundo país do mundo com maior uso de 
WhatsApp, logo atrás da África do Sul, constituindo-se como o co-
municador instantâneo mais popular no País.

A utilização do WhatsApp tem revelado de acordo com vários 
estudos (HERNÁNDEZ, 2016) um elevado potencial para criar 
espaços de trabalho alternativos aos espaços tradicionais designada-
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mente, criando ambientes informais de aprendizagem que suscitam 
a colaboração entre os seus participantes. Os resultados apontam 
para a valorização, por parte dos estudantes, de aplicativos que tor-
nam a comunicação mais fluida e informal, especialmente em ho-
rários extra letivos.

Uma palavra sobre formação de professores na era digital

É natural que à grande difusão do aplicativoWhatsApp se as-
sociem diversas experiências de uso das tecnologias em contextos 
educativos diversos, tendo por base esta ferramenta, designada-
mente ao nível da formação de professores, como a que abordare-
mos mais à frente neste texto.

Antes disso, porém, uma palavra sobre a necessidade de re-
pensar a formação dos professores, adequando as estratégias de 
formação destes profissionais ao contexto da sociedade digital, aos 
seus saberes, necessidades e características do seu público alvo. Não 
deixa de ser paradoxal que a profissão de professor, cujo foco de 
atuação são as novas gerações e sua preparação para o futuro, se 
mantenha tão amarrada ao modelo de escola herdado do séc. XIX. 
Na verdade “a maioria dos modelos educacionais, submetidos à lei 
da inércia, que é marca registrada da maioria das instituições de en-
sino, ainda permanece inamovível e presa exclusivamente à lógica 
da era de Gutenberg” (SANTAELLA, 2013, p. 296).

Como podem as instituições que formam professores contra-
riar este paradoxo?

Como assinala Nóvoa (2009, p. 31), “Os novos modos de 
profissionalidade docente implicam um reforço das dimensões co-
lectivas e colaborativas, de trabalho em equipa, da intervenção con-
junta nos projetos educativos de escola”.

Refere o autor que as práticas que tenham como referência 
uma dimensão coletiva levam à emancipação profissional, consoli-
dam a profissão e a autonomia dos seus saberes e dos seus valores. 
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Ora, na sociedade tecnológica em que vivemos, essa dimensão cole-
tiva é cada vez mais requerida e simultaneamente facilitada pelo uso 
das tecnologias digitais. Estas têm evidenciado um grande potencial 
para o desenvolvimento de trabalho colaborativo, designadamente 
em contextos on-line (PALLOFF; PRATT, 2010), propiciando o 
acesso a múltiplos recursos, ao mesmo tempo que facilitam a cons-
trução e a partilha de saberes. 

Simultaneamente, se pretendemos que os futuros docentes 
usem os diversos recursos tecnológicos na sua futura prática pe-
dagógica, tendo em vista potenciá-la, importa proporcionar-lhes 
uma formação que integre o uso desses dispositivos, essenciais para 
a nova forma de pensar e produzir conhecimento. Mais do que 
acrescentar disciplinas tecnológicas ao currículo, importa que as 
próprias instituições e os seus docentes recorram ao uso pedagógico 
das tecnologias digitais integrando-as, de modo transversal, no tra-
balho letivo desenvolvido nos cursos de formação inicial docente. 
Poderemos desse modo potenciar a sua apropriação pelos futuros 
pedagogos tendo em vista práticas educativas diferenciadas, inova-
doras e de qualidade.

Baran (2014) numa pertinente revisão da literatura relativa 
à integração da aprendizagem móvel na formação de professores 
conclui que é necessário estabelecer modelos pedagógicos e teóricos 
que possam orientar os responsáveis na conceção de experiências de 
aprendizagem móvel tendo em vista fornecer aos futuros docentes 
estratégias de integração da aprendizagem móvel nas salas de aula. 
Refere ainda, com base em vários autores, que:

A pesquisa sugeriu que as tecnologias móveis 
precisam ser utilizadas como ferramentas de 
aprendizagem que servem para aprimorar a ex-
periência metodológica dos professores, não ser 
incorporada apenas como uma tecnologia pro-
priamente dita (Husbye & Elsener, 2013). A 
aprendizagem móvel deve ser significativamente 
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integrada e aplicada pelos professores de todos 
os cursos, não apenas nos cursos de tecnologia 
(Foulger 139 et al., 2013). Uma visão limitada a 
respeito da integração dos dispositivos móveis nos 
ambientes de aprendizagem são definitivamente 
uma barreira (Herro et al.,2013). (BARAN, 
2014, p. 25, tradução nossa)1

Partilhamos esta perspetiva e defendemos que a metodolo-
gia de formação assume a maior importância como facilitadora da 
transferência das práticas que se entendem como desejáveis no dia 
a dia de trabalho do professor. A estratégia de formação baseada no 
isomorfismo pedagógico (NIZA, 1997, p. 25) definida como “meto-
dologia que consiste em experienciar, através de todo o processo de 
formação, as atitudes, métodos, capacidades e modos de organiza-
ção que se pretende que venham a ser desempenhados nas práticas 
profissionais” permitirá, acreditamos, a apropriação do potencial 
educacional e pedagógico dos recursos digitais, designadamente 
dos dispositivos móveis.

Projeto “Mobile Learning: Whatsapp na Educação 3.0”

No sentido atrás enunciado, houve uma experiência de 
aprendizagem móvel desenvolvida por uma das autoras do texto 
que atua como docente no contexto da formação inicial docen-
te, no âmbito do Projeto “Mobile Learning: Whatsapp na educação 
3.0” (FONTANA, 2016). Partimos do pressuposto de que se os 
futuros pedagogos explorarem o uso e potencialidades pedagógicas 
dos dispositivos móveis na sua própria formação, mais facilmente 

1 Research has suggested that mobile technologies need to be used as tools for enhan-
cing preservice teachers’ experiences, not as an add-on incorporating technology for 
its own sake (Husbye & Elsener, 2013). Mobile learning must be meaningfully inte-
grated into all teacher education courses, not only technology courses (Foulger 139 
et al., 2013). Limited, unclear best practices regarding preparing teachers for the 
integration of mobile devices is a definite barrier (Herro et al.,2013). (BARAN, 2014, 
p. 25)
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farão a transposição do seu uso para os contextos de ensino-apren-
dizagem com os seus estudantes.

Procurou-se dar resposta à questão: O uso de aplicativos mó-
veis pode colaborar para uma aprendizagem significativa dentro da 
formação inicial do professor? Adotou-se uma metodologia qua-
litativa, tendo por base a observação participante como principal 
instrumento de recolha de dados.

O “Projeto Mobile Learning:WhatsApp na educação 3.0” pro-
põe-se concretizar o uso de ferramentas de comunicação, designa-
damente do aplicativoWhatsApp. A implantação deste projeto teve 
início em 2014, tendo dado lugar a diversas experiências no âmbito 
de disciplinas da formação inicial de docentes, e envolveu cerca de 
90 participantes. Dessas experiências, selecionamos uma delas, para 
breve abordagem neste texto: “Grupo de estudo online: A arte no seu 
percurso” atividade inscrita em diferentes disciplinas e que decorreu 
totalmente online.

Esta atividade pretendeu discutir conceitos fundamentais 
para o trabalho pedagógico referente ao diálogo da arte como as-
peto de transformação social e cultural do indivíduo. A proposta 
de realização da atividade usando o WhatsApp teve como estímulo 
desencadeador a possibilidade de, por meio desta ferramenta, levar 
os estudantes a registarem e partilharem experiências pessoais de 
contacto com a arte, nomeadamente apelando à sua observação e 
registo no percurso quotidiano entre casa e faculdade.

Foi criado um grupo específico no WhatsApp, definido um 
design que desse identidade ao momento de formação, bem como 
um cronograma de início e fim das tarefas e um roteiro de orien-
tação para o seu desenvolvimento. Damos exemplo de algumas 
imagens criadas para dar início a diferentes etapas de trabalho em 
ambiente mobile.

Num primeiro momento, foram disponibilizados recursos de 
trabalho, dando lugar, num segundo momento, a um debate com 
pesquisa on-line e de campo sobre a história da arte e suas intera-
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ções, em que contamos com a colaboração de uma especialista na 
área2. O material foi essencialmente oferecido em imagem, desig-
nadamente vídeos e URL’s dos museus para visita on-line.

Num terceiro momento, teve lugar a exposição virtual das 
obras de arte registadas pelos estudantes, ao longo do seu percurso 
casa-faculdade, bem como a interação com o grupo e com a docen-
te, a propósito das mesmas e da sua relação com o tema em estudo. 
Por fim, um quarto momento deu lugar à visita virtual a uma expo-
sição num dado museu, sendo os estudantes interpelados a deixar 
diversos contributos e convidados a um debate final. Em todas as 
etapas, a participação poderia ocorrer em qualquer momento, no 
transporte, em casa, no trabalho, dando assim autonomia ao estu-
dante na escolha do tempo e do espaço de trabalho.

A atividade registrou uma adesão muito positiva. Observou-
se que os alunos participavam em qualquer horário. Debateram 
sobre a história da arte, trouxeram exemplos diversos e o momento 
de partilha das fotos do seu percurso casa-faculdade registrou par-
ticular envolvimento.

A docente foi sempre procurando levá-los a alicerçar as inte-
rações geradas nos referenciais teóricos debatidos pelo grupo, rea-
lizando intervenções estratégicas no sentido de orientar e aprofun-
dar a discussão, ou seja, adotando comportamentos de scaffolding3 
(BRUNER, 1978). A atividade foi avaliada, com base em critérios 
definidos previamente e partilhados pela docente, como qualidade 
do conteúdo exposto, interação com os participantes, sugestões de 
assuntos, suscitar novos debates, produzir conteúdo, entre outros.

2  Colaboração da Prof.ª Lilian Lizardo, especialista em educação arte e história da cultura.
3  Este conceito refere-se aos passos dados por um adulto (professor) no sentido de de-

limitar uma dada tarefa procurando levar o aprendente a centrar-se nas competências 
em jogo num dado processo de aquisição. Trata-se de antecipar o desenvolvimento 
da compreensão da tarefa por parte do sujeito e de agir em consonância com essa 
antecipação através de “intervenções estratégicas” (BRUNER, 1978).
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Considerações finais

Se é certo que com a mobilidade o ciberespaço digital se fun-
diu de modo indissolúvel com o espaço físico e se essa hipermo-
bilidade (SANTAELLA, 2013a) traz toda uma nova configuração 
das formas de educar e de aprender, também é certo que às possi-
bilidades tecnológicas e às oportunidades de aprendizagem que os 
dispositivos móveis oferecem, por vezes, algum deslumbramento, 
algum modismo ou alguma superficialidade de análise. Importa, 
pois, não deixar que esse deslumbramento ofusque uma análise re-
alista do seu papel na educação. Quer isto dizer que pretendemos 
nesta discussão não perder o foco que é precisamente a aprendiza-
gem, designadamente a aprendizagem formal, já que é sobre esses 
contextos que se discute no presente texto a relevância de uso do 
mobile learning. 

Como balanço final da experiência de utilização do WhatsA-
pp fica a ideia de que podemos dar uma resposta afirmativa à ques-
tão inicial colocada: “O uso de aplicativos móveis pode colaborar 
para uma aprendizagem significativa dentro da formação inicial do 
professor?”. Sim, a atividade foi pertinente e permitiu dar maior 
significado à aprendizagem, estabelecendo ligação com a realidade 
de cada estudante, expandindo a colaboração, a partilha e o debate 
para lá da sala de aula. 

Podemos dizer que o envolvimento dos estudantes, em geral, 
foi uma realidade permitindo-nos antecipar que esta experiência 
proporcionou aprendizagem e assumiu verdadeiro significado para 
os participantes. A este envolvimento não terá sido alheio o trazer 
da realidade quotidiana do estudante para a discussão teórica. Essa 
partilha enriqueceu o debate e conferiu uma maior autenticidade às 
tarefas propostas, favorecendo ainda a proximidade entre estudan-
tes e entre estudantes e professores.

Todavia, evidenciaram-se limitações. Sendo o aplicativo um 
meio de comunicação instantânea, em algumas situações ficou di-
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fícil para a docente acompanhar de modo síncrono toda a discus-
são, dado que a qualquer hora os estudantes podiam participar. Por 
outro lado, o sistema acumula as mensagens sem organização por 
tópicos de assunto, ao contrário do que é viável no fórum de um 
qualquer ambiente virtual de aprendizagem. O tópico criado pelo 
docente para o debate era, pois, o único organizador, não existindo 
subtópicos que estruturassem a discussão. Por outro lado, tornou-
se evidente que o uso do aplicativo deveria ser restrito a grupos de 
pequena dimensão. 

Outro ponto crítico, apontado pela docente, remete para a 
ausência de preparação para a atividade por parte dos alunos. Ou 
seja, alguns participaram, mas sem terem feito as leituras prévias 
indicadas, o que levou a intervenções superficiais e de opinião, sem 
a profundidade requerida para o debate e compreensão do assun-
to. É certo que esta limitação não é específica de uma situação de 
mobile learning, mas não quisemos deixar de a enunciar, já que po-
demos colocar como hipótese que o acesso à informação por meio 
de dispositivos móveis favoreça uma abordagem mais superficial 
dos materiais disponibilizados, quer pelas características físicas e 
técnicas do dispositivo (ecrã de pequenas dimensões, entre outras), 
quer pelo contexto da sua utilização que pode ser pouco propício a 
concentração e leitura. 

Se, por um lado, como refere Pelissoli (apud SANTAELLA, 
2013, p. 299) a principal vantagem do mobile learning se prende 
com o facto de o aluno deixar de ver a aprendizagem como algo que 
“tem hora e local para acontecer”, por outro lado, questionamo-
nos se essa possibilidade contínua de poder aprender em qualquer 
tempo e em qualquer lugar não coloca em risco a profundidade e 
a atenção dedicada à tarefa de aprender. A este propósito valerá a 
pena atender aos diferentes tipos de perfil cognitivo dos utiliza-
dores das redes, especialmente das redes móveis, que têm vindo a 
emergir nestes contextos, designadamente os “três diferentes tipos 
de leitores” de que nos fala Lúcia Santaella (2004; 2013).
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Sobressaem assim desta experiência e da reflexão teórica feita 
algumas indicações a considerar. A necessidade de um design ins-
trucional, que compreenda todo o planeamento do processo de 
ensino-aprendizagem surge-nos como essencial. Este planeamento 
inclui atividades, estratégias, modos de avaliação, métodos e recur-
sos disponibilizados. Estamos convictas de que, sem esse trabalho 
prévio, o sucesso da atividade fica comprometido. Também a me-
diação pedagógica se revelou essencial, no sentido de dar um rumo 
e balizar a abordagem dos temas em questão, suscitando desafios e 
dando-lhe suporte. 

Julgamos, pois, que estas atividades podem ser vistas como 
complementares de outras, beneficiando os contributos particula-
res que advêm da sua natureza móvel; contudo não serão, só por 
si, suficientes para atingir os objetivos propostos, em situações de 
aprendizagem formal. Ou seja, não dispensam um trabalho do alu-
no que vai além dos momentos de interação e partilha que o apli-
cativo proporciona, ainda que estes sejam da maior relevância. Mas 
esta experiência teve uma dupla função. Para lá dos conteúdos tra-
balhados estava em jogo a aprendizagem do processo pelos partici-
pantes, ou seja, o uso do aplicativo e dos dispositivos móveis como 
instrumentos de trabalho num contexto de aprendizagem formal. 

Se os estudantes vivenciaram este processo de forma positiva, 
como entendemos ter sucedido, estarão mais próximos de no fu-
turo transferirem esta aprendizagem de uso das tecnologias digitais 
para os seus contextos de trabalho enquanto docentes. E esse é um 
ganho que assume enorme relevância. As redes, os dispositivos tec-
nológicos e toda a cultura digital trouxeram novos modos de criar, 
construir e distribuir conhecimento, na ecologia cognitiva das redes os 
atos de aprendizagem mudaram substancialmente, alterando tam-
bém substancialmente o papel de professores e de alunos, que não 
se encaixam mais nas categorias tradicionais (SANTAELLA, 2013). 

Diríamos que tomando como analogia a teoria da epistemo-
logia genética de Jean Piaget, desfeito o equilíbrio durante tantas 
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décadas assentamos a nossa visão convencional de aprender e ensi-
nar há que assimilar novos objetos e esquemas, há que procurar novos 
equilíbrios, incorporando nesse processo a atual ecologia das mídias 
digitais, nas palavras de Santaella (2013). O desafio está aí, não o 
podemos ignorar.
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Introdução 

Em todo lugar, hoje, é natural encontrar pessoas trocando, 
freneticamente, mensagens de texto, áudios, fotos e vídeos por 
meio de dispositivos tecnológicos. Para muitos desses indivíduos 
é inconcebível não verificar, logo ao acordar, a avalanche de noti-
ficações e novidades que surgem a todo o momento nas telas dos 
smartphones e tablets. Desejar “bom dia” para familiares, se informar 
sobre o cenário político local, nacional e internacional, alertar cole-
gas de trabalho sobre um possível atraso, assistir vídeos divertidos e 
motivacionais, atualizar os amigos sobre os acontecimentos da vida 
cotidiana, dentre outras interações, são absolutamente comuns e 
acontecem desde o despertar até o horário de dormir de parte ex-
pressiva das pessoas que vivem o mundo contemporâneo. 

Estima-se que no Brasil, até o final de 2017, se terá uma 
quantidade de smartphones equivalente à de habitantes, em torno 
de 208 milhões de aparelhos (CAPELAS, 2017). Esse dado expõe 
o uso massivo desses dispositivos tecnológicos. Provavelmente nem 
todos os brasileiros irão possuir tal dispositivo no prazo citado. Esta 
informação demonstra que há um expressivo acesso e uso desta tec-
nologia. E a forte presença desses aparelhos inteligentes na vida das 
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pessoas se dá, essencialmente, porque eles permitem conexões ubí-
quas, em qualquer lugar e a qualquer momento. As conexões são 
condições indispensáveis para os usuários, ávidos em trocar men-
sagens, compartilharem conteúdos, narrarem suas próprias vidas 
ininterruptamente, de maneira multimídia, na internet.

A grande maioria destas conexões contínuas acontece em 
aplicativos (apps) de redes sociais digitais e de troca de mensagens 
instantâneas. O Facebook e o WhatsApp, utilizados preferencial-
mente ou apenas por meio de smartphones e tablets, contabiliza-
ram números hiperbólicos em quantidade de usuários e interações 
em 2016. Estes programas, respectivamente, alcançaram a mar-
ca de 1,8 bilhão (KURTZ, 2016) e 1 bilhão (PRADO, 2015) 
de usuários e são, notoriamente, os mais populares em todo o 
mundo. Todavia, apesar do grande sucesso exposto por meio das 
funcionalidades já existentes, tais aplicativos precisam apresentar, 
constantemente, novidades para se manterem e ampliarem seus 
públicos. A função Stories, postagens que em, no máximo, 24 
horas deixam de existir nas memórias dos apps, tornou-se a prin-
cipal atualidade neste contexto e, por isso, foi incorporada a estes 
e outros softwares. 

As Stories são atrativas porque acompanham a velocidade 
vertiginosa e a liquidez contemporânea, atendem ao agora perene 
do presente cenário da cibercultura. Pois, no contexto atual de co-
nexões ubíquas e pervasivas, denominado de era da mobilidade, o 
fluxo intenso de troca de informações e novidades, em permanente 
movimento, torna descartável o que já aconteceu. 

Rastrear o passado das interações perde a relevância em um 
contexto o mais importante é estar presente, literalmente fluir 
junto com o movimento temporal presente do fluxo contínuo de 
interação. Então, uma funcionalidade que elimina o obsoleto pas-
sado está em plena consonância com a contemporaneidade. Para o 
WhatsApp, especialmente, o acréscimo da função stories, enquanto 
status de seus usuários, serve para, além das interações contínuas 
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por mensagens, publicizar para todos os contatos, no prazo de um 
dia, o que está sendo feito “aqui e agora”.

Crianças e adolescentes acompanham, naturalmente, este 
intenso fluxo de novidades das redes e dos aplicativos. Usufruem 
de todas as funcionalidades disponibilizadas e as dominam com 
facilidade. Os dispositivos tecnológicos conectados são suas próte-
ses personalizadas, que compõem e transformam de maneira sig-
nificativa suas vidas. Desta forma, as subjetividades, os modos de 
ser destes sujeitos hiperconectados são hedonistas, exibicionistas, 
consumistas e, ao mesmo tempo, são também participativos, co-
municativos e colaborativos.

Esta juventude, completamente imersa neste universo hiper-
conectado, também está presente, praticamente todos os dias, em 
instituições educacionais. Contextos bastante distintos dos que se 
tem, hoje, via internet. Desta forma, professores precisam conhecer, 
se apropriar e participar desta atual configuração da cibercultura para 
poder interagir com os jovens estudantes. E, para além da apropria-
ção e participação, é necessário pensar também possibilidades peda-
gógicas atreladas a reflexões sobre os usos e significados de funciona-
lidades de aplicativos, especialmente, as Stories do WhatsApp.

Este estudo problematiza a adoção e recorrência da função 
Stories em várias redes sociais, a dissolução de características especí-
ficas e o risco de padronizar ambientes antes marcados por experi-
ências ricas que ressaltavam a diversidade de mecanismos. A partir 
de estudos sobre a cibercultura e das redes sociais digitais no âmbito 
da educação, o texto apresenta resultados de uma pesquisa qualitativa 
com um grupo de professores que relata possibilidades pedagógicas 
do WhatsApp com função Stories. São discutidos os significados do 
ensinar a aprender, lembrar e esquecer, registrar e apagar conteúdos 
na magia do instante em nossas comunicações ubíquas. 

O método utilizado foi o da pesquisa qualitativa, de cunho 
descritiva e analítica. Esse método foi escolhido porque se preocu-
pa em investigar a realidade que não é quantificável, que “trabalha 
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com o universo de significados, dos motivos, das aspirações, das 
crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO; GOMES, 2009, p. 
21). Entrevistamos quatro professores, que estão na faixa etária de 30 
a 40 anos, por meio dos aplicativos Instagram e WhatsApp, durante os 
dias 7 a 11 de junho de 2017. O critério de seleção dos entrevistados 
foi que publicassem, constantemente, Stories e fossem professores.

O texto foi estruturado em três seções. A primeira descreve o 
aplicativo de mídia social WhatsApp e a função Stories, destacando 
suas potencialidades para o tema em questão. A segunda analisa 
a memória, a efemeridade e a espetacularização da vida cotidiana 
na era da mobilidade a partir de uma perspectiva pedagógica. E a 
terceira seção associa a fundamentação teórica ao campo empírico a 
partir das análises das entrevistas dos professores selecionados para 
este trabalho. 

WhatsApp: disponibilidade permanente

Por três vezes, o aplicativo WhatsApp foi bloqueado pela justi-
ça, no Brasil, duas vezes em 2015 e uma em 2016 (WHATSAPP..., 
2016). Em todos esses momentos houve uma intensa repercussão 
com notícias em tons apocalípticos como se a comunicação entre as 
pessoas tivesse sido suspensa por meio destes bloqueios. A comuni-
cação, obviamente, não foi suspensa, todavia este era o sentimento 
coletivo. Estas situações expõem, então, a grande importância deste 
aplicativo no cotidiano das pessoas. 

O WhatsApp é um aplicativo multiplataforma, gratuito, para 
troca de mensagens instantâneas e multimídias entre pessoas. O 
programa também permite a criação de grupos para comunicação 
coletiva via textos, emojis, imagens, áudios e vídeos, além da pos-
sibilidade de efetuar chamadas de voz, semelhantes a ligações tele-
fônicas. Os usuários são registrados por meio dos números de seus 
respectivos telefones celulares e as listas de contatos são construídas 
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a partir do acréscimo de números de aparelhos, smartphones ou ta-
blets, que também possuem o app. Certamente, a conexão entre os 
contatos telefônicos por um programa com interfaces de fácil ma-
nuseio e com recursos muito superiores aos de troca de mensagens 
via SMS determina o expressivo sucesso deste aplicativo. 

Criado em 2009, o WhatsApp, em quatro anos, alcançou a 
marca de 450 milhões (GOMES, 2014) de usuários, número que 
corresponde a um rápido crescimento quando comparado ao da 
principal rede social digital, Facebook, que cresceu um terço deste 
valor em um mesmo período de tempo. Este crescimento exponen-
cial do aplicativo chamou a atenção de Mark Zuckerberg, dono do 
Facebook, que, em fevereiro 2014, comprou o WhatsApp por 16 bi-
lhões de dólares. Atualmente, com 1 bilhão de usuários que trocam 
42 bilhões de mensagens por dia, ele é o aplicativo responsável por 
significativa parte das interações das pessoas e, por isso, as tornam 
permanentemente conectadas e disponíveis nele.

Esta disponibilidade contínua associada às diversas funciona-
lidades do aplicativo já corresponde a um ambiente propício para 
trocas, para interações entre estudantes e professores em grupos e 
comunicações afins. É comum encontrar grupos de turmas escola-
res que utilizam o WhatsApp como ambiente de suporte para práti-
cas pedagógicas ou até como ambiente virtual para processos de en-
sino-aprendizagem. Como, por exemplo, a promoção de diálogos 
filosóficos entre professores e alunos, de acordo com a experiência 
de utilização do WhatsApp como estratégia metodológica para o 
ensino de Filosofia no ensino médio, no Instituto Federal do Mara-
nhão (ARAÚJO; JÚNIOR, 2015). 

Todavia, a nova funcionalidade, adicionada em fevereiro de 
2017, a função Stories, devido ao pouco tempo de existência, cons-
titui-se como um campo aberto para novas possibilidades pedagó-
gicas neste programa e também fomenta reflexões sobre os tipos de 
interações que acontecem em rede. 
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Função Stories: qual é o status agora?

A função Stories surgiu no aplicativo de rede social Snapchat. 
Neste app, as publicações de fotos e vídeos duram 24 horas na linha 
do tempo e as mensagens privadas são excluídas em, no máximo, 
10 segundos após visualização. Com estas funcionalidades, o Snap-
chat alcançou rapidamente o número de 200 milhões de usuários 
ativos por dia e, por isso, em 2013, Mark Zuckerberg, tentou, sem 
sucesso, comprar o programa por 3 bilhões de dólares. Devido a 
esta recusa, a partir de 2016, o dono do Facebook incluiu em todos 
os seus aplicativos a função Stories (recursos totalmente semelhante 
aos que se tem no Snapchat), inclusive no WhatsApp, como o status 
dos seus usuários. 

Antes o status do WhatsApp era uma frase, com textos e/ou 
emojis, de até 139 caracteres, que permanecia, por tempo indeter-
minado, no perfil do usuário. Com a chegada das Stories, em um 
primeiro momento, o status, com o formato anterior, foi eliminado 
para dar espaço à nova funcionalidade. Os usuários, imediatamen-
te, reivindicaram o retorno da função anterior e viram com “maus 
olhos” o acréscimo das Stories no WhatsApp, que também já estava 
presente no Instagram e no Facebook (‘CADÊ..., 2017). 

As Stories não foram retiradas, todavia o “velho” status re-
tornou ao app em outro lugar e com outro nome, “recado”. O es-
tranhamento inicial, no entanto, não inibiu o rápido crescimento 
do uso da nova função que, atualmente, já possui 175 milhões de 
usuários diários ativos, valor superior ao do Snapchat que perdeu, 
nos últimos meses, de maneira abrupta, parte expressiva de seus 
participantes (FUNÇÃO..., 2017).

Na função Stories do WhatsApp, assim como nos outros apli-
cativos que ela faz parte, as publicações de fotos, gifs e vídeos (que 
também contam com a opção de customização com emojis, filtros 
e textos) duram até 24 horas na memória do programa. Na inter-
face principal do aplicativo esta funcionalidade tem destaque, pois 
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divide espaço com os comandos para as conversas, de mensagens 
instantâneas, e as chamadas telefônicas. As postagens, além de se-
rem publicadas como status provisórios dos usuários, visíveis para 
todos os contatos, podem ser enviadas para contatos específicos e, 
como no Snapchat, são eliminadas logo após serem visualizadas. 

As imagens podem ser registradas no próprio programa, por 
meio de uma interface de câmera semelhante a que se tem nos 
dispositivos tecnológicos. E os contatos podem interagir, a partir 
dos status, ao clicar no botão e responder para enviar mensagens 
privadas, por meio de textos ou áudios, para quem fez a postagem. 
Em suma, a dinâmica das Stories consiste em permitir a publicação 
do “status” atual dos usuários, no devir dos acontecimentos do dia, 
para consumo, interação e descarte entre os respectivos contatos. 

A memória efêmera deste recurso provoca uma interação dis-
tinta em relação à comunicação via mensagens instantâneas e cha-
madas de voz. As histórias cotidianas contadas na função Stories, 
com duração de um dia, motivam publicações mais cotidianas, sem 
muitas edições e prescrições. Características que podem proporcio-
nar novidades para as práticas pedagógicas de professores conecta-
dos com as transformações da cultura digital. 

Memórias efêmeras: contar histórias na era da 
mobilidade

Registrar e compartilhar os momentos da vida não corres-
ponde a ações novas. Os mais significativos acontecimentos, desde 
tempos remotos, são registrados em textos, fotos e vídeos para, su-
cessivamente, serem compartilhados e apreciados por familiares e 
amigos, em especial. Como essas ocasiões, casamentos, formaturas 
e nascimentos de filhos, por exemplo, não são frequentes, tais re-
gistros são facilmente contabilizados e, na maioria das vezes, muito 
bem arquivados para a posteridade. Todavia, em tempos de efeme-
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ridades e espetacularização da vida cotidiana, as memórias apresen-
tam diferentes durações, formatos e significados. 

Chartier e Chartier (2016) evidenciam que, na história da 
humanidade, as tensões entre memória e esquecimento são recor-
rentes. Dois temores, neste contexto, são frequentes: o medo da 
multiplicação incessante de escritos, de livros, de ideias inúteis e o 
medo da perda, da falta, do esquecimento. Os autores discutem, 
desta forma, a necessidade de apagamento como condição essencial 
da memória, pois, segundo eles, o esquecimento é importante para 
não paralisar o pensamento com recordações constantes. 

Nesse viés, eles descrevem o personagem Funes, el memorioso, 
do livro Ficciones, de Borges (1997). Funes um homem jovem ator-
mentado por sua memória perfeita não se esquece de nada e, por 
não esquecer, lembra-se, a todo o momento, de cada minúcia da 
vida. Por isso, não consegue pensar, pois o pensamento exige gene-
ralizações, isto é, exige o esquecimento. E, também, não consegue 
dormir porque não se liberta do peso das memórias do mundo. 
Funes morre derrotado pela sua memória. 

Na era da mobilidade as conexões, por meio dos dispositivos 
móveis, acontecem em qualquer lugar e a qualquer momento. O 
indivíduo com um Smartphone conectado via wifi, 3G ou 4G per-
corre espaços geográficos e virtuais durante o devir da vida cotidia-
na, transita entre estes dois ambientes, interage com eles. Em todos 
esses processos vão “interligando máquinas, pessoas e objetos urba-
nos” (SANTAELLA; LEMOS, 2010, p. 123). Por isso, os registros 
e sucessivos compartilhamentos no meio digital dos acontecimen-
tos cotidianos, ordinários, tornaram-se habituais e incessantes. 

Há desta forma um fluxo ininterrupto de informações, de 
conteúdos, que, devido a intensidade, tornam-se descartáveis, es-
quecíveis na mesma velocidade que surgem nas telas. Certamente 
seria ainda mais insuportável para o personagem Funes, de Bor-
ges (1997), viver no mundo contemporâneo e seu excesso de 
possíveis memórias. 
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Parte significativa do fluxo de informações que circulam nas 
redes é de narrativas espetacularizadas da vida cotidiana. Narrativas 
pessoais, privadas que dizem respeito a subjetividades alterdirigi-
das, orientadas para olhares alheios (SIBILIA, 2015). Desta forma, 
as banalidades do dia a dia tornam-se espetáculos nas telas, são 
pavoneadas para apreciação do outro, para as audiências que cada 
um administra em seus ambientes de rede. 

O que de fato importa, então, é transformar as vidas ordiná-
rias em realidades ficcionalizadas com recursos midiáticos, em meio 
ao fascínio das nossas subjetividades sideralizadas e mais ou menos 
inventadas (COUTO, 2014). Ou seja, os registros, que antes se 
restringiam aos grandes acontecimentos, passam a ser ininterruptos 
na era da mobilidade e podem corresponder a qualquer circunstân-
cia vivida, desde que seja espetacularizada. A função Stories, neste 
cenário, é um palco para estes espetáculos. 

A ordem cronológica das publicações da função Stories, que 
são apresentadas das mais antigas para as mais novas, serve para 
contar histórias do início ao fim num prazo de um dia. Memórias 
efêmeras que no dia seguinte já foram esquecidas para, assim, abrir 
espaço para novas narrativas. Rebouças e Menezes (2016) dizem 
que esta dinâmica é uma espécie de “crematório”, pois descarta to-
talmente o que já é feito para ser efêmero. Por que a fluidez das 
redes sugere o esquecimento como uma necessidade para a per-
manência das trocas intensas e vertiginosas. O espetáculo da vida 
cotidiana por meio das tecnologias móveis precisa de um palco de 
novidades para acontecer e este recurso, portanto, atende de manei-
ra plena a esta demanda.

A memória, neste contexto, é feita de esquecimentos para o 
pleno fluxo de conteúdos. As produções, as participações e os com-
partilhamentos dos usuários neste recurso têm essa premissa como 
uma das principais motivações. Para a conjuntura educacional, es-
pecialmente, esta funcionalidade pode se constituir como espaço 
favorável para potencializar processos de ensino-aprendizagem. O 
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personagem de Borges (1997), devido a sua memória prodigiosa, 
era incapaz de alcançar qualquer forma de abstração, de pensamen-
to, já que “aprender sem parar, ou se lembrar de tudo, não é pensar, 
pois pensar é esquecer diferenças, generalizar, abstrair. No mun-
do sobrecarregado de Funes, só havia detalhes, quase imediatos” 
(CHARTIER; CHARTIER, 2016, p. 77). 

Desta forma, o uso de um recurso como a função Stories 
pode promover práticas pedagógicas que fomentem o que carecia 
em Funes, o pensamento, a criatividade. A educação escolar feita, 
essencialmente e historicamente, de lembranças sólidas e rígidas, se-
melhantes às deste personagem, pode, também, seguir o fluxo dos 
esquecimentos que constituem as redes, a contemporaneidade, em 
suas práticas, para transformar, assim, a memória e as aprendizagens. 

WhatsApp com função Stories: ensinar e aprender na 
magia do instante

A função Stories é um recurso que exalta a velocidade ver-
tiginosa da internet, a efemeridade da duração das trocas de in-
formações que acontecem nela e a espontaneidade de postagens 
que ocorrem no fluxo dos acontecimentos cotidianos. As outras 
funcionalidades dos aplicativos de redes sociais mantêm os registros 
das publicações, o que de certa forma é significativo, porque a me-
mória, também das redes, é feita de lembranças e esquecimentos. 

Contudo, a ausência de rastros corresponde ao motor que 
dá velocidade às trocas desta funcionalidade. Pois, muito provavel-
mente, o pleno esquecimento que pauta este cenário reduz signifi-
cativamente receios, inibições e pudores que existem em outros es-
paços das mídias e redes sociais digitais. Nesta fluidez, adolescentes, 
jovens, estudantes publicam e interagem ininterruptamente. Mas não 
só eles. Os professores estudados neste texto, além de assíduos usu-
ários, pensam sobre as possibilidades pedagógicas da função Stories.
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Ter e administrar perfis em redes e mídias sociais digitais 
(RIBEIRO; FALCÃO; SILVA, 2012) é condição praticamente in-
dispensável para viver a cibercultura. E o que, inicialmente, servia 
apenas para manter contatos, conversar com amigos, compartilhar 
significativos acontecimentos da vida, atualmente, possui diferen-
tes características e funções, como exteriorizar a vida privada para 
uma audiência, de pessoas conhecidas ou não, fazer contatos de 
trabalho, promover e vender inúmeros produtos, dentre outras 
possibilidades. 

Os usuários, então, vivem e usufruem destes múltiplos usos 
das redes e, por isso, buscam experimentar, cada vez mais, sites 
e aplicativos que apresentem novidades e funcionalidades pouco 
exploradas capazes de promover mais e mais sensações e saberes, 
como as Stories. Com os professores entrevistados, para este estudo, 
presentes neste universo, não é diferente. Todos os quatro entrevis-
tados, nomeados aqui de A, B, C e D, afirmam que usam regular-
mente a função Stories e que as suas publicações, neste recurso, são 
mais comuns, isto é, apresentam e representam o dia a dia:

Uso o Stories. As publicações são mais simples. Às vezes até imagens que não 
estão tão legais estão lá, porque são coisas do dia a dia. Rotinas simples que 
podem ser publicadas por este recurso. (B)

Eu gosto muito desse recurso apesar de inicialmente ter sentido que era ‘de-
mais’ e ter visto muitos dos meus amigos reclamando também. Do ponto de 
vista de usuário, eu acho que melhora a comunicação e a interação entre as 
pessoas, é como se você tivesse participando do dia a dia de vários amigos e 
fazendo-os participar do seu. (A)

Eu utilizo a função Stories de publicações, gosto, procuro apresentar um con-
teúdo diferente das publicações por tempo indeterminado das redes sociais. 
Geralmente eu posto coisas mais cotidianas, coisas mais ‘bobas’, posto o que 
eu estou comendo, publicações que não existem nas minhas outras redes. No 
Stories eu publico ‘bobagens’: Publico quando estou no Karaokê, quando ga-
nho um presente, as brincadeiras de minha gata. A relação que tenho com o 
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Stories, então, é outra. Por que eu tento postar nele coisas que não serviriam 
para o público ter permanentemente acesso. Então, são coisas que vão ficar ali 
só 24 horas e por causa desse recurso de fugacidade eu me dou alguma ‘licença 
poética’ para postar ‘besteiras’ (D)

O fato das postagens só durarem 24 horas provoca uma li-
berdade maior para publicar, sem muitos filtros e regras, o que se 
deseja. Assim, os professores apresentam seus cotidianos incessan-
temente e, por isso, estão sempre conectados, hiperconectados. 
Consonte Santaella (2007), as pessoas deixam de estar conectadas 
para serem conectadas. E os professores, alwayson, podem, além de 
apresentar suas vidas cotidianas, pensar possibilidades pedagógicas 
por meio da função Stories. 

Publicar, interagir durante o devir da vida diária, ubiquamen-
te, na fluidez do instante seduz os professores. Todavia, as mesmas 
funcionalidades que promovem estas trocas efêmeras sobre os espe-
táculos cotidianos podem possibilitar outros usos, especialmente, 
em âmbito pedagógico. Os entrevistados acreditam que a função 
Stories pode corresponder a um ambiente propício para práticas pe-
dagógicas pelas peculiaridades especificamente a memória efêmera 
e por já ser um ambiente atrativo para jovens estudantes. 

Acho que essa é mais uma ferramenta educacional extraordinária, pois aten-
de às demandas modernas de agilidade. Porém, são superficiais. Sendo assim, 
vejo essa ferramenta como uma facilitadora dos processos pedagógicos. (C)

Olha, eu já usei o snapchat para fins educativos e uso o WhatsApp. Inclusive 
eu sai do Android para o IOS devido a promessa de amigos de que não travava e 
tal, pra poder potencializar os usos desses ambientes em sala de aula. Eu percebi que 
sala de aula é muito pouco tempo para que os alunos aprendam, se interessem pelos 
estudos e que o uso deste app é extensivo entre eles então não podia ficar de fora. 
Orientação, avaliação, atividades de áudio e vídeo em língua estrangeira vão muito 
bem com esse recurso. E o melhor, o registro fica muito personalizado e por vezes 
mais confortável para eles. Vejo este recurso como aliado sim. (A)
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No início eu não postava nada no Stories, mas depois comecei porque vi 
que as pessoas estavam tentando interagir nele mais em tempo real. Então 
eu gostei, eu tenho pensado em produzir conteúdos para o Stories, eu tenho 
pensado em produzir mais coisas direcionadas para esse recurso. Agora eu 
gosto deste tipo de comunicação efêmera, eu acho que é bem contemporânea 
é bem líquida, eu gosto, é bom pensar no permanente, mas é bom pensar no 
fugaz também. E em âmbito educacional, eu acho que têm muitas possibilidades 
pedagógicas: dicas para os alunos, você pode ir além do que está sendo estudado, 
pode aparecer rapidamente para mostrar o que está lendo, comentar brevemente 
um conteúdo, mandar coisas interessantes, falar sobre músicas. Dá para fazer 
parte do contexto educacional sim. (D)

Para os professores, então, é possível, de maneira comple-
mentar, superficial ou como atividade efetiva, utilizar a função Sto-
ries. A ideia é explorar a efemeridade do recurso para promover 
práticas mais condizentes com a educação na cibercultura. Usufruir 
das linguagens hipermidiáticas, da ubiquidade, da memória de du-
ração de 24 horas, da velocidade dos fluxos de informações para 
produzir conhecimentos. De acordo Souza e Couto (2016, p. 34): 

Essa circulação sideral das mensagens e dos saberes 
pode, em algumas situações específicas, abrir mão 
dos registros tradicionais, afinal apagar, desapare-
cer e esquecer também são dimensões importantes 
do ensinar e aprender, são dimensões importantes 
das relações humanas, do viver em fluxo. 

As memórias efêmeras que pautam este recurso podem, por-
tanto, promover processos de ensino-aprendizagem mais espontâ-
neos, criativos, participativos, sobretudo, fluir tranquilamente na 
correnteza das transformações atuais. 
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Conclusões

Ações, pensamentos, acontecimentos e sentimentos fazem 
parte do viver das pessoas e, a depender das circunstâncias, após 
o fato ou ação consumados, deseja-se lembrar ou esquecê-los para 
a plena atividade da memória e da vida. A dualidade, desta forma, 
entre lembrança e esquecimento, que compõe a memória do sujei-
to e a memória da sociedade, está presente em todas as situações e 
provoca tensões sobre o que deve ser preservado ou não. Hoje, na 
cibercultura, existe também uma memória digital, que transcende 
a humana, porque caso o indivíduo esqueça completamente o que 
disse ou o que publicou, as memórias dos dispositivos tecnológicos 
e, principalmente, da internet, podem guardar por tempo indeter-
minado e lembrar em momento posterior, de maneira muitas vezes 
até inconveniente, o que se desejava manter no esquecimento. 

A partir destas compreensões é possível alcançar um con-
junto de conclusões das quais destacamos duas: a primeira é de 
que para o contexto de trocas ininterruptas, de espetáculo da vida 
cotidiana da era da mobilidade, o excesso de memória pode com-
prometer os usuários, pode provocar problemas e, sobretudo, inibir 
as interações constantes. Por isso, a função Stories é relevante, já 
que se constitui como espaço para o esquecimento no momento 
ou dia seguinte. Assim, deixa os usuários mais livres para publicar 
rotinas ou até mesmo irrelevâncias sem o temor da permanência 
na memória e, consequentemente, de posteriores cobranças. Deste 
modo o esquecimento e as memórias efêmeras apresentam-se como 
imprescindíveis na atual configuração da cibercultura. 

Uma segunda conclusão é que a função Stories do WhatsApp 
pode fazer parte de determinadas práticas pedagógicas de professores. 
Elaborar, motivar usos deste recurso no cotidiano escolar para pro-
mover a criatividade, a participação, a interatividade dos estudantes 
e professores na lógica e na magia do instante. Por que assim como 
os registros e memórias permanentes são indispensáveis para os 
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processos de ensino-aprendizagem, as efemeridades são essenciais 
para provocar pensamentos mais livres e espontâneos. 

Além do fato de que as redes sociais e os aplicativos são o 
habitat das gerações que estão presentes nas escolas. Professores po-
dem e devem se apropriar, interagir, trabalhar e se divertir com os 
alunos, narrando e apreciando histórias no prazo máximo de 24 
horas. Entre o lembrar e o esquecer, vivemos o desafio de ensinar a 
aprender na magia do instante das nossas comunicações ubíquas. 
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DIGITAL

Lynn Alves – UNEB e Centro Universitário SENAI – CIMATEC

Velda Torres – UFBA e UCSAL

Introdução

Os artefatos sociotécnicos contemporâneos aqui compreendi-
dos como produções tecnológicas criadas dentro de uma sociedade 
que atende e cria novas demandas e necessidades no cotidiano da 
vida humana, vêm provocando mudanças na forma das pessoas se or-
ganizarem, acessarem informações e produzirem novos conhecimentos.

Nesse contexto, destacamos a interface comunicacional 
WhatsApp, criada em 2009, por Jan Koum e Brian Acton e que 
em janeiro de 2017 já tinha 1,200 milhão ativo em nível global 
(JASON, 2017). Este software de comunicação que tem a origem 
do seu nome a partir do trocadilho inglês “What’s Up” vem sendo 
usado por mais de 180 países e desde 2014 foi comprado pelo Face-
book e está disponível gratuito para as plataformas IOS, Android, 
Windows e Windows Phone, BlackBerry e Nokia e também para 
computadores (SIMPLES..., 2017).
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Em 7 de junho de 2017 (às 23h30), foi exibida pela Globo-
News uma entrevista com Brian Acton que esteve no Brasil para 
responder aos questionamentos do Supremo Tribunal Federal sobre 
o acesso aos dados de determinados usuários do WhatsApp que rea-
lizam atividades criminosas. Durante a entrevista realizada por Mu-
rilo Salviano, Acton declarou que o Brasil é o segundo maior mer-
cado que utiliza este software de comunicação, tendo 120 milhões 
de usuários, mais da metade da população do nosso país, estando 
atrás apenas da Índia. Segundo Acton, as mensagens são cripto-
grafadas e apenas quem envia e recebe a mensagem tem acesso ao 
teor das informações enviadas, pois a empresa protege e preserva a 
privacidade dos usuários. 

Essa polêmica que vem desde 2015 colocando o WhatsApp 
na mira da justiça ainda não chegou ao fim, mas constatamos a 
cada dia que esta mídia mudou a forma das pessoas utilizarem seus 
telefones móveis, especialmente os smartphones1. Maquininhas 
que atuam hoje como computadores na palma da mão e nos quais 
acessamos nossos arquivos nas nuvens computacionais, gerencia-
mos nossos e-mails e processos comunicacionais. Pessoas de distin-
tas faixas etárias e níveis socioeconômicos e culturais interagem com 
seus smartphones e interfaces como o Facebook, messeger e o WhatsApp. 

No relatório Growing Up Online – What kids conceal (2016), 
da Kaspersky Lab, publicado em 2016, relativo à pesquisa realizada 
nos Estados Unidos, França, Rússia, Itália, Espanha, Inglaterra e Ale-
manha, com 3.780 famílias, tendo como sujeitos uma criança e um 
pai por família, utilizando um instrumento on-line, foi constatado 
que 33% das crianças e adolescentes entrevistados, na faixa etária 
de 8 a 16 anos, utilizam mensagens instantâneas como WhatsApp. 

1 A diferença básica entre um celular e um smartphone refere-se à capacidade multita-
refa do segundo que além de ser multimídia permite o acesso a internet, redes sociais 
e também baixar aplicativos, jogar, entre outras possibilidades. Contudo, neste artigo 
estaremos utilizando os termos como sinônimos por conta das falas dos pais que 
foram sujeitos da pesquisa aqui apresentada.
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Deste percentual, 32% são meninos e 38% são meninas. Na Tabela 
abaixo, percebemos que as crianças que estão nas séries iniciais são 
as que mais utilizam, indicando que cada vez mais precocemente 
estes sujeitos interagem com este universo digital.

Usuários de WhatsApp

8 – 10 anos 11 – 13 anos 14 – 16 anos

49% 43% 39%

Fonte: Adaptado de Growing Up Online (2016).

Estes dados também podem ser constatados no Relatório 
Adolescentes, Pré-adolescentes e Tecnologia (Teens, Tweens and 
Technology Report) (McAFEE, 2015), pesquisa que envolveu 
crianças e adolescentes australianos na faixa etária de 8 a 17 anos 
indicou que estes sujeitos quando estão na internet utilizam sites de 
relacionamento, a exemplo do Facebook (93%), YouTube (87%) e 
WhatsApp (79%). Novamente percebemos que apesar de existirem 
restrições etárias de uso, elas não são respeitadas.

E por fim, o relatório do Centro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), publica-
do em 2017 pelo Comitê Gestor da Internet, indica que crianças 
de 9 a 10 anos declaram utilizar o Facebook (50%) e WhatsApp 
(47%) e em contraponto, os adolescentes na faixa etária de 15 a 17 
anos registraram que possuem conta no Facebook (92%) e WhatsA
pp (82%), do total de 3.068 dos entrevistados no território brasi-
leiro, quando estão na internet, enviam mensagens instantâneas. E 
quem são esses sujeitos?
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Crianças e adolescentes na internet

Fonte: CETIC.Br.

Estes dados ratificam que tanto no Brasil quanto fora dele, 
temos uma geração que interage intensamente com o universo di-
gital e a escola? Bem, a escola continua alheia a tudo isso, inclusive 
criando proibições que vetam o uso destes artefatos tecnológicos 
nos espaços escolares, pois embora os professores e o corpo técni-
co administrativo das escolas utilizem para se comunicar e trocar 
informações muitas vezes de forma lúdica, não conseguem atribuir 
sentidos pedagógicos para estas tecnologias, sendo mais fácil proibir 
o uso e a presença destes aparatos tecnológicos nos cenários escolares.

Assim, como os docentes não conseguem entender a intera-
ção intensa dos seus alunos, os pais também não, inclusive aqueles 
que são pesquisadores da área.

É neste cenário que se inscreve este artigo que tem o objetivo 
de analisar as discussões e angústia dos pais pesquisadores da área 
de cultura digital, por meio da mediação do WhatsApp.
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Estes sujeitos membros do Centro de Pesquisa e Desenvol-
vimento Comunidades Virtuais (CV) da Universidade do Estado 
da Bahia, que tem como um dos seus objetivos formar novos pes-
quisadores na área de cultura digital, fazem parte de um grupo no 
WhatsApp, criado em 28 de março de 2014 e com 58 participantes, 
sendo que 16 são mães de crianças e adolescentes na faixa etária de 
seis meses a 18 anos; e seis pais.

O grupo possui uma dinâmica muito intensa e especialmen-
te nos dias 05/07/2016 e 14/11/2016 discutiu sobre como se sen-
tem ao ter que estabelecer limites para a interação dos seus filhos 
com o universo digital. A segunda discussão foi fomentada pela 
publicação do manual de Orientação da Sociedade Brasileira de 
Pediatria sobre a saúde de crianças e adolescentes na era digital, 
publicada no dia 01/10/16. É importante ressaltar que as questões 
que tensionam o relacionamento pais, filhos e tecnologias nesse 
grupo são frequentes, considerando a especificidade das linhas de 
pesquisa vinculadas ao CV. 

Mas o debate limita-se ao pronunciamento de nove pais que 
participaram intensamente das discussões, sendo que três deles são 
do sexo masculino. Os demais membros do grupo adotam a postu-
ra de voyers, acompanhando o que é dito, sem se pronunciar, apenas 
observando. Estes sujeitos têm participação ativa em outros temas 
que emergem no grupo.

Tomaremos estes discursos, considerando a intensidade das 
discussões ocorridas nos dias indicados acima, como objeto deste 
capítulo, não apenas para evidenciar as angústias dos pais em tor-
no do seu papel diante do desejo de interação frequente dos filhos 
com as tecnologias digitais, especialmente as redes sociais, softwa-
res de comunicação instantânea, jogos, aplicativos entre outras 
interfaces, mas especialmente para analisá-las e apontar o What
sApp como um espaço para reflexão e formação de professores e 
pesquisadores.
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Pais, filhos, pesquisadores e tecnologias

A nossa imersão no universo da cultura digital, seja como 
docentes, palestrantes e pesquisadores é marcada pela inquietação 
dos pais e professores que não sabem como devem se comportar 
frente à intensa interação dos seus filhos com o universo digital, 
sentindo-se muitas vezes impotentes para estabelecer os limites, 
especialmente porque são usuários dos dispositivos móveis e seus 
aplicativos e normalmente são confrontados pelos filhos quando 
restringem o uso.

Um uso que não é apenas de meros consumidores, mas de 
protagonistas, se autorizando a criar e compartilhar suas ideias e 
produções. Desta forma, compreendemos que a interação com estes 
dispositivos e aplicativos vai além de uma perspectiva instrumental, 
mas se constrói de forma inventiva e criativa (ALVES, 2016).

Nesse contexto emerge o aplicativo WhatsApp que já mobi-
liza adultos e crianças para atribuírem outro sentido aos aparelhos 
telefônicos. A propagabilidade discutida por Jenkins, Green e Ford 
(2014) ganha uma dimensão diferenciada, na medida em que os usu-
ários, independente da faixa etária, socializam mensagens, notícias, 
vídeos, diferentes discursos, muitas vezes sem analisar sua veracidade. 

Para os autores, a propagabilidade
 

reconhece a importância das conexões sociais en-
tre os indivíduos, conexões cada vez mais visíveis 
(e amplificadas) pelas plataformas da mídia social. 
Essa abordagem pode ainda incluir mensurações 
quantitativas de frequência e da amplitude dos 
deslocamentos de conteúdo, mas torna importante 
ouvir ativamente as maneiras pelas quais os textos 
de mídia são usados pela audiência e circulam por 
meio das interações entre as pessoas. (JENKINS; 
GREEN; FORD, 2014, p. 29).
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É nessa direção que foi realizada a escuta sensível (BARBIER, 
2002) dos pesquisadores e pais do CV, no grupo do WhatsApp du-
rante as discussões sobre até onde deve ir a proibição e limites do 
uso das tecnologias digitais por seus filhos. Para realizar a análise 
destas interações textuais, foram selecionados os dias 05/07/16 e 
14/11/16 conforme descrito anteriormente.

As telas do aplicativo foram printadas e posteriormente 
digitadas as falas em dois quadros, separando cada sujeito e dia 
da intervenção. Posteriormente, analisamos os dados produzi-
dos e estabelecemos os aspectos para análise, considerando o 
que foi identificado.

O primeiro aspecto refere-se ao lugar que a tecnologia, espe-
cialmente os smartphones e tablets, ocupa na vida dos filhos dos 
sujeitos. 

Os pesquisadores Gardner e Davis (2014) realizaram uma 
pesquisa analisando a interação dos jovens com os aplicativos, to-
mando como referência pessoas que nasceram no século XX e que 
nasceram no século seguinte. Para os autores, as pessoas têm sen-
timentos fortes sobre tecnologia e sua influência sobre os filhos, a 
sociedade e sobre si. Além disso, para Gardner e Davis existe um 
fascínio das pessoas em contemplar como a nova geração se difere 
das anteriores2. 

Na pesquisa realizada, os aplicativos apareceram como uma 
das metáforas para os principais temas que emergiram durante a 
investigação. Para compreender essa metáfora, Gardner e Davis 
(2014) introduziram três conceitos-chave: aplicativo: mentalidade 
(app-mentality), habilitação (app-enabling) e dependência (app-
-dependence). O primeiro refere-se aos aplicativos utilizados para 
executar tarefas discretas, como a localização de um restaurante, 
comprar uma peça de roupa, ou falar com um amigo, a exemplo do 

2 People hold strong feelings about technology and its influence on our children, our 
society, ourselves. Coupled with this is people’s fascination in contemplating how the 
new generation differs from its predecessor (GARDNER; DAVIS, 2014, p. ix).
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WhatsApp, caracterizando-se como uma maneira algorítmica de pen-
sar, perguntas e desejos que exigem satisfação definitiva e imediata. 

Este tipo de aplicativo são caracterizados por ícones ou mar-
cas que favorecem uma rápida identificação, evitando ambigui-
dades ou incertezas, como o carrinho de compras da Amazon, o 
pássaro do Twiter ou o balão com o fone de telefone do WhatsApp. 
Os pesquisadores registraram que estes tipos de aplicativos são uti-
lizados pelos adolescentes, delineando seus perfis nas mídias sociais 
(2013, p. xii). 

Gardner e Davis (2013, xiii) avançam distinguindo os app-
-habilitação e app-dependência: 

Nós usamos aplicativos de habilitação para descre-
ver situações em que as pessoas usam seus dispo-
sitivos e aplicativos como trampolins para novas 
experiências e áreas de conhecimento, relaciona-
mentos significativos e expressão criativa. Em con-
traste, o aplicativos de dependência surgem quan-
do a tecnologia é usada como ponto de partida, 
ponto final e todo o resto - em outras palavras, 
quando os indivíduos olham para seus aplicativos 
e dispositivos antes de olhar para dentro de si mes-
mos ou chegarem a um amigo.3

A perspectiva apresentada pelos autores acima contribuiu 
para evidenciar na fala de todos os sujeitos escutados na nossa pes-
quisa que estes artefatos (os apps) se constituem em objeto de dese-
jo para seus filhos, transitando entre os três conceitos apresentados, 
gerando preocupações que passam por vários questionamentos que 

3 We use app-enabling to describe situations in which youg people use their devices 
and apps as springboards to new experiences and areas of knowledge, meaningful 
relationships, and creative expression. In contrast, app-dependence arises when tech-
nology is used as a starting point, endpoint, and everything in between - in other 
words when individuals look to their apps and devices first before looking inside 
themselves or reaching out to a friend.
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serão indicados aqui, a exemplo de “Qual a idade certa para uma 
criança ter um celular (smartphone)? 

Uma das mães – aqui denominada Raio de Sol4, deu o pri-
meiro celular ao seu filho aos oito anos (seus filhos têm 6, menina 
e 10 anos, menino). Já Zelda tem um filho de 6 anos que já tem 
celular e tablet e utiliza o primeiro para se comunicar com a mãe e 
avó. Esta mãe sempre faz indicações de textos, aplicativos e jogos 
no grupo, inclusive foi quem compartilhou o Manual de orienta-
ção que fomentou a discussão do dia 14/11/16.

Mestre Yoda, um dos pais do grupo, tem uma filha de 8 anos 
que interage com aplicativos, youtube, jogos e desde os três anos 
utiliza o smartphone do pai e aos 6 ganhou o seu, tendo inclusive 
WhatsApp. Segundo o pai, a filha desenvolveu um senso crítico que 
o surpreende muitas vezes. 

Super Mário, outro pai de um menino de 6 anos, resolveu 
não limitar a interação do filho com as tecnologias. 

Kratos, pai de dois filhos, um menino e uma menina, com 
idades de 12 e 14 respectivamente, chegou ao consenso com os 
filhos que só teriam aparelho celular a partir dos 10 anos.

É importante ressaltar que os três pais também interagem 
desde pequenos com os jogos digitais e são pesquisadores dessa área.

Em contraponto, duas mães com filhos com idades entre 2 a 
9 anos decidiram esperar mais tempo para dá um celular aos filhos, 
pois consideram que eles ainda não têm maturidade. 

Virginiana deu o celular para seu filho de 14 anos, quando 
ele completou 13.

A pesquisa realizada pela Kaspersky, já citada anteriormente, 
aponta que

as razões para essa crescente utilização dos smar-
tphones refere-se ao fato de ser agora mais barato 

4 Para preservar a identidade dos sujeitos, utilizaremos nomes fictícios criados apenas 
para este capítulo pelas autoras.
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com maior capacidade de armazenamento e com 
telas maiores e com mais funcionalidades, pos-
sibilitando realizar várias ações. Mas acima de 
tudo são pequenos e portáteis permitindo que 
usuários de qualquer idade possa levar para 
qualquer lugar, tornando-o essencial para sua 
vida online, levando-os para todos os lugares. 
(GROWING..., 2016, p. 5).5

Para os pesquisadores, a condição generalizada do século 21 
que é o medo de perder (em inglês FOMO – fear of missing out) 
se combina com a angústia e o desejo dos adolescentes de estar 
perto dos amigos em todos os momentos, tornou os smartphones 
irresistíveis, pois podem está all always conectados aos seus amigos 
(GROWING..., 2016, p. 5).6

O segundo aspecto pontuado pelos pais é a segurança, isto 
é, como garantir que as crianças e adolescentes estarão protegidos 
nas redes sociais, inclusive no WhatsApp, considerando que não se 
pode ser onipotente e onipresente, monitorando todos os conte-
údos, acessos e conversas. As estratégias de controles variam para 
cada um dos sujeitos, ou seja, de não usar o WhatsApp no final de 
semana “para ter respaldo para mediar o tempo de uso no disposi-
tivo móvel por parte dos filhos” (RAIO DE SOL).

5 Tradução livre das autoras “The reasons for this growing use include the fact that 
smartphones are now cheaper, with larger screens and memories and greater func-
tionality – so they can do more. But, most of all they are small and portable and allow 
users of any age to carry their indispensable online life withthem wherever they go. 
The widespread, 21st century condition: FOMO (‘fear of missing out’), combined 
with teenage angst and a natural desire to be close to one’s friends at all times, make 
connected phones irresistible companions”. 

6 Tradução livre das autoras “The reasons for this growing use include the fact that 
smartphones are now cheaper, with larger screens and memories and greater func-
tionality – so they can do more. But, most of all they are small and portable and allow 
users of any age to carry their indispensable online life withthem wherever they go. 
The widespread, 21st century condition: FOMO (‘fear of missing out’), combined 
with teenage angst and a natural desire to be close to one’s friends at all times, make 
connected phones irresistible companions”.
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Yara declara que “a questão é a porta aberta da internet e a 
(in)maturidade da filha para passar por determinadas situações”.

Princesa registra que “não vê maldade no filho para saber se-
parar as situações. E que ela na sua infância foi muito aterrorizada 
pela mãe com recomendações do tipo: não fale com estranhos, não 
aceite nada de ninguém...”. 

A Safernet é uma organização não governamental preo-
cupada com os direitos humanos e com a ética no ciberespaço, 
tem como um dos objetivos “transformar a Internet em um 
ambiente ético e responsável, que permita às crianças, jovens 
e adultos criarem, desenvolverem e ampliarem relações sociais, 
conhecimentos e exercerem a plena cidadania com segurança e 
tranqüilidade”7. Esta ONG tem tido um papel importante em 
diferentes espaços, inclusive nos escolares e acadêmicos, discu-
tindo e orientando crianças, adolescentes, pais e especialistas 
para o uso seguro da internet. 

A discussão que ocorreu no dia 14/11/2016 sobre o manual 
de orientação para Saúde de crianças de adolescentes na era di-
gital envolveu seis mães e dois pais. O referido documento tem 
o objetivo de orientar pais, professores e especialistas sobre o uso 
da tecnologia por parte de crianças e adolescentes sob o ponto de 
vista médico. Para os autores do documento “[...] tanto os pais 
como os educadores nas escolas precisam aprender como exercer 
esta mediação e serem alertados sobre os riscos e os limites neces-
sários para assumirem esta responsabilidade” (MANUAL..., 2016, 
p. 2). Contudo, o referido documento só enfatiza os aspectos ne-
gativos, como dificuldades de socialização e escolares, aumento 
da ansiedade, cyberbullying, problemas de alimentação e de sono, 
sedentarismo, dentre outros, chegando ao ponto de indicar uma 
“dieta midiática”.

7 Disponível na URL: <http://www.safernet.org.br/site/institucional.> Acesso em: 
14 jun. 2017.
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Diante do conteúdo do documento, os pais reagiram, bus-
cando um ponto de equilíbrio para o que foi prescrito, já que era 
um tema que consideravam “um território de angústia e dúvidas” 
(KRATOS).

Yara questiona:
 

Como a autoridade médica prevalece sobre a autoridade familiar? Pais e 
mães precisam que alguém, no caso o médico, diga quanto tempo seu filho 
pode ficar na internet? Se a família não assume seu papel, algo fica fora de 
ordem, por que a autoridade médica é homogeneizante. O documento apre
sentado tem uma boa intenção. Não questiono o documento, que apresenta 
alguns equívocos no meu olhar de educadora, mas traz reflexões importantes 
sobre esse fenômeno. O que questiono é justamente onde nós, família, e ai não 
só os pais e mães, mas toda a família, está querendo para chegar ao ponto de 
delegar a outras pessoas, responsabilidades que são nossas? 

A fala de Yara que se prolonga em um post seguido no 
WhatsApp aponta vários aspectos, inclusive, indicando referên-
cias, a exemplo de Bauman (2000) e McGonigal (2012) para res-
paldar suas ponderações. No discurso acima, podemos constatar 
um ponto que vai se repetir na fala de outros pais, que se referem 
a responsabilidade do controle do tempo e uso, isto é, quem efe-
tivamente decide? Devemos ouvir as crianças, mas os adultos é 
quem decidem? Outro ponto interessante refere-se ao fato de que 
não existe uma única forma, não existem prescrições médicas ou 
sociais únicas, não devemos homogeneizar, pois cada família irá 
decidir, considerando sua cultura, valores, entre outros aspectos 
fundantes na formação de novos sujeitos.

Para Princesa, o filho dela precisa ouvir um não:

às vezes ele tenta me testar... vai querendo atingir meu limite. O problema 
é que nós (ou pelo menos, muitos de nós) sabemos os limites de tempo para 
cada coisa e que se não cumprirmos os prazos seremos punidos. Eles, enquanto 
criança, não possuem essa noção. Por isso, a importância do nosso papel de 
intervenção. Não existe fórmula mágica. Cada pai e mãe terá que dosar essa 
medida de acordo com a sua realidade.
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Zelda reforça as palavras de Princesa, sobre a importância do 
limite, ampliando para o adulto. “Infelizmente não podemos dedi-
car muito tempo aos nossos filhos. Vejo também que muitos adul-
tos não conseguem administrar bem seu próprio tempo e limite”. 

Uma pesquisadora que não é mãe também enfatiza que “vi-
vemos a internet de todas as coisas”. Falamos das crianças. E nós, 
qual o limite? Quanto tempo ficamos sem olhar o zap?8

O controle inibitório é uma habilidade executiva fundamen-
tal no processo de desenvolvimento, pois nos prepara para viver na 
sociedade, respeitando o nosso limite e o limite do outro. Para Dias 
e Seabra (2013, p. 207):

 

A inibição é grandemente relevante em inúmeras 
tarefas e situações do dia a dia, pois provê ao in-
divíduo o controle de seus processos cognitivos, 
emocionais e comportamentais, suplantando o 
controle por eventos externos, reações emocionais 
automáticas, tendências prévias ou habituais. Des-
sa forma, o indivíduo se torna capaz de inibir im-
pulsos, comportamentos inadequados, respostas 
automáticas ou prepotentes, assim como estímu-
los irrelevantes ou distratores, de modo que possa 
ponderar e pensar antes de emitir uma resposta. 

O controle inibitório é uma das habilidades executivas, junto 
com a flexibilidade cognitiva e memória operacional fundamen-
tal para o desenvolvimento do sujeito e começa a ser construído a 
partir dos 12 meses de idade, atingindo seu ápice no final da ado-
lescência e declínio na terceira idade. Assim, esse limite discutido 
pelos pais, no caso desse capítulo, em relação à interação com as 
tecnologias deve ser estimulado nos distintos espaços de aprendiza-
gem nos quais os sujeitos estejam imersos a fim de que seja interna-
lizado pelas crianças e adolescentes. 

8 Os sujeitos da pesquisa utilizam as expressões Zap e Wpp para se referir ao WhatsApp.
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Ainda em relação aos limites, os pais do grupo questionam o 
papel do estado, definindo o que pode ou não pode ser feito den-
tro das suas casas, mas defendem uma liberdade assistida junto às 
crianças, assim como a sistematização de recomendações.

Esses pequenos e significativos recortes das preocupações dos 
pais em relação à interação dos filhos com as tecnologias, apesar 
de serem pesquisadores da área, sinalizam a importância de temos 
um fórum de debate contínuo, potencializando os espaços criados 
pelos grupos no WhatsApp para compreendê-lo como um âmbito 
de aprendizagem no qual se pode aprender com a escuta do outro, 
discutir e construir juntos uma trilha que contemple a diferença, 
a escuta sensível e valorize a interação e construção mediada pelas 
tecnologias sem posturas apocalípticas (ECO, 2015). 

A análise das falas dos pais permitiu identificar pontos de 
tensionamento, como por exemplo: princípios que norteiam a 
educação dos filhos – entre a reprodução de modelos e a cons-
trução de práticas que respeitem a individualidade dos filhos. 

As discussões possibilitaram que mães como Princesa e Virgi-
niana relembrassem suas infâncias:

Meninas lendo e pensando. Sabe.. quando eu era pequena minha mãe esta
belecia limites... muitos... quanto tempo no quintal, jogando bola, baleado, 
fazendo comidinha...pois não poderíamos ficar o “tempo todo brincando””. 
Eu morria de ansiedade pela hora em que ia brincar na praça com a galera. 
(VIRGINIANA).

Outro ponto refere-se às práticas de negociação – cumpri-
mento de rotinas que levam ao uso

Mario Bros declara que resolveu não limitar e não colocar 
regras para o uso da tecnologia. Contudo, “estabelece outras regras 
a exemplo de estudar e fazer outras atividades e essas regras acabam 
por estabelecer limites para a utilização das tecnologias. E eu não 
abro mão da fiscalização”. 
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O brincar na contemporaneidade foi outro ponto enfati-
zado pelos pais, inclusive, estabelecendo relação com as formas de 
brincar na infância deles.

Eu fico me perguntando por que resgatar brincadeiras antigas. Brincadeiras 
que só fazem sentido dentro do contexto cultural daquela geração. Eu fico 
realmente pensando e tentando não ser preconceituosa. A escola de Mafalda 
(tem 9 anos) fez isso este ano. E eu perguntei: qual o objetivo? A escola me 
disse que era para resgatar a cultura dos pais e dos avós, por que hoje em dia 
as crianças não brincam mais como antigamente. Eu disse: é óbvio que não. 
Assim, como nós não brincamos como nossos avós. A gente sempre ressignifica o 
brincar... o viver.... eu não entendo por que essa nostalgia. Ai eu perguntei qual 
o problema com as brincadeiras de hoje em dia? A professora falou da tecnolo
gia e que os pais sempre reclamam e pedem para a escola ajudar. Eu realmente 
entendi que estamos em uma transição. E não é fácil entender as novas lógicas 
de viver, de trabalhar, de brincar, assim como nossos avós e pais também não 
entenderam. (YARA).

Zelda que tem um filho de 6 anos em uma escola particular 
compartilha o seguinte depoimento: “Tenho observado que a esco-
la de meu filho está organizando um movimento em oposição ao 
uso das tecnologias digitais, promovendo eventos falando do resga-
te de brincadeiras antigas e mandando alerta aos pais com o tema”.

A fala de Yara e Zelda destaca pontos significativos e que 
emergem cotidianamente, seja no discurso da mídia, nos dos pais, 
dos professores e especialista, um saudosismo que visa desqualificar 
o momento atual, já que não consegue lidar com o novo (que não 
é tão novo assim).

Como Yara pontuou não é possível pensar no brincar sem aten-
tar para as mudanças culturais, sociais, antropológicas, tecnológicas, 
por exemplo, que tensionam as relações na sociedade contemporânea. 

Outro ponto relevante é a transferência da família para que a 
escola resolva ou aja nas zonas de tensão nas quais os pais se sentem 
impotentes para tomar decisões – a mediação e acompanhamento 
do acesso dos filhos ao universo tecnológico.
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E ainda o já tão discutido fosso geracional entre a escola – 
professores e alunos. Tal fosso contribui para que a escola seja um 
lugar de desprazer no qual os docentes não estão sendo formados 
para uma sociedade permeada por tecnologias que possibilitam que 
seus usuários sejam mais que consumidores. 

Por que a escola resiste em dialogar com o seu entorno? Uma 
forma de se aproximar do contexto dos alunos é construindo prá-
ticas lúdicas, atentando para suas três dimensões: reconhecer que o 
brincar e as atividades lúdicas de maneira geral são criações culturais, 
produzidas nas relações entre os homens no contexto social; com-
preender a ludicidade como um estado de ânimo e que se relaciona 
com a realidade interna do indivíduo; e pensar a ludicidade como 
princípio formativo que deve está presente no espaço escolar como 
elemento estruturante para produzir aprendizagens significativas 
(LEAL; D’ÁVILA, 2013).

Diariamente constatamos a inabilidade da escola lidar com 
as tecnologias outro aspecto evidenciado nas falas dos pais.

A escola do meu filho proibiu completamente o uso do celular nas dependên
cias da escola. E nem mesmo às sextas (dia livre para levar o brinquedo que 
quiser) eles podem levar o tablet ou celular. Batman [filho de Princesa] já 
não levava mesmo porque ele tinha medo de perder ou quebrar. Mas parti
cularmente fiquei arrasada com a iniciativa. Acho que a escola deve criar 
estratégias para o uso das tecnologias na escola e não proibir. (PRINCESA).

Magali, professora que ainda não é mãe e em diálogo com 
Princesa, diz: “o problema é que os professores (a grande maioria) 
não estão preparados para utilizar as tecnologias e por isso é melhor 
banir. Porque as crianças estão a léguas de distância no uso”.

Princesa ilustra um pouco mais sua relação com a professora 
de Batman, de uma escola particular, mediada pelo WhatsApp: 

Mandei o wpp para a professora dele e recebi a resposta dois ou três dias depois 
(sabia que ela ia demorar para responder, pois tinha visto o dia da última 
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visualização). Eles não estão preparados para o uso das tecnologias e da im
portância desses dispositivos em sala de aula.

E por onde anda o desejo dos professores? Yara registra ainda que:
 

Imagino como deve ser difícil a realidade dos professores e a sobrecarga. Mas 
quando digo que imagino é porque sabemos das dificuldades de incentivos do 
governo para facilitar o acesso aos dispositivos e a formação dos professores, 
pois não adianta ter e não usar. Digo isso, porque as escolas particulares 
cobram uma fortuna dos pais e terminam agindo da mesma maneira que as 
escolas públicas.

Neto, Versuti e Vaz (2016) descrevem as pesquisas realizadas 
na Índia, Israel e no Brasil com a mediação do WhatsApp nos am-
bientes escolares e acadêmicos, apontando limites e possibilidades 
para compreender este aplicativo como um espaço de aprendiza-
gem que vai além das possibilidades de comunicação (SANTOS; 
PEREIRA; MERCADO, 2016; KAIESKI; GRINGS; FETTER, 
2015; BOUHNIK; DESHEN, 2014). 

A importância das discussões iniciadas no grupo do Whats
App do CV ratifica a necessidade de ouvir crianças, adolescentes, 
pais e professores para que juntos possam encontrar caminhos para 
efetivar a interação dos seus filhos com as tecnologias de forma pra-
zerosa e segura. O nível de reflexão e preocupação evidenciada aqui 
ratifica que para além de um espaço para comunicação livre para 
encontrar e falar com amigos e familiares, compartilhando distintas 
mídias e pontos de vista, o WhatsApp pode se constituir em um 
espaço formativo para os diferentes temas, interesses e grupos, ra-
tificando a ideia de Lèvy (1998) da construção em tempo real, en-
volvendo pessoas que estão em distintos pontos geográficos e com 
diversas perspectivas podem construir uma inteligência coletiva, 
centrada nos aforismas indicados pelo autor: ninguém sabe tudo, 
todo saber está disponível na humanidade e cada um tem um saber.

E ainda para Giedd (2012, p. 3):
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Uma das habilidades mais úteis para crianças e ado-
lescentes adquirirem será a habilidade de efetiva-
mente utilizar este universo de informação – para 
criticamente avaliar os dados, para discernir sinais 
de barulhos, sintetizar conteúdos, e aplicar tudo 
isso à resolução de problemas no mundo real9.

Esse é o desafio de pais, educadores e especialistas, permitir 
que a geração que interage intensamente com as redes sociais e as 
tecnologias digitais e telemáticas possam: experimentar, construir 
sentidos e aprender com elas as questões relacionadas com o uso, 
segurança e possibilidades de aprendizagem, mas com a interlocu-
ção e mediação do adulto, não como um censor, mas um parceiro 
nessa aventura.

Considerações finais – Encaminhamentos

A discussão realizada pelos pais pesquisadores da cultura digital 
nos sinaliza pontos importantes que não podem ser preteridos. Ini-
cialmente é pensar de qual lugar falamos das tecnologias. O que elas 
são e como lidamos com elas. Compreender as tecnologias digitais 
e telemáticas para além de ambientes determinantes de comporta-
mentos positivos e negativos, mas como espaços de produção e cria-
ção nos quais adultos, crianças e adolescentes podem experimentar 
e criar novas formas de aprender, tendo liberdade para se expressar, 
interagir e compartilhar diferentes pontos de vista mediado por di-
ferentes linguagens. Contudo, precisamos aprender a lidar com esse 
universo desterritorializado no qual devem existir limites não apenas 
de uso, mas de respeitar o outro para ser respeitado, para aprender a 
conviver com a diferença. 

9 “One of the most useful skills for children and adolescents to acquire will be the ability to 
effectively utilize this universe of information – to critically evaluate the data, to discern 
signal from noise, to synthesize the content, and to apply it to real-world problem solving”.
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Quando se trata de crianças e adolescentes, o controle é fun-
damental, mas não de forma autoritária, mas negociado, favore-
cendo a criação de estratégias de interação e junto construir in-
dicadores que emergem a partir de protocolos culturais, valores, 
interesses e desejos de cada núcleo familiar, rompendo com a ideia 
de patologizar o novo, o diferente, o que não conhecemos, mas 
aprender a interagir com o WhatsApp, por exemplo, para além das 
questões comunicacionais, interagindo com os recursos existentes 
nesse aplicativo para evitar que se torne uma torre de Babel. 

E em sintonia com Bouhnik e Deshen (2014, p. 230) con-
cordamos que

 

se WhatsApp torna-se uma ferramenta comum 
para professores e alunos em sala de aula, haverá 
necessidade de mais pesquisas para identificar as 
propriedades do usuário e a melhor maneira de 
integrá-lo sem metas educacionais e pedagógicas. 
Isso exigirá a implementação de uma vasta gama de 
metodologia de pesquisa qualitativa. Essa pesqui-
sa produzirá inevitavelmente conclusões teóricas e 
práticas. As entrevistas neste estudo [referem-se a 
pesquisa realizada em Israel e já indicada anterior-
mente] foram com estudantes do ensino médio; 
Pesquisas adicionais devem também envolver esco-
las de ensino fundamental e universidades.10

Assim, o WhatsApp pode se constituir em um espaço de for-
mação e investigação para os docentes e pais discutirem e juntos 
construírem trilhas de interação seguras, criativas e ricas de sentidos.

10 If WhatsApp becomes a common tool for teachers and students in the classroom, there will 
be need for further research in order to identify user properties and the best way to integrate 
them into educational and pedagogical goals. This will necessitate the implementation of a 
wide range of qualitative research methodology. Such research will inevitably yield both theo-
retical and practical conclusions. The interviews in this study dealt with high school students; 
further research should examine junior high and elementary schools and universities as well.
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Felipe da Silva Ponte Carvalho – UERJ

Tânia Lúcia Maddalena – UERJ 

Introdução 

De acordo com o Balanço Huawei de Banda Larga (COR-
TEZ, 2013), pesquisa realizada em 2012, as conexões móveis no 
Brasil chegaram aos 65,7 milhões. Assim, com a comunicação cada 
vez mais móvel e menos confinada em lugares fixos, os fluxos de 
signos e de linguagens se aceleram, afetando nossos processos cog-
nitivos, afetivos e nosso modo de viver (SANTAELLA, 2007).

Um estudo publicado em janeiro de 2015 pelo eMarketer 
(REDAÇÃO, 2015), posiciona o Brasil como o país com o maior 
número de usuários de smartphones na América Latina. São, ao 
todo, cerca de 38,8 milhões de usuários, com projeção de 71,9 mi-
lhões nos próximos três anos. O Brasil ocupa ainda, segundo este 
mesmo estudo, a sexta posição em um ranking com 25 mercados 
ao redor do mundo, como China, Estados Unidos, Japão, Índia 
e Rússia. Em outra pesquisa, publicada pela ETC (REDAÇÃO, 
2014), em maio de 2014, no Brasil 40% dos usuários se conec-
tam por meio da Internet móvel, utilizando-a para diferentes fins: 
pesquisas, usos de redes sociais, games, compras on-line e usos do 
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WhatsApp, que segundo pesquisa no Estadão (TOZETTO, 2016) 
em 2016, superou 1 bilhão de usuários em todo o mundo.

O aplicativo WhatsApp foi criado em 2009 por Jan Koun 
(EFE, 2014) e o site oficial1 o descreve como um aplicativo de men-
sagens multiplataforma que permite trocar mensagens pelo celular. 

Para utilizar o aplicativo, o usuário precisa realizar seu downlo-
ad em um Smartphone, disponível para sistemas operacionais como 
Android (Google), iOS (Apple), BlackBerry OS, Symbian, Windows 
Phone e Nokia, e vincular sua conta a um número do telefone. Uma 
vez dentro do aplicativo, podem-se inserir informações pessoais em 
um perfil, tais como nome, foto e status. As interações no WhatsApp 
podem ser realizadas entre duas ou mais pessoas. Em casos de três ou 
mais participantes que realizam uma troca de mensagens contínua, a 
ferramenta permite a criação de um Grupo, que pode ser identificado 
por um nome e uma imagem (ambos editados pelo administrador 
deste grupo). Para o envio de uma mensagem simultânea para dife-
rentes contatos, o sistema disponibiliza a opção Lista de Transmissão, 
geralmente utilizada para o envio de mensagens pontuais.

Figura 1 – Tela do WhatsApp

Fonte: https://www.whatsapp.com/ (2015).

1 Disponível em: <https://www.whatsapp.com/>. Acesso em: nov. 2015.
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Na opção Conversas, o usuário tem acesso ao registro de to-
das as interações com sinalizações de quem enviou a mensagem, 
quando (horário ou dia), além de um pequeno excerto da última 
mensagem enviada. Ao acessar uma das conversas (seja com uma 
pessoa específica ou com um grupo), o usuário pode interagir 
com seus contatos, utilizando diferentes recursos do sistema, 
como textos, fotos, imagens, emoticons e vídeos armazenados 
na memória do Smartphone ou produzidos de forma síncrona 
à conversação.

Os usos dos dispositivos móveis pelos praticantes2 culturais 
têm surgido como uma busca de alternativas para a produção de 
outros conhecimentos e de outras práticas nas diversas redes edu-
cativas. E como pensarmos essas práticas a não ser pelas narrativas 
desses praticantes? É preciso ouvir o que eles têm a dizer nestes 
tantos espaçostempos3 dos quais fazem parte. 

Para Santos (2011), a mobilidade é a capacidade de tratar a 
informação na dinâmica do movimento humano, na cidade e no 
ciberespaço, simultaneamente, por meio de interfaces que protago-
nizam essa dinâmica, por meio dos dispositivos móveis que podem 
mapear, acessar, manipular, criar, distribuir e compartilhar infor-
mações e conhecimentos em qualquer tempo.

Ao trazer as conversas do WhatsApp como dispositivos de 
pesquisa, conforme discutiremos a seguir, percebemos que há pos-

2 Este termo é utilizado por Certeau (2009) para aqueles que vivem e envolvem-se dia-
logicamente com as práticas do cotidiano. Iremos utilizá-lo neste trabalho por con-
cordarmos com o termo utilizado pelo autor: “o enfoque da cultura começa quando 
o homem ordinário se torna o narrador, quando define o lugar (comum) do discurso 
e o espaço (anônimo) de seu desenvolvimento”. (CERTEAU, 2009, p. 63).

3 Adotamos o uso dos termos espaçostempos, fazeressaberesfazeres, dentrofora, entre ou-
tros, escritos de forma diferenciada, pois nos inspiramos no referencial teórico de 
Alves (2008) sobre as pesquisas nos/dos/com os cotidianos. Para a autora: “A junção 
de termos e a sua inversão, em alguns casos, quanto ao modo como são ‘normalmen-
te’ enunciados, nos pareceu, há algum tempo, a forma de mostrar os limites para 
as pesquisas nos/dos/com os cotidianos, do modo dicotomizado criado pela ciência 
moderna para analisar a sociedade” (ALVES, 2008, p. 11).
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sibilidade de maior interação entre subjetividades próprias dos pra-
ticantes pesquisados. É isso o que nos interessa como possibilidade 
de olhar as práticas que acontecem cotidianamente, uma aproxi-
mação, uma espécie de mergulho que nos permitem perceber os 
deslocamentos desses espaçostempos em que as pessoas têm dina-
mizado a produção de enunciados sobre lugares e acontecimentos, 
expressando diferentes perspectivas sobre o mundo. 

A Ciberpesquisa-formação multirreferencial e seus 
dispositivos 

Este estudo desenvolveu-se com os cotidianos do(a)s cursistas 
e um docente-pesquisador da disciplina Informática na Educação, 
do curso de licenciatura em Pedagogia, pela UERJ/CEDERJ/UAB, 
mediado pela plataforma Moodle, durante o semestre de 2014/02. 
A disciplina foi ofertada em doze polos localizados em Municípios 
do Estado do Rio de Janeiro.

Para essa pesquisa, optamos em nosso fazer ciência pela “epis-
temologia da multirreferencialidade” (ARDOINO, 1998), que é 
voltada para compreensão dos fenômenos humanos sob múltiplos 
pontos de vista e que não se reduzem uns aos outros. Esse fazer 
ciência nos ajuda na compreensão das práticas e relações que são 
estabelecidas no cotidiano de pesquisa. 

Ao optar por essa epistemologia e pelo método da ciberpes-
quisa-formação (SANTOS, 2005), reafirmamos que esta é uma 
opção política e faz contraponto aos pressupostos teóricos positi-
vistas, tão sedimentados no campo educacional. Segundo Ardoino 
(1998), o surgimento da multirreferencialidade está ligado ao re-
conhecimento da complexidade e da heterogeneidade inerentes às 
práticas educativas, sempre na perspectiva de uma pluralidade de 
olhares e linguagens, reconhecidas como necessárias à compreensão 
do fenômeno complexo que é a Educação. 
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Martins (1998) afirma que o conhecimento construído a 
partir da multirreferencialidade é um conhecimento inacabado e 
da falta. Ele é efetuado com uma “atividade artesanal”, como uma 
bricolagem. E o pesquisador deve ter uma postura aberta. Martins 
(1998, p. 28) ratifica ainda: “esta perspectiva traz em si mesma 
(como implicação) uma visão de mundo propriamente cultural e 
requer uma compreensão hermenêutica da situação em que os su-
jeitos aí implicados interagem intersubjetivamente”. 

A multirreferencialidade é uma epistemologia das correntes 
das práticas, proporciona a compreensão de múltiplas maneiras 
de pensar e de habitar o mundo, nas quais redes de significados 
são tecidas e ampliam-se os repertórios culturais por meio de 
dispositivos e de “espaços multirreferenciais de aprendizagem” 
(BURNHAM, 2012). 

A noção de “dispositivo” utilizada por nós é definida por Ar-
doino (2003, p. 80) como “a organização de meios materiais e/
ou intelectuais, fazendo parte de uma estratégia de conhecimento 
de um objeto”. Para o autor, o dispositivo de pesquisa está sempre 
implícito ou explícito em todo método de investigação e que todo 
trabalho de pesquisa deve deixar explicitado o dispositivo que é 
acionado pelo pesquisador ou pelos pesquisados, pois embora sus-
tentemos a ideia de que os dispositivos são acionados no cam-
po pelo pesquisador em seu processo da pesquisa, acreditamos 
também que estes podem emergir durante o devir da pesquisa, 
seguindo os rastros, imersos no campo, no diálogo com os prati-
cantes culturais pela característica e dinâmica do próprio campo. 

Nesta ciberpesquisa-formação, nos inspiramos na ideia de 
que o dispositivo de ciberpesquisa-formação é um instrumento ca-
paz de captar singularidades, pluralidades, objetividades e subjeti-
vidades de uma realidade em uma pesquisa. Para Macedo (2009), 
a pesquisa é, acima de tudo, uma aventura pensada, implicada com 
conhecimento historicamente acumulado e também um imaginá-
rio em criação. Ela é produzida numa comunidade de argumentos 
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e existe para provocar alterações, turbulências, inacabamentos, re-
lações instáveis, consensos não resignados. 

Uma das autorias mais importantes da ciberpesquisa-forma-
ção é o reconhecimento das interfaces interativas e das redes sociais 
como dispositivos materiais e/ ou intelectuais para o pesquisador da 
contemporaneidade. Em sua tese de doutorado (SANTOS, 2015), 
pesquisou os grupos de pesquisa on-line onde professores-forma-
dores sistematizaram ambiências formativas, articulando o espa-
ço da universidade e das redes sociais, criando redes de docência 
e aprendizagem. Como dispositivos de pesquisa, a autora lançou 
mão das conversas e da participação nos grupos de pesquisa com a 
intenção de vivenciar práticas interativas próprias da cibercultura. 
Inspirados em sua pesquisa, iremos problematizar algumas ambi-
ências disparadoras de conversas, desta vez utilizando o aplicativo 
WhatsApp na pesquisa de mestrado Atos de currículo na educação 
online (CARVALHO, 2015).

Ambiências disparadores de conversas: bricolando 
dispositivos 

Compreender o sentido de “espaços de aprendizagem” é um 
passo necessário para entender os espaços multirreferenciais de 
aprendizagem (SANTOS, 2005) tomados por nós como funda-
mental para apresentar nosso campo de pesquisa. Os autores que 
trabalham com a multirreferencialidade partem do seguinte pres-
suposto: o ser humano é multirreferencial em sua essência, isto é, 
o eu é composto da relação com o outro. Esse fundamento sustenta o 
arcabouço teórico dos espaços multirreferenciais de aprendizagem e 
da bricolagem de dispositivos.

No campo da pesquisa educacional, Kincheloe (2006) seguiu 
um raciocínio semelhante ao conceituar a bricolagem como um 
modo de investigação que busca incorporar diferentes pontos de 
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vista a respeito de um mesmo fenômeno. Em trabalho posterior, 
Kincheloe (2007) ampliou essa definição ao dizer que bricolagem 
é uma forma de fazer ciência que analisa e interpreta os fenômenos 
a partir de diversos olhares existentes na sociedade atual, sem que 
as relações de poder presentes no cotidiano sejam desconsideradas. 
Certeau (2009) e Kincheloe (2007) argumentam que a bricolagem 
rejeita as diretrizes e roteiros preexistentes, para criar processos de 
investigação no devir da pesquisa.

Na “Aula 3 – Escrita colaborativa”, exposta na Figura 2, or-
ganizada na plataforma Moodle, foram acionados três fóruns: (a) 
“Achados e perdidos” – para ajudar os cursistas a sanarem seus di-
lemas e dúvidas em relação à atividade; (b) “Navegar é preciso” – 
para formação de grupo, com até cinco participantes; (c) “Nossas 
wikis” – para o compartilhamento dos textos (wikis) criados coleti-
vamente pelos cursistas. 

Os dispositivos acionados para aula 3 foram usados com a 
intencionalidade de: (a) possibilitar maior imersão dos praticantes 
nos ambientes online, seja em trabalhos individuais ou em grupos; 
(b) explorar a autoria coletiva por meio de outros ambientes virtu-
ais de aprendizagem; e (c) intercambiar trocas de conhecimento e 
experiências entre polos distintos por meio de conversas.

Figura 2 – Aula 3 – Escrita colaborativa em atos de currículo

Fonte: Carvalho (2015).
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A escolha pelos fóruns decorre da necessidade de criar es-
paços para promover conversas elaboradas e densas, para que o(a)
s praticantes pesquisado(a)s exponham suas reflexões, tragam seus 
dilemas, inquietações, práticas e experiências no partilhar coletivo, 
discutindo uns com os outros, confrontando suas certezas e (re)
construindo outras em vista do novo que se apresenta, que afeta e 
altera. Galvão, Fuks e Pimentel (2014) tencionam essa discussão 
ao dizer que o fórum é um meio de conversação assíncrono para 
a discussão entre muitos interlocutores que trocam mensagens de 
texto elaboradas, organizadas em tópicos, é usado para a conversa-
ção em grupo e requer que os interlocutores mobilizem discussão 
com mais profundidade.

A Wikispaces é uma plataforma educacional voltada à prática 
educativa, fundada em 2005, na qual a docência pode se inspirar, 
planejar e gerenciar as atividades com os alunos. Possibilita a cria-
ção de ambientes para trabalhos em grupos, com no máximo de 
cinco integrantes (um administrador, que é responsável por con-
vidar os demais participantes para entrar no grupo, e mais quatro 
participantes). Para ajudar os estudantes na realização da atividade 
proposta para “Aula 3 – Escrita colaborativa!”, criamos tutoriais 
sobre Wiki e em relação à plataforma Wikispaces4, que estão hospe-
dados nas interfaces do Slideshare5 e Slidebom6. 

No decorrer dessa aula e para nossa surpresa, o(a)s cursistas 
começaram a disponibilizar seus números de telefones no “Fórum 
Navegar é preciso”, principalmente para formarem grupos pelo 
aplicativo para celular WhatsApp, para discutir a atividade propos-
ta, ou seja, acionaram o dispositivo de pesquisa que depois foram 
usados pelo pesquisador. Com o objetivo de compreender esse 
movimento dos (as) cursistas, compartilhamos nossos números de 

4 Disponível em: https://www.wikispaces.com/content/classroom. Acesso em: 21 nov. 2015. 
5 Disponível em: http://pt.slideshare.net/?ss. Acesso em 14.11.2015.
6 Disponível em: http://pt.slideshare.net/?ss. Acesso em 14.11.2015.
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telefones também. Após nos adicionarem aos grupos criados, pedi-
mos licença e perguntamos se poderíamos usar as conversas tecidas 
pelo aplicativo na pesquisa acadêmica. Todos os participantes dos 
grupos autorizaram o uso de suas falas. 

O acionamento desse dispositivo nos remete ao pensamento 
Macedo (2009) quando salienta que os dispositivos de pesquisa 
não podem significar algo eterno, fixado de uma vez por todas, mas 
que devem ser construídos dentro de um dinamismo, movimento, 
algo se fazendo. “Uma espécie de método aberto, que nos coloca 
em ato” (MACEDO, 2009 p. 110). 

 
Conversas como dispositivos de pesquisa 

Conversa, roda de conversa, grupo focal, entrevista estru-
turada ou semiestruturada, questionário aberto, semiaberto ou 
fechado, aulas são alguns dos “recursos” (BATISTA; BERNAR-
DES; MENEGON, 2014) ou “dispositivos” (ARDOINO, 2003; 
MACEDO, 2010) usados em métodos de pesquisa para disparar, 
promover, obter e cocriar narrativas e imagens no cotidiano da pes-
quisa. Tendo em vista esses diversos dispositivos ou recursos, opta-
mos por usar a conversa na pesquisa acadêmica. Assim como Alves 
(2003), preferimos o termo “conversa” ao termo “entrevista”, pois 
o que fazemos em nossos encontros é conversar, tanto por decisão 
metodológica, como porque é isso que professores gostam de fazer 
quando se encontram.

Batista, Bernardes e Menegon (2014) criticam modelos he-
gemônicos de fazer ciência que não legitimam a “conversa cotidia-
na” na pesquisa científica. Opondo-se a esses modelos, os autores 
argumentam que a conversa cotidiana não está pautada na objeti-
vidade que esses modelos exigem e que “não há sentido abandonar 
a conversa no cotidiano como método de pesquisa, até por que as 
conversas são protagonistas relevantes e ativas na produção de co-
nhecimento” (idem, p. 97). 
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Os autores acreditam que a maneira de fazer ciência carte-
siana enrijece a conversa. O que por outro lado amplia o distan-
ciamento entre as conversas e a produção do conhecimento. Fica 
evidente essa crítica pelos autores quando afirmam que “a conversa, 
normalmente, é aprisionada e cristalizada sob a égide de um script 
materializado por nomes diversos: entrevista, questionário, grupo 
focal, testes, dinâmicas e correlatos” (p. 100). Concordamos com 
este posicionamento, porém não negamos o potencial de outros 
dispositivos ou recursos, dado que cada pesquisa tem suas próprias 
demandas e especificidades.

Acreditamos que trabalhar com a conversa como dispositivo 
de pesquisa é estar aberto a fala do e com o outro. É ter uma escuta 
sensível (BARBIER, 2002) e apurada do que se conversa, quem são 
os falantes e em qual cenário a conversa se situa. Conversar é um 
jogo de idas e de vindas entre negociações e buscas por significados 
e sentidos. Sendo, portanto, um jogo de tensões e de problemati-
zações, do qual emergem dados genuínos, complexos e ricos para a 
pesquisa acadêmica.

Nesta Seção, discutimos os usos de conversas na pesquisa 
acadêmica. As referências que trouxemos para a discussão nos pos-
sibilitaram uma compreensão plural da conversa enquanto dispo-
sitivo de pesquisa e de formação. Partindo desses pressupostos e 
ampliando a discussão, optamos por trazer para esta pesquisa as 
conversas que aconteceram pelo aplicativo WhatsApp, no contexto 
da “Aula 3 – Escrita colaborativa”. 

Cartografando a noção emergente: “conversas ubíquas” 

Para cartografar e compreender as conversas das cursistas e 
docente-pesquisador que aconteceram pelo aplicativo WhatsApp, 
lançamos mão de dois movimentos: a) Apreensão fina e interpre-
tação do cotidiano pesquisado e b) A tessitura teórica-metodológi-
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ca-epistemológica. Esses dois movimentos nos ajudaram a chegar à 
noção de “conversas ubíquas”, que denominamos como conversas 
que acontecem em diversos espaçostempos mediadas por dispositivos 
móveis conectados em rede. 

Apreensão fina e interpretação do cotidiano pesquisado

Objetiva capturar narrativas e imagens que mostrem evidên-
cias, indícios, repetições, contradições, significados e sentidos que 
podem contribuir para a composição da noção emergente. Requer, 
com isso, atenção, ética, implicação do pesquisador e mergulho no 
cotidiano pesquisado. 

Para fazer a apreensão fina e interpretação do cotidiano, par-
timos do “contexto de pesquisa” e da “compreensão da conversa”.

 Contexto de pesquisa – conversas das cursistas e docente- 
pesquisador pelo aplicativo WhatsApp. 

Compreensão da conversa – buscamos revelar as narrativas 
significativas que emergem das conversas entre as cursistas e o do-
cente-pesquisador. Nesse processo, partimos do pressuposto que o 
pesquisador deve levar em consideração o cotidiano de cada um 
do(a)s participantes da pesquisa e suas histórias e experiências de 
vida. Por meio das conversas, é possível compreender como as cur-
sistas e o docente-pesquisador produzem sentidos, negociam suas 
relações diárias e se posicionam a partir do mundo que habitam. A 
compreensão da conversa se desdobra em:

Organização da atividade proposta - É possível observar como 
as cursistas se organizaram para realizar a atividade proposta da 
“Aula 3 – Escrita colaborativa!”, conforme exposto a seguir: 

Rita: Meninas, criei o perfil na wikispace, só o cadastro: ciber-
néticas – senha xxxxx 

Rita: Coloquei com o nome da wiki: Grupo Cibernéticas 

Rita: pode ser? 
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Rita: e vou procurar tutoriais para a gente aprender a usar, 
caso alguém já saiba, nos ensine tb!!!! é um ambiente com 
bastante recursos 

Rita: vou pesquisar textos e imagens tb, sobre os temas das aulas 

Rita: qq coisa to por aqui

Rita: bjks 

Rita: já adicionei vcs, depois da uma olhada no e-mail

Rita: tutorial: http://wikistorias.wikispaces.com/tutorial

Rita: minha atividade é a noite, pois de dia estou cuidando 
de uma filhota de 6 meses e um filhão de 8 anos Alessandra: 
Legal o nome... eu também costumo estudar na madrugada, 
também tenho um filhote de 3 aninhos q não pode me ver no 
computador. Alessandra: Vou dar uma olhada no email. ...

Alessandra: Bjos! Rita : ok 

Rita : bjks

Felipe Carvalho: Olá pessoal Felipe Carvalho: Qualquer aju-
da eu estarei por aqui 

Viviane: Obrigada! 

Atravessamentos e desdobramentos de outras conversas - São as 
conversas que rompem com a temática em discussão e trazem ou-
tras temáticas, situações, experiências e práticas cotidianas: 

Rita: minha atividade é a noite, pois de dia estou cuidando de 
uma filhota de 6 meses e um filhão de 8 anos 

Alessandra: eu também costumo estudar na madrugada, tam-
bém tenho um filhote de 3 aninhos q não pode me ver no 
computador. ... 

As partilhas de uso - são os métodos que as cursistas usaram 
para realizar a atividade prática da escrita colaborativa pela plata-
forma Wikispaces: 
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Rita: e vou procurar tutoriais para a gente aprender a usar, 
caso alguém já saiba, nos ensine tb!!!! é um ambiente com 
bastante recursos. vou pesquisar textos e imagens tb, sobre os 
temas das aulas. qq coisa to por aqui. bjks (...)

Viviane: Visitei o wikispace, é tudo inglês. Ai! Nao entendo! 
E agora?

Alessandra: Bem, é possível usar um tradutor on line 

Alessandra: Google por exemplo 

Viviane: Sim. Estou fazendo isso

 
A tessitura teórica-metodológica-epistemológica nas conversas 
ubíquas

Para compreender como as conversas entre as cursistas e o 
docente-pesquisador pelo WhatsApp tencionam um diálogo am-
pliado em nosso pensar-fazer a ciência, optamos por dialogar com 
referenciais teóricos, metodológicos e epistemológicos que nos pos-
sibilitaram maior compreensão e dimensão do cotidiano pesquisa-
do, como também as lógicas que por ali são operacionalizadas, as 
relações e os sentidos que são tecidos. 

A compreensão da conversa se desdobra em:
O aprender contextualizado, social, política e culturalmente - É 

muito mais do que um trabalho cognitivo e intelectual de explica-
ção, aprendemos com nossas experiências afetivas, pois o afetivo 
aprende, o social aprende, o político aprende, o cultural aprende, 
e, ao aprendermos, lutamos por significar, significando as nossas 
práticas cotidianas. 

Felipe Carvalho: Vocês já escolheram o tema?

Alessandra: Pessoal, que tal um tema sobre inclusão digital.... 
poderíamos abordar neste tema todos os assuntos apresenta-
dos na plataforma. 

Alessandra: Estou pesquisando mais... daqui a pouco volto...
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Felipe Carvalho: Eu tenho a introdução de um livro ótimo 
sobre inclusão digital 

Felipe Carvalho: Vou mandar para vcs olharem 

Viviane: Adorei o tema 

Alessandra: Legal!!!! Só preciso da confirmação das meninas 

Viviane: Ainda estou no trabalho

Alessandra: Showwww 

Viviane: Em casa eu vou pesquisar mais e retorno

Alessandra: Rita, o que vc acha? 

Alessandra: E Ana também? 

Felipe Carvalho: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/4859

Felipe Carvalho: Link do livro, a introdução já ajudará muito

Alessandra: Ok 

Alessandra: Obrigada! 

Rita : é um ótimo tema e a partir daí podemos entrar em outros 

Rita : vou dar uma olhada no livro 

Rita : obrigado Felipe! 

Viviane: Tbm vou olhar 

Narrativas do fazerpensar em formação - Concordamos com a 
perspectiva de Josso (2004, p. 34) de que formação é um conceito 
em construção, porque consiste na narração de “conhecimento e 
de aprendizagem a partir das experiências formadoras”. Ele nasce 
da capacidade e do investimento do praticante cultural em narrar 
sobre as coisas que faz, estabelecendo sentido ao que foi e é vivido 
por meio dos seus significados particulares e coletivos.

Viviane: Hoje madruguei para ver o nosso trabalho. Só assim 
q consigo fazer alguma coisa 

Viviane: Visitei o wikispace, é tudo inglês 
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Viviane: Ai! Nao entendo! 

Viviane: E agora?

Alessandra: Eu tô trabalhando hj... graças a Deus tô podendo 
acessar daqui...

Viviane: Hum 

Viviane: Entendeu alguma coisa? 

Alessandra: Bem, é possível usar um tradutor on line 

Alessandra: Google por exemplo 

Felipe: Sim. To saindo daqui da UERJ 

Felipe: E já irei ver 

Rita: ok... cuidado aí! 

Felipe: Aqui está maior tiroteio , Mangueira com tiros 

Rita: hjh ta complicado em vários lugares 

Rita: e aí já é ruim sem tiroteio 

Felipe: Uhum. Eu entrei no site pelo celular 

Felipe: Mas não consigo visualizar 

Felipe: Quando chegar em casa vejo e te dou um retorno 

Rita: ok... vou ficar por aqui até umas 2 

Felipe: Assim q chegar olho. Pois irei olhar de outros grupos 

Rita: ok 

Felipe: Só falta agora criar a página onde o texto será feito ou 
colocado 

Rita: já sei o que eu fiz.... Eu criei um projeto com o nome do 
grupo, depois formei uma equipe e depois a pagina 

Rita: https://grupociberneticas.wikispaces.com/-/A%20era%20
da%20inclus%C3%A3o%20digital/Cibern%C3%A9ticas%20
AD2/Inclus %C3%A3o+Digital

Rita: vou simplificar esse caminho 

Felipe: Isso dá para saber no ambiente 

Felipe: Quem faz e quem não faz 
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Felipe: Mas por aqui acompanho vcs 

Felipe: Fica tranquila 

Rita: é pq eu posto como a criadora da wikispace, n vai apa-
recer meu nome... 

Rita: mas de qq forma, eu vou postar na pagina inicial da 
wikispace 

Rita: pq eu coloquei dentro de um projeto 

Rita: https://grupociberneticas.wikispaces.com/Inclus%C3%A3o 
+Digital 

Rita: agora sim 

Felipe: Agora foi 

Felipe: Vou ler aqui e depois te dou um retorno 

Rita: ok 

Felipe: Para revisar o texto: trocar informatização por digital, 
tira o mais da terceira frase; o que é o ciberespaço? Sugiro 
digital em rede ou então faça uma pequena explicação sobre 
a questão que trouxe. No segundo parágrafo, tira as vírgulas 
logo no início.

Felipe: Está ok 

Buscar compreender o processo formativo que atravessa a 
docência é criar um exercício interpretativo de autoria, produção 
discursiva e teórica de interpretar interpretando-se, recriando, inclu-
sive, os modos de pensar e de fazer novas educações (PRETTO, 2011). 

As conversas ubíquas entre usuários e a troca de vídeos, fotos, 
textos e músicas podem ser feitas de qualquer lugar para qualquer 
lugar em tempo real, uma transformação tecida no seio da ciber-
cultura, que é capaz de dinamizar intensamente as redes, como nos 
aponta Santos (2014, p. 33):

Muito mais que circular pelos espaços urbanos 
portando a mídia e a linguagem, circulamos agora 
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com a convergência de diversas mídias e lingua-
gens, que se configuram e reconfiguram para além 
da dicotomia upload ou download. A tecnologia 
da mobilidade ubíqua não se limita apenas ao 
computador que se libertou do desktop e das co-
nexões fixas para acesso ao ciberespaço. Caracteri-
za-se, sobretudo, pela conexão constante e ubíqua 
com o ciberespaço, com os espaços urbanos e inte-
rações sociais diversas com e nesses espaços.

Acreditamos que a formação na cibercultura consiste, pois, 
em um processo que se dá em rede e na rede, onde a interação entre 
os outros contextos e o modo como nessas interações incorporamos 
e significamos os conhecimentos e valores nos permitem atuarmos 
em nossas práticas.

Considerações finais

Começamos este artigo problematizando os usos dos dispo-
sitivos móveis pelos praticantes culturais e como estes têm surgido 
como uma busca de alternativas para a produção de outros conhe-
cimentos e de outras práticas nas diversas redes educativas.

O que nos interessou foi a possibilidade de olhar as práticas 
que acontecem cotidianamente, uma aproximação, uma espécie de 
mergulho que nos permitiram perceber os deslocamentos desses 
espaçostempos em que as pessoas têm dinamizado a produção de 
enunciados sobre lugares e acontecimentos, expressando diferentes 
perspectivas sobre o mundo. Nas conversas pelo WhatsApp fatos 
foram retratados por diferentes perspectivas, experimentados por 
diversas pessoas que, em interação com os seus dispositivos móveis, 
vivenciam dinâmicas produziram outros conhecimentos.

Refletimos em relação aos usos das conversas do aplicativo 
WhastApp na pesquisa acadêmica e como estes usos possibilitaram 
algumas contribuições para a formação. Por fim, gostaríamos de 
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trazer uma última problematização: defendemos uma concepção 
de Educação, na qual acreditamos que o conhecimento é tecido 
em redes de significados e relações. Nessa tessitura o conhecimento 
emerge no encontro, na conexão, na rede, nas conversas e “no en-
tre”. Nessa perspectiva, interagimos não apenas uns com os outros, 
mas também com as coisas, com as imagens, com os textos, com 
os sons, com as memórias, com os dispositivos e tudo o mais que 
está no mundo. Assim, é claro que as novas tecnologias digitais, não 
apenas potencializam essas redes, mas é parte integrante delas. São 
constitutivas dos conhecimentos tecidos.

Assim, chegamos à noção de conversas ubíquas, que são as 
conversas que acontecem em diversos espaçostempos mediadas por 
dispositivos móveis conectados em rede. Isso implica ao mesmo 
tempo compreender os dilemas docentes, o próprio papel do pro-
fessor, suas relações com os alunos, com as tecnologias digitais, es-
truturando a relação cidade-universidade. Como educar em nosso 
tempo com os usos dessas tecnologias será um dos nossos desafios. 
Precisaremos repensar os currículos em tempo de cibercultura e 
suas potencialidades comunicacionais e educativas. 
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ENTRE PROCESSOS 
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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).

WhatsApp.indb   225 04/12/17   18:40



226

ENTRE PROCESSOS FORMATIVOS E INTERATIVOS: O WHATSAPP COMO ESPAÇO 
SIGNIFICATIVO NA ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO

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 

WhatsApp.indb   229 04/12/17   18:40



230

ENTRE PROCESSOS FORMATIVOS E INTERATIVOS: O WHATSAPP COMO ESPAÇO 
SIGNIFICATIVO NA ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO

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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DIÁRIO ONLINE NO WHATSAPP: 
APP-LEARNING EM CONTEXTO 
DE PESQUISA-FORMAÇÃO NA 

CIBERCULTURA

Alexsandra Barbosa – UERJ
Edméa Santos – UERJ

Mayra Ribeiro – UERN

Introdução

A cultura contemporânea tem proporcionado diferentes usos 
das tecnologias móveis no âmbito da educação, tais como a utili-
zação de celulares, smartphones e tablets na pesquisa e na forma-
ção de professores. Os aplicativos têm possibilitado situações de 
aprendizagem nas quais os sujeitos interagem e aprendem em 
mobilidade e ubiquidade, possibilitando, assim, novos modos 
de produção de saberes. 

Neste cenário, ao articularmos essas tecnologias com a pesqui-
sa-formação na cibercultura, o App-Learning, modo como chamamos 
os saberesfazeres1 provenientes do uso de aplicativos nos processos de 
aprendizagemensino, também pode ser utilizado nas pesquisas como 
dispositivos que registram por meio da escrita, da fotografia, de áu-
dios e de vídeos o que é vivenciado na pesquisa. Refletindo sobre esses 
usos, o aplicativo WhatsApp Messenger foi utilizado como diário online 

1 Inspirados em Alves (2008), as pesquisas cotidianistas utilizam essa forma de escrita 
com os neologismos como dentrofora, saberesfazeres, espaçotempo, etc., para marcar a 
ruptura com a dicotomização da concepção de ciência moderna.
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no processo formativo de uma pesquisa-formação na cibercultura no 
contexto do Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura2 (GPDOC).

Os praticantes culturais na cibercultura utilizam as tecnolo-
gias da web 2.0 com os mais variados propósitos interativos: discus-
sões de temáticas atuais do cotidiano, compartilhamento de mo-
mentos pessoais, informações acadêmicas, produção e divulgação 
de textos, vídeos, fotos, bate-papo, entre outros. A sociedade em 
rede se integra ao quotidiano, ligando o mundo real ao virtual com 
tanta intensidade que essa distinção, principalmente na geração 
mais jovem, deixa de fazer sentido (AMANTE, 2014). 

Nesse contexto, o diário online se constitui em um dispositi-
vo potencializador do dizer da formação e da pesquisa em processo 
de sua tessitura, possibilitando o registro de narrativas digitais pos-
síveis de serem revisitados, ressignificados e publicizadas a partir da 
bricolagem com a pluralidade de vozes que habitam o espaço na 
relação com as inspirações epistemológicas e metodológicas de op-
ção do pesquisador. Mediação, problematização, colaboração, re-
flexão, interação, autoria, alteração e (trans)formação são algumas 
das noções que atribuímos sentido, quando produzimos dados da 
pesquisa-formação junto com outros praticantes culturais nas redes 
digitais, no caso específico, no Aplicativo WhatsApp Messenger.

Na itinerância formativa do grupo de pesquisa em docência 
e cibercultura da UERJ, atualizamos o método da pesquisa-forma-
ção na cibercultura sempre que habitamos com intencionalidade 
de pesquisa os ambientes on-line. Nossa tessitura metodológica se 
inova a cada pesquisa em um processo de criação de dados em/
nas redes (SANTOS, 2014) junto com os coautores, produtores de 
sentido por meio de narrativas digitais escritas, orais e em imagens. 

Propomos neste texto pensarmos sobre as possibilidades de 
usos do dispositivo WhatsApp Messenger como diário on-line em um 

2 Sites do Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura <www.docenciaonline.pro.br> , 
<www.proped.pro.br> . 
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espaçotempo de produção de narrativas digitais instigadas por diá-
logos plurais, interatividade, colaboração e ampliação dos sentidos 
de si, pesquisador autoformador, e dos sentidos da/na relação com 
os outros sujeitos coautores.

Cordel do WhatsApp
por Izabel Nascimento

Esse tal de “Zap Zap” 
É negócio interessante 
Eu que antes criticava 
Hoje teclo à todo instante 
Quase nem durmo ou almoço 
E quem criou esse troço 
Tem uma mente brilhante.
Quem diria que um dia 
Eu pudesse utilizar 
Calculadora e relógio 
Câmera de fotografar 
Tudo no mesmo aparelho 
Mapa, calendário, espelho 
E telefone celular
E agora a moda pegou 
Pelas “Redes Sociais” 
É no “Face” ou pelo “Zap” 
Que o povo conversa mais 
Talvez não saiba o motivo 
Que esse tal de aplicativo 
É mais lido que os jornais.
Eu acho muito engraçado 
Porque muita gente tem 
Um Grupo só pra Família 
Um do Trabalho também 
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E até aquele contato 
Que só muda de retrato 
Mas não fala com ninguém!
Tem o Grupo da Escola 
O Grupo da Academia 
Grupo da Universidade 
O Grupo da Poesia 
Tem o Grupo das Baladas 
Das Amigas Mais Chegadas 
E o da Diretoria.
Tem quem mande Oração 
“Bom dia!”, de vez em quando 
Quem só mande figurinhas 
Quem só fique reclamando 
Nos Grupos é que é parada 
Dia, noite, madrugada 
Sempre tem alguém teclando.
Cada um que analise 
Se é bom ou se é ruim 
Ou se a Tecnologia 
É o começo do fim 
Talvez um voto vencido 
Porém o Zap tem sido 
Até útil para mim.
Eu acho que a Internet 
É uma coisa muito boa 
Tem coisas muito importantes 
Porém muita coisa à toa 
Usar de forma acertada 
Ou, por ela, ser usada 
Vai depender da pessoa.
Comunicação é bom 
Vantagens que hoje se tem 
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Feliz é quem tem amigos 
Fora das Redes também 
A vida só tem sentido 
Quando o que é permitido 
É aquilo que convém.
Pra quem meu verso rimado 
Acabou de receber 
Compartilhe esta mensagem 
Que finaliza a dizer: 
“Viva a vida intensamente 
Porque é pessoalmente 
Que se faz acontecer!”

Diário online como dispositivo para App-learning

O diário é fundamental para as pesquisas qualitativas tendo 
em vista o caráter subjetivo estabelecido entre o pesquisador e seu 
objeto de estudo. Historicamente, a técnica do diário de itinerân-
cia3 foi importada da etnologia, que é um ramo da antropologia 
que estuda os povos e sua cultura. Os diários que inicialmente pos-
suíam apenas um “caráter íntimo” (MEDRADO; SPINK; MÉLLO, 
2014) passaram a fazer parte da metodologia de pesquisa utilizada por 
antropólogos ao fazerem uso dos “diários de campo” em seus estudos.

Para Barbosa e Hess (2010, p. 73, grifos nossos), o diário 
pode assumir diferentes tipos:

Diário de formação: quando se propõe a registrar o 
próprio processo formativo vivenciado no decorrer de 
um curso seja de graduação, pós-graduação ou outro;

3 Trata-se de um instrumento de investigação sobre si mesmo em relação ao grupo e em que 
se emprega a tríplice escuta/palavra – clínica, filosófica e poética – da abordagem transversal. 
Bloco de apontamentos no qual cada um anota o que sente, o que pensa, o que medita, de 
uma conversa, o que constrói para dar sentido à sua vida (BARBIER, 2002, p. 133)
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Diário pessoal: quando o objetivo é registrar tudo o 
que se refere a sua própria vida ou como rebate dentro 
de si o vivido, seja da ordem da saúde, das emoções, 
das questões existenciais e filosóficas;

Diário de pesquisa: quando o objetivo é registrar o ca-
minho percorrido, ao desenvolver uma pesquisa como 
TCC, dissertação de mestrado ou tese de doutorado.

Todos eles têm o objetivo de registrar e organizar situações 
vividas pelo sujeito em seu cotidiano. Zabalza (1994, p. 96) dis-
corre sobre a implicação pessoal daquele que realiza seu diário no 
qual “o diário é antes de tudo alguma coisa que alguém escreve 
de si para si mesmo: o que se conta tem sentido, unicamente para 
aquele que é ao mesmo tempo autor e principalmente destinatário 
da narração”. Sendo assim, é no diário que traduzimos em imagens, 
sons e narrativas nossas impressões imediatas que posteriormente se 
tornarão alicerces para a compreensão do que foi vivido.

Os diários em uma perspectiva multirreferencial, nossa opção 
epistemológica de pesquisa, possibilita uma “leitura plural de seus 
objetos (práticos ou teóricos), sob diferentes pontos de vista, que 
implicam tanto visões específicas quanto linguagens apropriadas às 
descrições exigidas, em função de sistemas de referenciais distintos, 
considerados e reconhecidos explicitamente como não redutíveis 
uns aos outros, ou seja, heterogêneos” (ARDOINO, 1998, p. 24). 
Essa perspectiva plural e heterogênea realizada pelo pesquisador 
em seus diários ocorre quando em seu trabalho há uma confluên-
cia entre os registros contidos nos diários de formação, pessoais e 
de pesquisa, proporcionando uma aprendizagem que considera a 
complexidade das situações vividas. Nesse sentido, o diário é um 
dispositivo favorável a uma postura de um pesquisador multirrefe-
rencial e implicado com/no processo de auto-hetero-ecoformação 

Inspiramo-nos em Pineau (apud MACEDO, 2010, p. 67), 
para pensarmos e fazermos pesquisa implicados com essas três im-
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bricadas e distintas dimensões da formação; a autoformação nos diz 
respeito a nossa própria “condição de seres que interpretam, filtram 
o mundo e reconstroem incessantemente, e que, ademais sabem/
sentem, que algumas experiências da compreensão irrompem tam-
bém fora das lógicas cognitivas da construção que conhecemos”. 
Envolve processos de conhecer a si, a autocrítica e autonomização, 
na perspectiva de uma formação para/na alteridade. 

A heteroformação nos coloca na condição de seres em rela-
ção, ou seja, a aprendizagem é, por natureza, relacional. Forma-se, 
assim, um contato permanente consigo, com o outro e com o mun-
do numa ambiência de diversidade e heterogeneidade ineliminável. 
A ecoformação envolve a relação entre o humano e o ambiente. 
É na dinâmica entre a auto-hetero-ecoformação que entendemos 
estar a complexidade da trans(formação). 

Na pesquisa-formação, o ato de pesquisar está intrinseca-
mente relacionado com o processo de formação do professor/
pesquisador; portanto, uma experiência de cunho pessoal pode 
enriquecer e agregar sentidos para a compreensão do objeto de 
estudo.

Seja ele escrito, fotografado ou filmado, o diário torna-se um 
dispositivo4 fundamental para a autoria nos trabalhos científicos, 
pois ao narrar a pluralidade de saberes e sentidos existentes no uni-
verso de práticas, experiências e teorias que vivemos ao pesquisar, 
ampliamos nossas reflexões e desenvolvemos saberes que potencia-
lizam nossa escrita e nossa possibilidade de ampliação de um olhar 
para a complexidade do objeto de estudo, no qual, como pesquisa-
dores, estamos incluídos.

O ato de dialogar com nossas experiências formativas, por 
meio dos diários, oportuniza não somente um processo de auto-
ria na escrita de textos acadêmicos, mas também de uma re-escrita 

4 Essa noção de dispositivo aqui usada é de Ardoino (2003, p. 80) que conceitua dispo-
sitivo como “uma organização de meios materiais e/ou intelectuais, fazendo parte de 
uma estratégia de conhecimento de um objeto”.
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de nós mesmos, das nossas ideias e sentimentos, transformando-os 
continuamente a cada vez que reescrevemos nossas narrativas.

O pesquisador, na pesquisa-formação, que faz uso do diário 
enriquece sua formação teórico-prática-existencial, em uma relação 
híbrida resultante da relação entre razão e subjetividade. Reflexão 
e reflexividade se complementam na tessitura de uma itinerância5 
que se permite registrar impressões, angústias, desejos, aprendiza-
gens e questionamentos como extensão de sua memória no campo 
de pesquisa com os praticantes culturais6. No entanto, o diário não 
serve apenas para preservar as memórias do objeto de estudo; uma 
vez que, ao relatar, ao conversar e detalhar, também nos tornarmos 
parte do campo de pesquisa (MEDRADO; SPINK; MÉLLO, 2014, 
p. 273-274). Nele nossas escolhas e interpretações estão impressas.

Assim, como nos tornamos parte do campo no qual esta-
mos “mergulhados” (ALVES, 2008), igualmente pertencemos a 
um contexto histórico e social que atualmente é marcado pelo 
uso de tecnologias móveis situados na cultura contemporânea 
mediada pelo digital em rede em mobilidade e ubiquidade, isto 
é, na cibercultura.

Isto significa que a cibercultura na pesquisa e formação de 
professores cria possibilidades interativas e hipertextuais devido à 
potência trazida pela linguagem digital, que revoluciona as formas 
de registro e de comunicação entre os indivíduos. Diante disto, 
os diários passaram a ocupar não apenas o suporte material em 
cadernos e blocos de anotações, mas, o suporte digital, por meio 
de blogs, redes sociais e aplicativos, que além da escrita registram 
fotos, áudios e vídeos do que é vivenciado.

A mobilidade e a ubiquidade trazidas pelo digital em rede 
por meio dos aplicativos disponíveis para dispositivos móveis 

5 Itinerância “representa um percurso estrutural de uma existência concreta tal qual se 
manifesta pouco a pouco, e de uma maneira, inacabada, no emaranhado dos diversos 
itinerários percorridos por uma pessoa ou por um grupo” (BARBIER, 2002, p. 134).

6 Termo usado por Certeau (2014) para aquele que vive as práticas/táticas cotidianas.
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(smartphones e tablets) ressignificam os espaçostempos plurais 
de aprendizagem proporcionando novos desafios e dinâmicas 
educacionais aos processos de pesquisa, ensino e aprendizagem. 
Chamamos esses processos provenientes de saberesfazeres por 
meio do uso de aplicativos por docentes e discentes de App- 
learning (SANTAELLA, 2016).

Dentro do universo de Apps7 existentes nas lojas de aplicati-
vos online, alguns nos dão a possibilidade de, ao utilizá-los, reali-
zarmos práticas interativas e hipertextuais na pesquisa-formação na 
cibercultura. Essas práticas com aplicativos têm estabelecido novos 
modos dos indivíduos se autorizarem e se comunicarem, por exem-
plo, por meio dos diários online.

Temos, estabelecendo uma relação entre a prática do diaris-
mo online interativo e hipertextual com Apps e a obra Parangolé de 
Hélio Oiticica, a noção de que:

Rompe com o modelo comunicacional baseado na 
transmissão. E é pura proposição à participação ativa 
do ‘espectador’ - termo que se torna inadequado e 
obsoleto… Oiticica quer a intervenção física na obra 
de arte e não apenas a contemplação imaginal sepa-
rada da proposição. O fruidor da arte é solicitado à 
‘complementação’ dos significados propostos no Pa-
rangolé. E as proposições são abertas, o que significa 
convite à co-criação da obra. (SILVA, 2010). 

Consideramos que o processo autoral para realização de um 
trabalho científico, apoiado pelo uso de diários online, pode ser 
entendido como uma obra aberta. Um livro, um artigo, uma dis-
sertação ou tese é um convite à cocriação, pois servirá para que ou-
tros autores dialoguem e intervenham, criando novas ressonâncias, 
novas autorias. O leitor de um trabalho científico não é um “mero 

7 O termo ‘App’ em português significa aplicativo, que são programas que podem ser 
baixados para o celular, por meio das lojas de aplicativos online.
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espectador”8 (SILVA, 2014), ele pode propor criações outras, inter-
ferindo e não apenas contemplando. 

Ao pensarmos em um diário online com interface interativa 
e hipertextual, que possibilitasse ao professor/pesquisador criar sua 
obra em mobilidade e ubiquidade em uma das pesquisas realiza-
da pelo Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura (GPDOC), o 
aplicativo WhatsApp foi escolhido para ser nosso dispositivo mul-
tirreferencial sendo um dos nossos desafios explorar seu potencial 
para registros e narrativas de pesquisa.

O WhatsApp como diário online 
 

O WhatsApp Messenger é um aplicativo gratuito de mensa-
gens instantâneas, chamadas por voz e vídeo para Smartphones. Ele 
foi criado em 2009 por Brian Acton e Jan Koum e comprado em 
2014 pela Rede Social Facebook9. Este ano atingiu mais de 1 bi-
lhão10 de usuários no mundo. 

Ao considerar as potencialidades desse aplicativo como dispositivo 
de relações intersubjetivas, de cocriação, de autoria e, consequentemente, 
de um agenciamento de saber-poder (SANTAELLA, 2013), apresen-
tamos uma experiência do GPDOC ao fazer uso do WhatsApp como 
diário online, realçando as possibilidades de usos e registros autorais.

Do suporte físico para o suporte digital (digitalização)

Com o uso do aplicativo, o suporte – antes físico, como a 
página de um livro, por exemplo – passou a ser um material digital. 

8 Silva (2014, p. 19) chama de novo espectador aquele que convive com “a máxima 
concentração de informações num mínimo espaço-tempo”, que dialoga e interfere 
nos conteúdos hipermidiáticos e hipertextuais.

9 O Facebook é uma rede social que foi criada em 2004, por Mark Zuckerberg e atual-
mente é a rede social mais usada em todo o mundo.

10 https://pt.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
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Isto foi realizado pelo WhatsApp por meio de fotografia. O fato 
de digitalizarmos o material antes impresso proporcionou agilida-
de para localização dos registros do diário, facilitando a escrita de 
textos acadêmicos. 

A materialização do livro em bits por meio do digital possi-
bilita que o mesmo seja reproduzido, alterado e compartilhado em 
rede. A digitalização possibilita a prática de diálogo mais interativo, 
pela digitalização de sons, imagens e textos.

O digital conectado à internet potencializa ainda mais os 
processos de aprendizagem, para Santos (2014, p. 59) “o ciberespa-
ço surge não só por conta da digitalização, evolução da informática 
e suas interfaces, própria dos computadores individuais, mas da 
interconexão mundial de computadores, popularmente conhecida 
como internet”, a digitalização provoca mudanças sociotécnicas 
que permitem novas formas de aprendizagem e ensino.

Figura 1 – Print do Diário online no WhatsApp - trecho de livro

Fonte: Print de tela de Alexsandra Barbosa (22/11/2016)

Compartilhamento de mídias da web (Hipertextualidade)

O hipertexto se constitui “em um conjunto de nós ligados 
por conexões. Estes nós ou links são elos entre textos e hipertex-
tos que podem ser imagens, palavras, páginas ou outro hipertexto” 
(LÈVY, 1993, p. 33). Ao navegar na internet, realizando pesquisas, 
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leituras de artigos, visitando blogs, revistas científicas, conteúdos 
de redes sociais, jornais online, assistindo vídeos no Youtube, dentre 
outras mídias, os links podem ser encaminhados entre os partici-
pantes e servem de referencial de pesquisa no aplicativo. 

O hipertexto possibilita ao leitor criar seus próprios cami-
nhos de leitura, de aprendizagem, explorando a pluralidade de sa-
beres e de fontes; deixando de estar preso, encerrado no que lhe é 
apresentado.

Figura 2 – Print do Diário online no WhatsApp - links e vídeos

Links de Vídeos Links de documentos

Fonte: Print de tela de Alexsandra Barbosa (16/10/2016).

Nessa lógica, os processos comunicativos e interativos se te-
cem rizomaticamente nas redes sociais digitais baseados nos princí-
pios de reciprocidade, participação e compartilhamento. 

Agrupamento de mídias (Plasticidade)

O digital em rede promove plasticidade, que é a forma de 
flexibilidade, adaptabilidade existente na forma de construção do 
conhecimento. O conceito de plasticidade é oriundo de estudos 
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neurocientíficos sobre a plasticidade sináptica, no qual grupos de 
neurônios assumem funções de outros, formando redes. Bruno 
(2010, p. 47) cita cinco características da plasticidade que podem 
ser ressaltadas no contexto sociocultural e tecnológico. São elas:

a) flexibilidade: rompe com as barreiras que impedi-
riam desdobramentos e integrações de ideias, de pes-
soas, de informações, de conhecimentos, de funções, 
pois cria trilhas de possibilidades e emergências; 

b) conectividade: possibilidade de interligação de 
temas e experiências, de modo a se desdobrar em 
outras conexões / ligações sem forma definida; 

c) integração: diferente de agrupamento, esta ca-
racterística indica os processos decorrentes entre 
eventos plurais, não fragmentando ou excluindo 
grupos e contextos, mas criando elos de ligação; 

d) abertura: com sistemas de entradas e saídas múl-
tiplas, em fluxo e em constante emergência, a plas-
ticidade não possui uma organização ou estrutura 
pré-estabelecida - não são fixas; 

e) dinamicidade: como organismos vivos e em 
constante devir, os elos se interconectam e se in-
tegram (desintegram / reintegram), mas se re/
desconstituem por meio de conflitos, assumindo 
funções, até aquele momento, inimagináveis.

O aplicativo WhatsApp organiza e separa os diferentes tipos 
de mídias (texto, imagem e som) que foram compartilhados de 
modo cronológico. Este deslocamento para que os arquivos sejam 
agrupados por tipo de mídia se deve à plasticidade do digital. Este 
movimento não seria possível se o diário fosse um caderno físico. A 
flexibilidade do diário online agrupa os fragmentos compartilhados 
e assim como um organismo vivo eles se desintegram e reintegram, 
criando suas ligações, enriquecendo o processo de registro e diálogo 
do autor com o material de pesquisa.
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Figura 3 – Print do Diário online no WhatsApp -junção de links e vídeos

Links Fotos e áudios

Fonte: Print de tela de Alexsandra Barbosa (16/10/2016).

Pesquisa semântica (Indexação)

O aplicativo possibilita a realização de pesquisas por pala-
vras, expressões ou frases. No exemplo da figura 4, buscamos por 
“pesquisa-formação” e o App relacionou todas as mensagens que 
continham a expressão.

Navegar pelos diálogos pesquisados propõe uma leitura plu-
ral do objeto de interesse. Conseguimos encontrar e estabelecer re-
lações entre conversas em grupo ou individuais sobre o assunto, 
possibilitando, desta forma, coautoria e diálogo.

A indexação é uma técnica que de acordo com Vieira (1988, 
p. 43) “condensa a informação significativa de um documento, atra-
vés da atribuição de termos, criando uma linguagem intermediária 
entre o usuário e o documento”, essa indexação pode ser manual 
(realizada pelo homem) ou automática (realizada por programas de 
computador). No caso do WhatsApp, ela é realizada manualmente 
com a criação de hiperlinks.
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Figura 4 – Print do Diário online no WhatsApp - Pesquisando por 
palavra

Fonte: Print de tela de Alexsandra Barbosa (16/10/2016).

Compartilhamento em rede (Interatividade)

A interatividade rompe com uma aprendizagem linear e se 
funda na cocriação por meio da liberação do polo de emissão, no 
qual a mensagem não está restrita apenas a um emissor.

Importante destacar que Silva (2014) diferencia interação 
de interatividade. Na interação o sujeito interage com o material 
disponibilizado para estudo, não há possibilidade de intervenção 
para cocriação, o conceito de aprendizagem está mais relacionado à 
autoaprendizagem. Para que exista interatividade é necessário que o 
sujeito intervenha fisicamente, que transforme e crie numa relação 
dialógica com seus pares. Para Silva (2010, p. 42):

Interatividade é a modalidade comunicacional que 
ganha centralidade na cibercultura. Exprime a dis-
ponibilização consciente de um mais comunica-
cional de modo expressamente complexo presente 
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na mensagem e previsto pelo emissor, que abre ao 
receptor possibilidades de responder ao sistema de 
expressão e de dialogar. 

Neste contexto interativo e hipertextual, a mobilidade e a 
ubiquidade proporcionam um novo processo de aprendizagem, 
pois se cria um novo modo de ler e navegar pela internet. Por meio 
de uma leitura hipermidiática presente nos dispositivos móveis com 
as redes sem fios, espaços físicos e digitais se imbricam de tal modo 
que não há mais a percepção de acessarmos/entrarmos na internet, 
como ocorria com a internet discada. As informações disponibili-
zadas online podem ser cocriadas e compartilhadas.

O WhatsApp permite o compartilhamento em rede de todas 
as mídias e conversas produzidas no aplicativo. Os diálogos podem 
ser exportados para outros Apps que o usuário tenha instalado no smar-
tphone; como, por exemplo, o Evernote, o Telegram, o Dropbox, o Google 
Drive, Gmail etc. Ao compartilhar em rede com seus aplicativos, é 
possível garantir cópias de segurança do diário online, além de permitir 
o diálogo e interatividade com outras pessoas em outras interfaces.

Figura 5 – Print do Diário online no WhatsApp - 
compartilhando documentos

Fonte: Print de tela de Alexsandra Barbosa (16/10/2016).
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A escrita e a narrativa no aplicativo WhatsApp

Conforme Bakhtin (1997), em cada época de seu desenvol-
vimento, a língua é marcada por gêneros do discurso, estes gêneros 
podem ser orais e escritos. Levando em consideração a infinidade 
de gêneros – que dada à natureza humana é inesgotável – Bakh-
tin (1997) os divide em gêneros primários e gêneros secundários. 
Os primeiros são aqueles relacionados aos discursos do cotidiano, 
os mais informais. Já o segundo faz parte da escrita mais formal, 
como, os discursos científicos, os documentos oficiais etc. Pode-
mos considerar que no diário online com WhatsApp o gênero seria 
primária, pois a linguagem ocorre de modo informal, imitando, 
muitas vezes, a oralidade na escrita do diarismo.

A literatura (secundária), conforme suas necessidades, busca 
na literatura popular (primária) gêneros do discurso falado-dialoga-
do. No WhatsApp a escrita por vezes imita a linguagem oral por meio dos 
emoticons e das onomatopeias, figura de linguagem que imita o som, por 
exemplo, da risada (kkkk ou rsrs), de alívio (Ufa) ou de irritação (Grrr).

Estes códigos linguísticos propiciam maior interatividade nas 
narrativas do diário online. Os emoticons do App colaboram para 
expressar as emoções dos momentos vividos na pesquisa.

Figura 6 – Print de interação no Diário online com WhatsApp – 
conversa escrita comigo

Fonte: Print de tela de Alexsandra Barbosa (28/11/2016).
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No aplicativo a “construção de sentidos é multimodal, ou 
seja, os sentidos produzidos pelo modo convencional da escrita 
aliam-se aos modos orais, gestuais e visuais possíveis, transparecen-
do o sujeito de linguagem social, cultural, constituído historica-
mente” (BARBOSA, 2010, p. 12). O aplicativo permite diálogos 
textuais, por voz e a conversão da voz em texto. Assim, podemos 
utilizar tanto o recurso da conversa escrita quanto a narrativa por voz.

Para Bakhtin (1997) há um processo de formação no qual 
os gêneros primários se transformam em gêneros secundários, por 
exemplo, a linguagem utilizada no diário online, posteriormente, 
pode tornar-se uma linguagem própria de um artigo científico, a 
natureza do enunciado é diferente, mas a essência é a mesma, mu-
dando a relação estabelecida com o leitor ou interlocutor.

Além de apresentarmos esses usos e possibilidades realizadas 
com o diário online por meio do WhatsApp, é interessante mencio-
narmos que nos diálogos consigo mesmo não há necessidade de cone-
xão à internet, estando assim o aplicativo disponível a qualquer mo-
mento para a utilização de áudios e textos. A conexão com a internet 
somente será necessária ao compartilhar arquivos e links da web. Além 
disso, o aplicativo também está disponível para acesso pelo desktop.

Conclusão

Até chegarmos ao insight de utilizarmos o WhatsApp como 
diário online, muitas questões pairaram sobre como potencializar 
uma escrita autoral e interativa. Uma vez imersos na cibercultura 
e fazendo uso de tecnologias móveis, quais dispositivos poderiam 
colaborar para uma pesquisa-formação na cibercultura com App-le-
arning? De que modo estes se tornam interativos e hipertextuais, 
enriquecendo o processo formativo e autoral do pesquisador? 

A mobilidade e a ubiquidade têm contribuído para borrar 
as fronteiras entre informação e aprendizagem, uma vez que, para 
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além da informação disponível a toda hora, há troca, há relação, 
condição para a ampliação e ressignificação de sentidos inerente a 
todo processo de aprendizagem. No entanto, nossa experiência de 
pesquisadoras-praticantes na cibercultura tem nos mostrado que o uso 
de aplicativos e/ou redes sociais como dispositivos que intencionam ser 
espaçotempo de autoria, diálogo de saberes plurais e de multiletramen-
tos, potencializam a formação de todos os praticantes envolvidos na 
pesquisa-formação (RIBEIRO, 2015; SANTOS, 2005, 2014). 

É certo que muitas questões ainda estão em curso, em muta-
ções e passíveis de ainda não terem sido respondidas até aqui. No 
entanto, a experiência de ter o WhatsApp como diário online tem 
mostrado que nós – enquanto praticantes culturais – podemos criar 
estratégias formativas, fazendo uso das interfaces digitais dos Apps 
para tornar ainda mais fecundo o processo de pesquisa-formação 
na cibercultura.

Acreditamos que a prática de diários de pesquisa online por 
meio de App-Learning potencializa a pesquisa e a formação, crian-
do e compartilhando narrativas interativas e hipertextuais. Por esse 
motivo o grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura (GPDOC 
– www.docenciaonline.pro.br) tem explorado o uso de aplicativos 
em suas pesquisas por perceber suas possibilidades de registro que 
desenvolvem e articulam uma escrita implicada e autoral.
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A WEB 2.0 E OS SOFTWARE SOCIAIS: 
OUTROS ESPAÇOSTEMPOS 
MULTIRREFERÊNCIAS DE 

FORMAÇÃO NA INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA

Simone Lucena – UFS
Arlene Araújo Domingues Oliveira – UFS

Gilson Pereira dos Santos Júnior – UFS

Antes de ensinar o que quer que seja a alguém, é pre-
ciso, no mínimo, conhecer este alguém. Nos dias de 
hoje, quem se candidata à escola, ao ensino básico e 
a universidade?

Michel Serres (2013)

Introdução

Em 2013, foi lançada no Brasil a obra Polergarzinha do filó-
sofo francês Michel Serres que utilizou esta denominação para se 
referir aos adolescentes que habitam o mundo virtual e utilizam os 
dedos polegares para enviar mensagens dos seus smartphones. No 
referido livro, Serres mostra quem são estes jovens, o que desejam, 
como aprendem, constroem conhecimentos e valores no mundo 
virtual. O autor mostra também como as instituições educacio-
nais e a “polergarzinha” habitam mundos diferentes, pois enquanto 
o professor “verbalizava o escrito, uma página matriz” (SERRES, 
2013, p. 44) a polegarzinha já tem
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 [...] o tal saber que se anuncia. Inteiro. À dis-
posição. Na mão. Acessível pela internet, Wi-
kipédia, celular, em inúmeros sites. Explicado, 
documentado, ilustrado, sem maior número de 
erros do que nas melhores enciclopédias. (SER-
RES, 2013, p. 45).

Serres, assim como Freire e Guimarães (2003), Babin e Kou-
loumdjian (1989), Pretto (1996), entre outros autores, nos cha-
mam a atenção para o descompasso e, talvez, até já certo abismo 
existente entre a escola e os alunos. No livro Sobre Educação (Diálo-
gos) vol.2 – Paulo Freire e Sérgio Guimarães (2003) debatem temas 
relacionados ao uso dos meios de comunicação na escola. Para Frei-
re (2003, p. 36), a escola não tem que brigar com a presença dos 
meios de comunicação, pois as

 

[...] presenças que vêm surgindo em função do de-
senvolvimento da ciência e da tecnologia, e que, 
no campo da comunicação, a superam de longe, 
de muito longe! Aliás se tu comparas a escola com 
esses meios que vêm emergindo no campo da co-
municação com profunda dinâmica [...] podes ob-
servar como a escola é estática, perto deles!

Babin e Kouloumdjian (1989, p. 7), referindo-se na década 
de 1980 do século XX aos jovens da geração do audiovisual e do 
computador, diziam que “eles estão em outra”. Em outra forma 
de ser, de pensar, de interagir e de aprender com o outro e com o 
mundo. Para estes autores será preciso ainda muito tempo para que 
efetivamente as tecnologias audiovisuais sejam completamente in-
seridas no processo de aprendizagem, pois “os hábitos culturais e as 
instituições que sustentam a sensibilidade de uma população avan-
çam menos rapidamente que as descobertas técnicas ou os impera-
tivos econômicos” (BABIN; KOULOUMDJIAN, 1989, p. 169).
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Por conta destes imperativos econômicos, muitas escolas 
públicas no Brasil no final do século XX1 foram equipadas com 
tecnologias de informação e comunicação (TIC) criando salas 
como “laboratório de informática” onde alguns poucos professores 
e alunos utilizavam as tecnologias, na maioria das vezes, de forma 
instrumental como mais um recurso didático (PRETTO, 1996), 
subutilizando todo o potencial criativo, interativo e colaborativo 
que as TIC podem proporcionar. Para superar a perspectiva do uso 
das tecnologias como instrumentalidade, Pretto (1996, p. 115) su-
gere a perspectiva do fundamento, pois desta forma as TIC “passam 
a fazer parte da escola como um elemento carregado de conteúdo 
[...], como representante (talvez principal!) de uma nova forma de 
pensar e sentir, que começa a se construir”.

As (r)evoluções científicas e tecnológicas presentes na socie-
dade contemporânea colocam as pessoas, principalmente os jovens, 
potencialmente em contato com tecnologias e redes virtuais que 
possibilitam outras lógicas de ser e estar no mundo. Estes jovens 
são de uma geração que nasceu num mundo onde as tecnologias 
móveis, as culturas digitais e as relações sociais potencializadas pela 
Web 2.0 se expandiram consideravelmente, criando outros espaços-
tempos (LUCENA; OLIVEIRA, 2017) ubíquos e multirreferenciais 
onde a construção do saber e o seu compartilhamento ocorrem de 
forma horizontal, sem a verticalidade do falar/ditar do professor em 
sala de aula.

A rede conexão internet foi desenvolvida no final do século 
XX e desde então passou por diferentes transformações. No início 
havia apenas páginas estáticas, sem os hipertextos e a interatividade 
que hoje encontramos em quase todos os sites da Web. Nessa pri-
meira fase da internet, conhecida como Web 1.0, as informações 

1 Em 1995, o Ministério da Educação (MEC) iniciou o Programa TV Escola que entre 
outras ações instalou inicialmente a televisão, o videocassete e antena parabólica para 
as escolas. Em 1997, foi lançado o Programa Nacional de Informática na Educação 
(ProInfo) cujo um dos objetivo era instalar computadores nas escolas públicas do país.
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eram recebidas no sentido broadcasting. O desenvolvimento da Web 
2.0 mudou completamente esta forma de produzir e compartilhar 
as informações, pois cada sujeito que interage na rede é potencial-
mente um produtor de conteúdos que são compartilhados em sites 
de redes sociais ou em blogs, utilizando diferentes linguagens texto, 
imagem, vídeo e áudio.

Inserir as culturas digitais e as interfaces da Web 2.0, seja 
na educação básica ou superior, requer (re)pensar o currículo dos 
cursos de formação inicial e continuada dos professores. Apesar de 
muitas instituições de ensino superior (IES) realizar reformulações 
nos currículos de formação, ainda persiste a dicotomia entre as dis-
ciplinas de conteúdos teóricos específicos, ou de fundamentos, e as 
disciplinas de conteúdos didáticos-pedagógicos de caráter práticos. 

Paralela a esta discussão, Imbernón (2016) nos chama a aten-
ção para a necessidade de mudanças nas modalidades e estratégias 
utilizadas nos cursos de formação dos professores. Para este autor 
,é preciso elevar a qualidade da formação, pois “o que se diz é tão 
importante quanto a maneira como se diz e se trabalha. O método 
de formação será tão importante quanto seu conteúdo” (IMBER-
NÓN, 2016, p. 165).

Nesse sentido, Imbernón (2016) propõe a construção de 
uma metodologia formativa nos cursos de formação de professores. 
Esta metodologia passaria pela efetiva participação em situações 
problemas existente nas escolas, cujas discussões envolveriam todos 
os professores para além das análises teóricas da situação, pois o 
mais importante seria modificar a realidade por meio de uma mu-
dança da prática.

Vamos colocar o professorado não tanto em uma 
atitude na qual seja ensinado, mas em situações de 
aprendizagem. Para tanto, a formação, mais que 
ensinar ou formar deveria criar situações e espaços 
de reflexão e formação; mudar a metodologia.
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Tudo isso supõe uma mudança [...] que obriga a 
desenvolver na formação docente uma nova me-
todologia de trabalho, que consiste em aprender 
e observar os outros, a permitir que o observem e 
a observar a si mesmo; em criar espaços de apren-
dizagem mútua, trocando experiências. (IMBER-
NÓN, 2016, p. 168).

Possibilitar mudanças na formação e na prática docente foi 
sempre um dos objetivos do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID) no curso de Pedagogia da Univer-
sidade Federal de Sergipe – Campus Prof. Alberto Carvalho. O 
subprojeto do Pibid/Pedagogia intitulado “Leitura, diversidade e 
ludicidade na formação docente: desafios para a educação” foi ini-
ciado em 2014. Este projeto está dividido em quatro eixos, sendo 
um deles o de Formação de Professores que conta atualmente com 
18 bolsistas de iniciação à docência (ID) e três professoras super-
visoras, atuando em duas escolas públicas de ensino fundamental.

No Pibid, as interfaces da Web 2.0 como Blog, Google Dri-
ve e Facebook foram utilizadas durante a formação dos bolsistas e 
supervisoras. O software social WhatsApp Messenger foi utilizado 
como espaço de comunicação entre todos os integrantes do eixo 
para trocas de informações sobre as atividades desenvolvidas, bem 
como para divulgação de notícias e compartilhamento de imagens, 
áudio e vídeos.

Podemos dizer que a principal mudança proporcionada pela 
Web 2.0 em relação à fase anterior da internet foi possibilitar a 
interatividade entre as pessoas tornando-as sujeitos produtores e 
divulgadores de culturas e conhecimentos. Por esta razão, desde o 
início das atividades formativas no Pibid/Pedagogia, as TIC foram 
utilizadas como fundamento, na perspectiva de Pretto (1996), bus-
cando discutir, utilizar e inserir as bolsistas ID e supervisoras como 
produtoras de conteúdos nas interfaces da Web 2.0 e software sociais.
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Web 2.0 e os software sociais 

As transformações socioculturais advindas do desenvolvi-
mento de software e interfaces da denominada Web 2.0 potencia-
lizaram que cada cidadão comum, sujeito interagente (PRIMO, 
2007) possa tornar-se, na rede, um a(u)tor (LUCENA, 2012), um 
coautor de saberes, culturas e conhecimentos compartilhados in-
comensuradamente. Para Andrade e Neves (2011, p. 25), a Web 
2.0 “constitui a face mais visível e inovadora do ciberespaço e do 
cibertempo, na forma de blogs, wikis, RSS etc”.

De acordo com Andrade e Neves (2011), a Web 2.0 centra 
suas prioridades em três principais características: 

1 – O software social ou software operativo são instalados em 
servidores de empresas ou entidades que disponibilizam seu acesso 
público pela internet. Para utilizar estes software não é mais necessá-
rios entalá-los em computadores fixos, pois eles são web applications 
ou apps que podem ser acessados em qualquer dispositivo digital 
móvel conectado a internet;

2 – A produção de conteúdos ampliou de forma considerável 
com a Web 2.0, pois, conforme mencionado anteriormente, o ci-
dadão comum passou a ser um potencial produtor de conteúdos 
nos blogs e demais ambientes dialógicos, hipertextuais disponíveis 
na rede. Para tanto, a escrita ganhou a denominação de post que 
podem também receber comentários (comments) de outros interlo-
cutores. Nesta nova era da reading-writing internet é possível criar 
sinalizadores de páginas nos social bookmarking e ainda criar tag 
ou palavras-chave associadas a uma informação. Atualmente os si-
tes de redes sociais, a exemplo do Twitter, Facebook, Instagram 
e Myspace, utilizam hashtag2 composto por expressões com pala-

2 O dicionário Oxford (2014) define como: hashtag  n. (nas  mídias sociais  de  si-
tes e aplicativo) uma palavra ou frase após uma cerquilha usada para identificar men-
sagens relacionadas a um tópico específico; [também] o próprio símbolo da cerquilha 
quando utilizado desta maneira.
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vras-chave antecedidas do símbolo (#). Numa rede social, o uso 
de hashtag cria links que tornan a expressão indexada nos meca-
nismos de busca; 

3 – As comunidades virtuais passaram a ter novos espaços 
de interação nas redes digitais sociais que ganharam mobilidade e 
ubiquidade com a disseminação dos apps nos dispositivos móveis, 
principalmente nos smatphones. 

Segundo Lucena e Oliveira (2017, p. 35),

o desenvolvimento tanto dos Apps quanto dos 
softwares sociais iniciaram a partir dos anos 2000 
e ganhou popularidade entre os utilizadores dos 
smartphones e demais dispositivos móveis. Atual-
mente existem Apps para várias funções, tais como: 
previsão do tempo, jogos, mapas, GPS, emissão de 
bilhetes de viagem, compra de ingressos, cuidados 
com a saúde, habilidades esportivas, moda, aplica-
ções financeiras, comunicação e educação.

Atualmente um dos apps mais utilizados é o WhatsApp Mes-
senger, que é uma aplicação gratuita e multiplataforma (Android, 
iPhone, Mac, Windows PC e Windows Phone) para troca de men-
sagens entre os contatos por meio de uma interface gráfica simples 
e usual. Nesta aplicação, a forma de comunicação é assíncrona e a 
confidencialidade dos dados é garantida por uma criptografia pon-
ta a ponta (WHATSAPP, 2017). Além da funcionalidade de men-
sageiro, o WhatsApp permite a criação de grupos de contatos para 
troca de mensagem, a realização de chamadas de voz, bem como 
o compartilhamento de arquivos de textos, áudios, fotos e vídeos. 

O funcionamento desta aplicação depende de uma conexão 
ativa para acesso a internet, seja por uma banda larga ou por um 
pacote de dados com tecnologia 2G, 3G ou 4G ofertado pela ope-
radora de telefonia. Hoje, no Brasil, as companhias telefônicas, a 
exemplo da TIM, da Vivo e da Claro, acompanham a demanda de 
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transmissão de dados gerada pelo WhatsApp e ofertam, inclusive, 
serviços exclusivos ou com vantagens para este propósito.

Silva e Vilhegas (2015) apontam a eficiência na interação en-
tre a aplicação e a lista de contatos; a usabilidade da gerência do 
status do usuário, da criação de grupos e do bloqueio e desbloqueio 
de contatos; além da padronização de telas e botões que facilitam o 
aprendizado do uso da aplicação como alguns dos pontos positivos do 
WhatsApp na perspectiva da Interação Humano-Computador (IHC).

A portabilidade para utilização em diferentes dispositivos 
móveis, a gratuidade do serviço, a usabilidade e a simplicidade da 
interface promoveram o sucesso e o crescimento exponencial na 
adoção do WhatsApp como aplicação para troca de mensagens. 
Hoje, ela possui 1,2 bilhão de usuários no mundo, sendo 120 mi-
lhões residentes no Brasil, superando a marca de 1 bilhão de usuá-
rios ativos no Facebook (OLHAR DIGITAL, 2017).

A abrangência de comunicação e o número de usuários co-
nectados ao WhatsApp permite-nos encarar tal aplicação como uma 
inovação disruptiva, que colocou em desuso a troca de mensagem 
via Short Message Service (SMS) e, por vezes, substitui a principal 
função do celular, a ligação telefônica. Desta forma, conforme 
ressalta Fontana (2015, p. 291) “as ferramentas de comunicação, 
como WhatsApp, promove o contato cada vez mais eficaz fazendo 
parte de uma reestruturação da comunicação”.

A educação não pode se abster, fechar os olhos ou tentar im-
pedir que as tecnologias adentrem o ambiente escolar, pois, segun-
do Kelly (2017), o mundo digital em que vivemos é regido por 
doze forças inevitáveis e indissociáveis que impulsionarão os avan-
ços tecnológicos pelos próximos trinta anos. Para o autor, com “as 
mensagens instantâneas eram inevitáveis; tuitar a cada 5 minutos” 
(KELLY, 2017). Assim, entendemos que o surgimento de aplica-
ções nos moldes do WhatsApp era inevitável, mas uma sociedade 
integralmente conectada a este serviço, não. E, se o aluno optou e 
está acostumado a comunicar-se e relacionar-se por meio desta pla-
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taforma, os docentes podem utilizar tal interface nas suas práticas 
pedagógicas e inserir este novo meio de comunicação no processo 
de aprendizagem. 

Dessa forma, o WhatsApp pode se tornar mais uma alter-
nativa de espaçotempo multirreferencial de comunicação e apren-
dizagem, possibilitando que professores e alunos possam interagir 
em qualquer lugar e a qualquer momento. Essa ressignificação do 
uso do mensageiro como um dispositivo educacional “favorece o 
processo de ensino e aprendizagem, promove a imersão neste con-
texto digital e tecnológico, além de aproximar professores e alunos” 
(FONTANA, 2015, p. 304). Entretanto, é importante ressaltar 
que o professor, ao optar por uma comunicação via este aplicativo, 
precisa estar certo que a interação será no sentido todos-todos e não 
mais no sentido um-todos ele era o protagonista. Acreditamos que 
a principal contribuição que o WhatsApp pode possibilitar para a 
educação é fazer com que professores e alunos possam cocriar sa-
beres e culturas.

Porém, para inovar na educação, não basta se apropriar da 
tecnologia e empregá-la em sala de aula. O docente precisa repensar 
e adaptar suas práticas, observar os pontos fortes e limitações da 
tecnologia e tomar as devidas precauções durante o uso. Neste sen-
tido, Fontana (2015) apontou que o uso do WhatsApp possibilitou a 
“aquele aluno que não participa com opiniões no ensino presencial, 
neste modelo de atividade se coloca, se mostra, participa” (FONTA-
NA, 2015, p. 306), mas para atingir tal resultado “é fundamental a 
conscientização da etiqueta e respeito durante a interação. Trabalhar 
com os alunos a ideia de que discordar é ter outras opiniões, saudá-
veis e enriquecedoras” (FONTANA, 2015, p. 305).

Pereira e Araújo (2015, p. 2) propõem o uso do WhatsApp 
na educação como “um espaço para a livre expressão dos alunos, 
desenvolvendo sua criticidade e possibilitando a prática do multi-
letramento, a partir das multimodalidades e multisemioses dispo-
níveis no aplicativo”.
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Espaçostempos multirreferências no Pibid

Grande é o desafio das instituições destinadas à formação de 
profissionais da educação, pois a sociedade atual, por meio do de-
senvolvimento científico e tecnológico, tem colocado a necessidade 
de mudanças para os docentes, que necessitam buscar saberes para 
interagir com os seus alunos. Segundo Rojo (2012), além do le-
tramento convencional como livros, jornais, revistas, entre outros, 
faz-se necessário o multiletramento, a exemplo da internet, dos 
e-mails e dos blogs, os alunos possam produzir e refletir o porquê e 
o para que estejam produzindo as atividades dos seus professores. 

Para Rojo (2012), as linguagens audiovisuais e imagéticas são 
atrativas para os alunos porque são contemporâneas e fazem parte 
da sua geração, logo, eles estão acostumados a utilizá-las e se ainda 
não as utilizam, terão oportunidade de aprendê-las junto com seus 
colegas, em um processo de troca de conhecimentos, de criativida-
de e, principalmente, de aprendizagem de conteúdos pedagógicos.

No Pibid foi possível produzir algumas atividades da 
pedagogia do multiletramento, sugeridas por Rojo (2012). O 
multiletramento é um conjunto de ações interativas, colabora-
tivas, em que há quebra de paradigma e as produções são dis-
ponibilizadas na rede (Web), ou melhor, como a autora mesmo 
define, nas “nuvens”. Nesta perspectiva, todas as bolsistas ID e 
supervisoras do Pibid participaram de um processo formativo, 
utilizando os multiletramentos. 

Inicialmente foi realizado um curso de extensão na modali-
dade semipresencial, utilizando a plataforma Moodle3, intitulado 
“Formação do Professor e Uso das Tecnologias”. Este curso foi di-
vidido em 4 etapas: (i) A Geração Net e a Formação de Professo-

3 O Moodle é um ambiente on-line de aprendizagem, gratuito, customizável, que per-
mite a criação de cursos dinâmicos, a participação de fórum e a execução de atividades 
colaborativas a qualquer momento, em qualquer lugar. Site: https://moodle.org/
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res; (ii) Culturas Digitais e Educação; (iii) Práticas Pedagógicas na 
Cibercultura; e (iv) Produzir e Publicar. O Moodle foi utilizado por 
ser “um ambiente online de aprendizagem que agrega e estrutura 
uma comunidade mundial de produtores de conteúdos abertos” 
(SANTOS, 2010). 

Assim, esta plataforma reúne sujeitos do mundo todo que 
desenvolvem e compartilham diversas aprendizagens. No caso par-
ticular do curso de extensão, o Moodle proporcionou as primeiras 
interações entre os participantes do curso por meio dos fóruns de 
discussão, diários e wiki. Entretanto por conta de problemas técni-
cos com o servidor onde estava instalado o Moodle, que frequente-
mente impossibilitava o acesso ao ambiente virtual, foi preciso bus-
car outras interfaces na Web que pudessem manter a interatividade 
entre os participantes dos grupos.

A pluralidade dos ambientes e interfaces existentes na Web 
nos faz acreditar que esta rede é cada vez mais um espaçotempo mul-
tirreferencial de autoria e criação com infinitas possibilidades, pois 
aprender na/com as redes não é uma aprendizagem instrumental, 
mas sim, uma aprendizagem política, social, ética e cultural. A abor-
dagem multirreferencial nas ciências humanas, segundo Ardoino 
(1998, p. 24)

[...] propõ-se a uma leitura plural de seus objetos 
(práticos ou teóricos), sob diferentes pontos de vis-
tas, que implicam tanto visões específicas, quanto 
linguagens apropriadas às descrições exigidas, em 
função de sistemas de referências distintos, consi-
derados, reconhecidos explicitamente como não-
-redutíveis uns aos outros, ou seja, heterogêneos.

Dentro desta perspectiva, Ardoino (1998) coloca que a reali-
zação de projetos desenvolvidos em conjunto criam vínculos sociais 
entre seus integrantes, fazendo com que estes atores-agentes tor-
nem-se protagonistas e se reconheçam no projeto. Nesse sentido, 
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as ações formativas desenvolvidas no Pibid tiveram este caráter de 
tornar os integrantes do eixo Formação de professores atores-agen-
tes com autoria e autonomia para pensar, criar, cocriar atividades, 
conteúdos, informações, conhecimentos. Para tantos, diferentes in-
terfaces on-line e gratuitas foram utilizadas.

Para a realização de escrita colaborativa, utilizamos o Google 
Drive. Esta interface disponibilizada pela multinacional Google Inc. 
permite o armazenamento nas nuvens de “todos os seus arquivos, 
sempre que você precisar” (GOOGLE DRIVE, 2017). O Google 
Drive disponibiliza 15 gigabytes de armazenamento on-line gra-
tuito para que o usuário guarde suas fotos, textos, vídeos, áudios, 
desenhos e outros dados. Além do armazenamento, a plataforma 
permite o compartilhamento dos arquivos, bem como a visualização 
e a edição destes, em qualquer lugar, por meio da integração com 
outras aplicações da própria empresa, a exemplo do Google Docs para 
texto, Google Sheets para planilhas, o Google Slides para apresentações 
digitais e o Google Sites para criação de páginas web, ou aplicações de 
terceiros, desenvolvidas a partir da biblioteca do Google. 

Dentre as inúmeras possibilidades desta plataforma é impor-
tante ressaltar a facilidade de uso do Google Drive nos dispositivos 
móveis, em especial, nos aparelhos que possuem o sistema opera-
cional Android, criado pela própria Google Inc. 

Assim, a partir das interfaces disponibilizadas pela platafor-
ma do Google, os bolsistas utilizaram também o Google Slides na 
criação de apresentações para os eventos acadêmicos, o Google Docs 
na construção dos relatórios de atividades e o Google Drive para o 
compartilhamento de textos/apostilas com conteúdo pertinente ao 
eixo. Esta prática transpôs as barreiras de tempo e espaço, permitin-
do a criação e cocriação das atividades entre bolsistas que moravam 
em locais geograficamente distantes. 

Além do Moodle e das aplicações da plataforma do Google, os 
participantes do projeto utilizaram a rede social Facebook e o men-
sageiro WhatsApp Messenger. No Facebook foi criado um grupo para 

WhatsApp.indb   268 04/12/17   18:40



269

permitir a interação entre as bolsistas e as supervisoras e possibilitar 
o compartilhamento de informações por meio da postagem de no-
tícias, textos, imagens e vídeos, visando o crescimento formativo 
dos participantes. 

Para ampliar ainda mais a interação, os bolsistas criaram 
também um grupo no WhatsApp Messenger, visto que todos os 
integrantes do projeto possuíam celulares do tipo smartphones e 
demonstraram afinidade com esta aplicação. Além disso, muitos 
bolsistas moravam em localidades fora do município sede onde 
está situado o Campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS) 
e nestes locais praticamente não existe conexão a internet, o que 
dificulta o acesso à maioria dos sites na rede. Entretanto, como 
para acessar o WhatsApp não é preciso ter uma conexão com alta 
velocidade, é possível utilizá-lo a todo o instante para compartilhar 
informações em diferentes formatos. A partir da criação do grupo 
do WhatsApp, muito mais imagens, vídeos e mensagens sobre as 
atividades realizadas pelas bolsistas passaram a ser trocadas.

Imagem 1 – Grupo Pibideiras/2017 no WhatsApp

Fonte: Arquivo dos autores do texto.
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Observamos que no grupo do WhatsApp Messenger houve 
um aumento na frequência de interação maior aproximação entre 
todos os integrantes do eixo Formação de Professores, pois ape-
sar de estarem geograficamente distantes, ou realizando oficinas do 
Pibid em diferentes escolas, eles mantinham contato intenso. Per-
cebemos assim que grupo no WhatsApp propicio aquilo que Santa-
ella (2016) chamou de u-learning ou aprendizagem ubíqua. Uma 
aprendizagem que acontece a partir do uso de dispositivos móveis 
conectados em rede. Para esta autora, o desenvolvimento dos apps 
tem proporcionado ainda uma app-learning, ou seja, uma apren-
dizagem que ocorre a partir da utilização de aplicativos “dos mais 
diferentes tipos e das mais diferentes finalidades à disposição de 
educadores e educadoras” (SANTAELLA, 2016, p. 10) presentes 
nos dispositivos móveis.

Conclusão

O século XXI é marcado pela intensificação do uso das TIC 
conectadas a internet em todos os setores da sociedade. O cidadão 
deste novo milênio passou a utilizar as interfaces da Web 2.0 e os 
software sociais para ampliar a comunicação, interagindo com pes-
soas de diferentes regiões geograficamente distantes. Os jovens são 
com certeza os que mais utilizam as tecnologias digitais móveis para 
fins variados jogar, se comunicar, estudar, ouvir músicas, assistir vídeos 
e, sobretudo, para produzir, publicar e compartilhar seus conteúdos.

Apesar de muitos estudos e pesquisas (FREIRE; GUIMA-
RÃES (2003), BABIN; KOULOUMDJIAN (1989), PRETTO 
(1996), SERRES (2013), LUCENA (2012; 2014), BONILLA 
(2005), SANTAELLA (2016), SANTOS (2014) etc.) já terem 
apontado as possibilidades das TIC para a educação, ainda há pou-
cas experiências com a utilização destas tecnologias na escola. Mui-
tos são os motivos que dificultam a inserção das TIC no processo 
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educacional. Dentre estes motivos, podemos ressaltar a falta de polí-
ticas públicas para inserção das tecnologias nas instituições educacio-
nais que seja acompanhada de formação continuada de professores 
e do seu fortalecimento para que possam pensar, criar coletivamente 
possibilidades de trabalhar com as TIC no cotidiano escolar. 

Outro ponto que impossibilita o uso das TIC na educação é 
a inserção das tecnologias no currículo dos cursos das licenciaturas. 
Apesar de muitas IES terem reformulados seus currículos ainda há 
uma dicotomia entre as disciplinas de conteúdo específico e as de 
conteúdos didáticos. Discutir TIC nas licenciaturas acaba se limi-
tando a uma disciplina que nem sempre é eletiva para alguns cur-
sos. Desta forma, muitos docentes concluem o curso universitário 
sem ter vivenciado experiências, discutido possibilidades ou criado 
projetos que oportunizem o uso das TIC na educação.

O Pibid é um programa criado em 2007 voltado para a for-
mação inicial (bolsistas ID) e continuada (supervisores) de profes-
sores sob a responsabilidade da Capes. Atualmente estão em vigor 
os projetos das IES aprovados no Edital nº 061/2013. No curso de 
Pedagogia da UFS – Campus Prof. Alberto Carvalho localizado na 
cidade de Itabaiana-SE, o Pibid tem sido trabalhado numa perspec-
tiva de proporcionar aos licenciandos aproximações entre os espa-
ços de formação e do trabalho nas escolas. As reuniões presenciais 
que ocorrem semanalmente contam com a participação dos bolsis-
tas ID, professores supervisores e coordenadora de área do Pibid/
Pedagogia. Nestas reuniões, as discussões perpassam pelos desafios 
e dilemas docentes, bem como os problemas existentes nas escolas 
onde as atividades do Pibid acontecem.

Para ampliar os espaçostempos de estudos e debates, contamos 
com a utilização de interfaces da Web 2.0 como blog e Facebook, 
também o aplicativo WhatsApp. Consideramos estas interfaces e 
app como espaçostempos multirreferencias que possibilitam múlti-
plas e diferentes oportunidades dos sujeitos interagentes do Pibid 
serem a(u)tores, produtores de saberes, culturas e conhecimentos.
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CIÊNCIA COM LEVEZA: 
O WHATSAPP COMO ARTEFATO 
PEDAGÓGICO NA DISCIPLINA 

METODOLOGIA DO TRABALHO 
CIENTÍFICO

Rosemary Lacerda Ramos – Unijorge

Introdução 

São inadiáveis as mudanças provocadas no cenário educacional 
nesta sociedade contemporânea ou líquida, marcada, influenciada e 
impactada pela convergência da tecnologia, da ubiquidade dos meios 
e do hibridismo dos conteúdos das mídias, quer digitais, sociais e as 
novas aplicações que se fazem cada vez mais frequentes e presentes em 
processos educativos formais ou informais, inclusive nas instituições de 
ensino superior, alterando significativamente nos mecanismos de en-
sino e aprendizagem das pessoas (LÈVY, 1999; SANTAELLA, 2013).

Cada vez mais, nos projetos pedagógicos dos cursos de gra-
duação e pós-graduação, estabelecem como princípio para o traba-
lho pedagógico a integração com tecnologias digitais, além da arti-
culação teoria-prática e adoção de metodologias ativas no processo 
ensino e aprendizagem. Mas a mudança efetiva na arquitetura das 
aulas universitárias – especialmente nos cursos lato sensu – ainda é 
lenta e desafiadora, de problemas de infraestrutura adequada até o 
preparo do docente para adequar-se aos novos paradigmas de pro-
dução, consolidação e disseminação do conhecimento. 
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Alguns componentes curriculares, em especial, caracterizam-
se por manter uma estrutura tradicional, sendo comum o uso de 
aulas eminentemente expositivas, dissociação teoria prática e baixa 
interação com a tecnologia, a exemplo da disciplina Metodologia 
do Trabalho Científico. Ora, tal componente, por sua própria na-
tureza e objetivo central – preparar o estudante para sua iniciação 
científica –, deveria ser uma das primeiras a agregar as contribuições 
das tecnologias digitais em sua arquitetura de aula, assegurando 
aproximação do estudante ao universo da produção científica em 
um cenário marcado pela mobilidade, ubiquidade e colaboração. 

Compreende-se que a adoção de artefatos digitais, quer re-
des, mídias sociais, a exemplo dos grupos do Facebook, Twitter e 
recentemente WhatsApp contribuem com o desenvolvimento de 
competências e habilidades necessárias à produção do trabalho 
científico, favorecem a consolidação de aprendizagens significati-
vas para a iniciação científica dos estudantes, além de envolvê-los, 
reduzindo a rejeição dos estudantes a este componente curricular com-
preendido como um “mal necessário” pelos mesmos, reduzindo-se a 
suporte para elaboração do TCC. Em tal cenário, questiona-se: quais 
as possibilidades pedagógicas do uso do WhatsApp como artefato lúdi-
co digital para o ensino de Métodos e Técnicas do Trabalho Científico?

O presente artigo tem como objetivo e eixo central estabe-
lecer reflexões sobre a contribuição do uso da plataforma comuni-
cacional WhatsApp como Artefato Lúdico e Digital mediador do 
processo de ensino e aprendizagem. A experiência desenvolvida se 
estrutura conceitualmente nos princípios da Aprendizagem Cola-
borativa, do Ensino Híbrido, da Aprendizagem Móvel e das Meto-
dologias Ativas. Para tal, fez-se uma pesquisa ação (THIOLLENT, 
2017), por meio de uma experiência pedagógica durante a discipli-
na Métodos e Técnicas do Trabalho Científico, em uma turma de 
Pós-graduação Lato Sensu, de uma universidade baiana. 

A experiência faz parte de uma proposta educativa mais am-
pla denominada “Ciência com Leveza®” cujo objetivo é a adoção de 
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novas abordagens metodológicas no ensino de Métodos e Técnicas 
do Trabalho Científico, bem como o desenvolvimento de uma re-
lação mais positiva dos estudantes com tal componente curricular, 
em sua formação, no ensino superior. 

O presente artigo organiza-se em quatro seções. A primeira, 
traz à tona reflexões sobre o ensinar e aprender na disciplina Méto-
dos e Técnicas do Trabalho Científico. A segunda seção, busca definir 
e situar o WhatsApp no cenário projetado, como um artefato que é digi-
tal e lúdico. Na terceira, descreve-se o percurso metodológico adotado, 
para, na quarta seção, apresentar a experiência, seus resultados e análise.

Um novo olhar sobre o ensino de metodologia do 
trabalho científico

O envolvimento do estudante do ensino superior com a pro-
dução científica acontece (ou deveria acontecer) ainda na gradua-
ção, por meio do trabalho colaborativo de investigação junto a seus 
docentes, bem como ao realizar sua monografia de final de curso. 

Nos cursos de pós-graduação lato sensu, a incursão à ini-
ciação científica, quando acontece, circunscreve-se à produção do 
trabalho de conclusão de curso que, invariavelmente, tem o for-
mato monográfico ou de artigo científico, repetindo o padrão da 
graduação, com o agravante da carga horária reduzidíssima para o 
grau de incentivo necessário às produções científicas na educação 
superior, em um momento de pouco fôlego, ânimo, ou desejo de 
mergulhar em processos investigativos, trazendo da graduação (boa 
parte dos estudantes) uma complexa relação de amor e ódio com 
esse componente curricular, personificado como o “estudo das nor-
mas da ABNT”.1 

1 Sobre isto, estamos desenvolvendo uma pesquisa intitulada “Amor e ódio: a relação afetivo-
-emocional de estudantes com a disciplina Metodologia Científica”, para justificar a pro-
posição de uma prática pedagógica para o ensino aprendizagem de “cienciacomleveza®”. 
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Compreende-se como possíveis fatores desencadeadores de 
tal ambiguidade afetiva: (1) ausência de incentivo à investigação 
científica a desde educação básica; (2) o grau de complexidade e 
abstração da área de conhecimento, distanciada do cotidiano dos 
estudantes; (3) adoção de estratégias didáticas inadequadas para o 
despertamento do senso crítico, da curiosidade investigativa, man-
tendo o clássico padrão das exposições dialogadas, intercaladas com 
exercícios repetitivos sobre o uso das normas da ABNT. Resultado? 
Estudantes desmotivados, baixo investimento pessoal – de atenção 
e foco – e envolvimento nas atividades, distanciamento, pouca ou 
quase nenhuma compreensão da importância dos estudos, espe-
cialmente pela proliferação de serviços de “apoio” para a escrita do 
trabalho monográfico. Finda-se a formação com quase nenhuma 
aprendizagem significativa sobre o que significa “fazer ciência”.

Um breve levantamento em bases de dados Ebsco Host, Re-
dalyc (Rede de Revistas Científicas da América Latina e Caribe); 
Google Scholar, Portal de Periódicos da CAPES, Scielo revelou a 
inexistência de experiências pedagógicas e pesquisas, versando so-
bre novos desenhos pedagógicos para as aulas de Métodos e Técni-
cas do Trabalho Científico, com a adoção de Metodologias Ativas, 
Mídias Digitais, Redes Sociais, as TDIC´s. Um resultado curioso e 
preocupante em tempos de e-Science e de open Science (NIELSEN, 
2011; LIMA; LIMA, 2013), que requer novos modos de pensar e 
fazer ciência: colaborativo, compartilhado e público; e em tempos 
de amplas discussões sobre a importância nos designs pedagógicos 
das aulas universitárias.

De acordo com Santos (2011), os avanços tecnológicos 
abrem campo para novas oportunidades de construção coletiva de 
conhecimentos, como bem afirmam Saccol, Schlemmer e Barbosa 
(2011, p. 6), aprender em processos de mobilidade e ubiquidade 
implica abrir-se às potencialidades que essas tecnologias oferecem. 
Wikis, blogs, listas de discussão, ambientes virtuais de aprendiza-
gem, aplicativos de mapeamento, web conferência e software de 
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autoria de livre acesso apoiados em redes colaborativas e adequada 
ciberinfraestrutura tecnológica e metodológica permitem o uso, 
reuso e reprodutibilidade de dados de pesquisa.

Deduz-se, pois, que tanto o uso das mídias, quanto das re-
des sociais on-line podem contribuir com o desenvolvimento de 
uma visão integrada e integradora sobre produção científica, bem 
como desenvolvimento de competências e habilidades investigati-
vas (NIELSEN, 2011; LIMA; LIMA, 2013).

A partir dos princípios estabelecidos no constructo conceitual 
e reflexivo sobre ensino híbrido (MORAN, 2013, 2015), aprendi-
zagem colaborativa (PIAGET; VYGOTSKY), aprendizagem ativa e 
ubiquidade, adotou-se uma arquitetura metodológica com uso do 
WhatsApp, pois permite a rápida formação de comunidade on-line, 
neste caso com o foco no ensino e aprendizagem, intensificando a 
colaboração mútua.

Mesclar as abordagens de ensino analógicas às digitais, em 
uma perspectiva híbrida, proporciona ganhos significativos ao pro-
cesso de ensino aprendizagem. Para Moran (2015), o ensino é hí-
brido, também, porque não se reduz ao que planejamos institucio-
nal e intencionalmente. 

Aprendemos por meio de processos organizados, junto 
com processos abertos, informais. Aprendemos quan-
do estamos com um professor e aprendemos sozinhos, 
com colegas, com desconhecidos. Aprendemos de 
modo intencional e de modo espontâneo, quando es-
tudamos e também quando nos divertimos. [...] todos 
somos aprendizes e mestres, consumidores e produto-
res de informação (MORAN, 2015, p. 28).

A adoção do WhatsApp como artefato mediador e extensivo 
à sala de aula, a Whatsaula, permite a organização de um ambiente 
que promove a aprendizagem pelo viés da colaboração, o que é 
essencial quando falamos dos novos paradigmas da produção cien-
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tífica, na busca por promover “a comunicação e interação ubíqua 
– que á ao mesmo tempo em toda parte” (PORTO, 2016)

O WhatsApp como artefato lúdico digital mediador 
de aprendizagens

E aí? O que está acontecendo? Qual a novidade? O que há de 
novo? Estes são alguns dos significados atribuídos à frase em inglês 
What´sup, um jeito informal de dizer “how are you?” [como você 
está?]. Esta expressão idiomática – ou gíria para alguns – batizou 
o aplicativo de mensagens para smartphones (pelo menos inicial-
mente) que nasce “como uma alternativa ao sistema de SMS, e 
agora oferece suporte ao envio e recebimento de uma variedade de 
arquivos de mídia: fotos, vídeos, documentos, compartilhamento 
de localização e também textos e chamadas de voz” (WHATSAPP, 
2017), a partir de uma conexão com a Internet (3G/4G/Wifi).

Institucionalmente definido como um aplicativo de smar-
tphone usado para mensagens instantâneas, o WhatsApp em si não 
se constitui rede social, aproximando-se mais da definição de mí-
dia social. Contudo, ao permitir gerar incontáveis redes sociais por 
meio da formação de grupos cuja interação é intensa, muitos lhe 
atribuem o crédito de “Rede Social online”. Para Mattar (2013, p. 
27) Rede Social on-line se constitui uma “associação entre pessoas 
conectadas por diversos motivos, em que as pessoas são afetadas 
pelas próprias conexões com outras pessoas”. Funcionando em di-
versas plataformas, tais como iPhone e Android, o aplicativo é am-
plamente utilizado pelo público, espontaneamente.

Aplicação gratuita e fácil de usar, as conexões que seus usuá-
rios estabelecem – estejam ou não em grupos – permitem o com-
partilhamento rápido e fácil de objetos de aprendizado, além de 
comentários, mensagens, avisos etc., o que o torna onipresente, 
também, nos espaços educativos. Com ele é possível divulgar os tra-
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balhos realizados, enviar mensagens multimídia como fotos, vídeos, 
áudios, além dos textos de estudo e slides com diversos formatos, em 
tempo real e instantâneo, desenvolver um trabalho colaborativamen-
te, mesmo que não seja requerido pela instituição de ensino.

Constantemente aprimorado, fortalece as interações no cam-
po do ensino, pois além de aplicativo de comunicação instantânea 
apenas para dispositivos móveis (smarthphones e tablets), agora 
possui acesso a computadores pessoais por meio dos navegadores 
de internet Google Chrome, Mozilla Firefox e Opera. 

De acordo com Alves e Porto (2016), o WhatsApp se posicio-
na como ambiente privilegiado de aprendizagem, quer fora da sala 
de aula, quanto em sala, promovendo o intercâmbio de informa-
ções e a produção colaborativa, estabelecendo-se como alternativas 
à formação e constante aprendizado dos estudantes, por meio da 
aprendizagem móvel (Mobile Learning ou m-learning) ubíqua e 
colaborativa, como uma alternativa eficaz no processo de ensino-
aprendizagem (GRIESEMER, 2014).

Além de todo o potencial interacional e comunicativo, o 
WhatsApp permite, ainda, a presença da dimensão lúdica da apren-
dizagem, não só pela imersão intensa que requer, mas, também, 
pela presença de elementos característicos do universo lúdico, por 
meio dos Emojisao ilustrar os diálogos e permitir uma conversa 
codificada com símbolos alegres e divertidos, além de favorecer a 
liberdade de criação. Tratamos de ativar a dimensão lúdica do pro-
cesso de ensino para além da visão tradicional do lúdico como uso 
restrito de jogos e brincadeiras em sala. 

Método

Para o desenvolvimento da pesquisa foi adotada a orientação 
metodológica da pesquisa-ação por sua característica de autorrefle-
xão coletiva contributiva no processo de produção de informações 
e conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive pedagógico, a favo-
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recer condições para ações e transformações de situações dentro da 
própria escola (THILLENT, 2002). O presente relato retrata uma 
experiência pedagógica desenvolvida no cerne da disciplina Méto-
dos e Técnicas do Trabalho Científico, em uma turma comparti-
lhada de cursos de Psicopedagogia, Direito Imobiliário e Gestão da 
Saúde, envolvendo 19 participantes2. 

A disciplina Métodos e Técnicas do Trabalho Científico, com 
carga horária total de 20 horas, é componente curricular comum a 
todos os cursos de pós-graduação da referida Instituição de Esino 
Superior (IES), operacionalizada em cinco encontros presenciais de 
4 horas, contínuos, durante o período de uma semana. 

Para a organização dos estudos, os cursistas foram divididos 
em grupos de 3 a 5 componentes, integrados por seus interesses de 
investigação. Para registro dos dados, utilizou-se do próprio Whats 
como Diário de Campo de Virtual, além das demais funcionalida-
des pedagógicas que ele assumiu, registrando o relato dos estudan-
tes no próprio WhatsApp e questionário on-line estruturado, elabo-
rado na plataforma do Google Docs, para ação-reflexão-intervenção 
e coleta de dados. 

O WhatsApp integrado ao estudo da metodologia 
científica

O relato da experiência e as interações

As atividades com o WhatsApp iniciaram-se desde o primeiro 
dia de aula, quando foi esclarecido o desenho da disciplina: as ex-
pectativas de aprendizagem, seu objetivo e como seriam deflagradas 
as atividades para, na sequência, criar o grupo e iniciar a interação. 

2 A experiência relatada faz parte de uma ação mais ampla denominada Ciência com Leve-
za, desenvolvida ao longo de dois anos em turmas de pós-graduação lato sensu das áreas 
de Educação, Saúde e Gestão, da mesma universidade, e contando com a participação dos 
estudantes matriculados na disciplina Métodos e Técnicas do Trabalho Científico. 
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Os objetivos delimitados para a experiência foram: (1) Compar-
tilhar materiais didáticos; (2) Promover reflexões sobre os temas 
constantes na ementa; (3) Produzir colaborativamente os textos do 
anteprojeto e da prévia do artigo; (4) Fornecer avisos formais e in-
formais; (5) Viabilizar a participação dos estudantes impedidos de 
frequentar algum dia de aula, por motivos diversos.

Dentre os 19 participantes, dois (13%) são do sexo mascu-
lino e 17 (87%) do sexo feminino, com faixa etária versando entre 
20 a 50 anos. Destes, dois eram estudantes da especialização em 
Gestão de Saúde; um da especialização em Direito Imobiliário e 16 
da especialização em Psicopedagogia. 

Ao serem indagados quais redes sociais mais utilizavam em 
seu dia a dia, o WhatsApp apresentou-se como unanimidade entre 
os 19 respondentes, seguido do Instagram, depois do Facebook. O 
Linkedin, o Twitter e o Youtube foram citados com uso mediano 
ou pouco frequente. Sendo que 90% dos usuários revelaram que 
utilizam intensamente o WhatsApp.

Dentre as principais finalidades atribuídas ao uso do What-
sApp, comunicar-se com amigos teve adesão da grande de 17 (94, 
4%) dos estudantes, seguindo de compartilhamento de notícias 
gerais por 14 (77,8%). Compartilhamento de notícias e materiais 
do curso foi citado por 13 (71,2%) estudantes, atualização sobre 
assuntos do curso e disciplina por 13 (72,2%). Apenas 4 (22,2%) 
respondentes afirmaram que estudavam sistematicamente via 
WhatsApp com grupos. 

Ao serem indagados se já haviam participado de alguma ati-
vidade pedagógica com uso do WhatsApp 14 (70%) responderam 
que nunca haviam participado, 1 (4%) já vivenciou esta experiência 
em pós-graduação, 5 (5%) em cursos livres de extensão, compro-
vando o uso ainda tímido desta ferramenta no espaço educativo. 

O compartilhamento de materiais didáticos deu-se duran-
te todos os encontros. Além de disponibilizar os textos e slide no 
ambiente virtual, o envio por meio do WhatsApp permitia o acesso 
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imediato, sem necessidade de impressão do texto e interação dire-
ta com as temáticas que estavam sendo trabalhadas. Os materiais 
tanto eram enviados pelo professor, quanto pelo grupo, dentro das 
temáticas da disciplina. 

As reflexões sobre ciência, conhecimento e produção cien-
tífica deram-se tanto em sala, quanto fora dela, a partir das pro-
vocações inseridas pela docente no WhatsApp, conforme pode ser 
notado nas figuras 1 e 2. 

Figura 1 – Provocação de 
reflexões extraclasse sobre 

temas da aula

Figura 2 – Reação à provocação de 
reflexões

Fonte: Imagem capturada pela autora, 
grupo do WhatsApp, 2017.

Fonte: Imagem capturada pela autora, grupo do 
WhatsApp, 2017.

Dos 19 estudantes presentes, 14 reagiram às provocações po-
sicionando-se sobre a questão colocada. Os demais fizeram leitura, 
mas não responderam. Para preservar o espírito livre e espontâneo 
do grupo, preferiu-se não arguir sobre os motivos da ausência de 
interação. A reflexão foi retomada à noite em classe a partir do 
TED do neurocientista Stuart Firesteinsobre, intitulado “A Busca 
da Ignorância”. Compreende-se aqui que
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 comunicar não é de modo algum transmitir uma 
mensagem ou receber uma mensagem. Isso é a 
condição física da comunicação. É certo que para 
comunicar, é preciso enviar mensagens, mas enviar 
mensagens não é comunicar. Comunicar é parti-
lhar sentido. (LÉVY, 1999).

A produção colaborativa se fez presente em todos os momen-
tos das aulas e foi intensificada pela criação espontânea de subgru-
pos de cada equipe, para a construção do roteiro da investigação, 
dos instrumentos de coleta de dados e, posteriormente, do próprio 
artigo em sua versão reduzida. Os diálogos capturados nos grupos 
revelam o desenvolvimento efetivo de competências essenciais para 
o trabalho colaborativo, tão necessárias à produção científica na 
atualidade.

Figura 3 – Construção do 
Questionário Online

Figura 4 – Construção do 
Questionário Online

Fonte: Imagem capturada pela autora, grupo 
do WhatsApp, 2017.

Fonte: Imagem capturada pela autora, grupo 
do WhatsApp, 2017.

No exemplo deste grupo, além da estruturação do esquema 
do Projeto, após as reflexões conceituais sobre metodologia fez-se a 
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produção do texto desta seção e a estruturação do instrumento de 
coletada de dados, com uso da plataforma Google Drive. 

Em tempos de mobilidade e de ubiquidade, além das possi-
bilidades previstas relatadas, o uso ativo do WhatsApp durante as 
aulas viabilizou a participação de estudantes que não puderam des-
locar-se para a instituição em um dos dias de aula, concretizando 
a ideia de mobilidade efetivamente, o perfil híbrido da aula. Foi 
possível o acesso às atividades desenvolvidas em sala, que foram 
realizadas remotamente, de forma síncrona e assíncrona. 

Sobre a presença do WhatsApp nas aulas, após a experiência 
desenvolvida, 100% dos estudantes revelaram acreditar na possibili-
dade de associação do artefato às aulas. Uma das estudantes afirma: 

 

Sim. É um aplicativo que não tem mais volta e estamos constantemente conec-
tados. Particularmente consigo imaginar um professor que, ao invés de proibir 
ou chamar atenção do aluno para uso do celular em sala, incluir esse recurso 
como uma fonte didática na disciplina. Isso é uma forma de demonstrar para 
os alunos o bom uso desse aplicativo que, sinceramente, veio para ficar e facilita 
de uma forma inegável nossa vida (ESTUDANTE G, 2017).

Dentre o grupo pesquisado, a presença do artefato foi con-
siderada um benefício para 100% dos respondentes, por diversas 
razões, dentre as principais: abranger diversos temas, tira dúvidas; 
permitir a integração e a partilha de informações; favorecer a inte-
ração entre docentes e discentes. Por sua vez, há referência ao cuidado 
na gestão do grupo, pois facilmente as discussões podem dispersar das 
atividades a realizar, dependendo muito do bom senso do usuário.

E quais os pontos frágeis da experiência desenvolvida? Sobre 
este aspecto os estudantes a dispersão causada em alguns pela quan-
tidade de pessoas participando, simultaneamente; as limitações tec-
nológicas, tais como celular sem memória, dificuldade em carregar 
os aparelhos por número reduzido de tomadas, aparelhos mais anti-
gos que travam durante uma carga muito grande de dados, a saber:
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Como ponto frágil, achei a questão de estar online, pois outras pessoas falavam 
comigo e isso tirava um pouco meu foco. Por mais que eu não quisesse abrir 
outra conversa, ficava agoniada com a sinalização de mensagens chegando (a 
curiosidade tbmrs). (ESTUDANTE C).

Percebe-se que a sensação de ubiquidade provocada pelo 
fato de poder estudar e aprender em qualquer hora e lugar, fruto 
da versatilidade e rapidez com que as respostas e orientações eram 
postadas para provocar, questionar ou sanar dúvidas, pode gerar 
angústia e dificuldade em manter o foco ou concentrar-se, o que 
requer atenção do docente, tendo em vista as aprendizagens a se-
rem consolidadas no componente curricular, “Infelizmente tive um 
problema técnico com meu aparelho, onde não pude usar a ferra-
menta do WhatsApp e tive que pedir a colegas que me enviassem 
algumas informações por email” (ESTUDANTE L).

E o que sugeririam para aprimorar o desenvolvimento da 
experiência? Dentre as respostas mais frequentes, 11 (57,9%) estu-
dantes sugeriram intensificar as atividades de perguntas e respostas 
pelo aplicativo. 3 (15,8%) sugeriram transformar as atividades de 
perguntas e respostas em jogos de respostas (Quizz) compartilhado 
no App e 6 (31,6%) informaram que não saberiam fazer as suges-
tões no momento. 

Sobre a contribuição da experiência para as aprendizagens 
específicas de Métodos e Técnicas do Trabalho Científico, os estu-
dantes afirmam:

 

Por que não me ensinaram dessa forma na graduação? Essa foi a questão que 
ficou na minha cabeça durante as aulas... Metodologia sempre foi muito com-
plicado para mim e terminava tendo um peso muito grande. Em uma semana 
não dá para aprender tudo, mas clareou muito e vi o caminho correto, sem pre-
cisar fazer malabarismos. E incrível que eu senti isso muito mais nas atividades 
onde fiz o “caminho inverso”, analisando os dois primeiros artigos e analisando 
o artigo do grupo dos colegas. (ESTUDANTE B).
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O depoimento da estudante B faz coro aos demais, salientan-
do a necessidade de articular e desenvolver práticas pedagógicas em 
ressonância com as aprendizagens necessárias ao momento atual. 
Os estudantes participam de uma comunidade interativa, articu-
lada, colaborativa e solidária, posicionando-se como colaboradores 
interativos, fortalecendo a construção e divulgação de conhecimen-
tos essenciais às aprendizagens a serem consolidadas com o estudo 
do componente curricular, com a consolidação de nova forma de 
perceber a produção científica. 

Conclusão

A análise das interações revelou uma relação positiva dos es-
tudantes com a abordagem metodológica adotada. Para além dos 
objetivos propostos para a integração do WhatsApp revelou-se uma 
grande contribuição da experiência para estabelecer uma atmosfera 
positiva e desenvolver o sentimento de pertença na classe, especial-
mente em uma turma que estava iniciando o curso, sendo esta a se-
gunda disciplina; o fortalecimento do diálogo, utilização e partilha 
das aprendizagens mútuas. 

A abordagem favoreceu o estudo da temática de forma leve e 
positiva, revelando ser possível fazer aprender a “ciência com leve-
za®”. Evidenciou-se, também, algumas vantagens do WhatsApp so-
bre as demais redes e mídias sociais para uso nas dinâmicas das au-
las: além de seu baixo custo, simplicidade, acessibilidade, eficiência 
e linguagem natural (CHURCH; DE OLIVEIRA, 2013) é uma 
das mídias sociais mais utilizadas, senão a mais utilizada, de forma 
espontânea, por estudantes, tanto jovens, quanto adultos, cruzando 
linhas divisórias entre o lugar do docente e do discente, contribuindo 
com a ação autônoma e colaborativa dos estudantes, por sua forma 
de gestão, concretizando a existência de outros momentos de apren-
dizagem que não apenas aqueles estabelecidos em aula.
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Ao favorecer um contato mais rico, dinâmico e interativo 
com um conteúdo denso e carregado de subjetividade, muitas ve-
zes percebido como maçante especialmente pela sua dissociação 
ao cotidiano dos estudantes, as estratégias adotadas com o artefato 
permitiram um mergulho intenso nas atividades do componente 
curricular, além de uma percepção mais efetiva do que significa 
fazer ciência e de forma colaborativa, permitindo a promoção de 
aprendizagens colaborativas, móvel e ubíqua. 

A abertura e o estilo das reflexões que se estabelecem, a pos-
sibilidade de integrar linguagem lúdica dos emojis, certamente 
permitiu uma maior abertura e aproximação entre os próprios dis-
centes e entre estes e os docentes, estabelecendo uma atmosfera 
positiva, bem como uma sensação de pertencimento.

É imprescindível que o(s) iniciações científicas dos estudan-
tes ultrapasse o mecanicismo estanque e linear marcantes especial-
mente na concepção de produção científica subjacente aos Traba-
lhos Finais de Curso, constituindo-se experiências potenciais para 
construção social desse espaço de saber/poder, espaço esse que 
produz identidades particulares e coletivas, dando forma, senti-
dos e significado às singularidades culturais (WEBER; SANTOS; 
SANTOS, 2012).

Foram apontadas as limitações e dificuldades que de certa 
forma podem comprometer o objetivo de tornar o aplicativo, em 
parte extensiva e complementar a sala de aula, problemas de or-
dem financeira e técnica podem excluir alunos que não dispõem de 
smartphones, planos de internet em seus celulares ou internet em 
suas residências, dificultando o uso e principalmente o acesso dos 
alunos às ferramentas e recursos digitais disponíveis.

Há desafios, lidar com a dispersão, cuidar da retomada das 
discussões, identificar as “não participações” para potencializá-las, 
imersão profunda rompendo, muitas vezes, a barreira do pessoal 
e do profissional, além da exigência de mais horas de trabalho do 
que as regularmente estabelecidas em contratualmente, um grande 
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desafio para todos os docentes. Estas questões requerem atenção 
para que os docentes não se sintam sobrecarregados em seu coti-
diano. Cabe lembrar que o objeto deste artefato (e muitos outros) 
é contribuir para o estabelecimento de uma mediação eficiente do 
conhecimento, com a otimização dos tempos em sala de aula e fora 
dela, além de permitir o aprimoramento das ações pedagógicas que 
desenvolve. E não substituir a presença do docente. 

Os princípios da aprendizagem colaborativa assegurados por 
meio da proposição e realização de atividades mediadas pelo ar-
tefato, a interação social e o “engajamento” múutuo enfatizam a 
importância da interação entre os pares para a efetiva consolidação 
da aprendizagem. Interação, colaboração e vivências práticas são 
essenciais para os processos de construção de um novo olhar sobre 
o fazer ciência. 

Quanto mais interações, envolvimento em atividades práti-
cas e partilha de descobertas, mais significativas, duradouras e pro-
fundas são as aprendizagens. Aliado a isto temos o componente 
afetivo como grande deflagrador do envolvimento, participação, 
mobilização dos estudantes em seu percurso pedagógico. Afinal, 
compreende-se que aprendemos e ensinamos em muitos outros es-
paços e lugares, tudo isso graças à mediação das mídias digitais, que 
canalizam, armazenam e distribuem o saber produzido individual 
e coletivamente.
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