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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.

WhatsApp.indb   29 04/12/17   18:40



30

GESTÃO EM REDE NA PRIMAVERA SECUNDARISTA

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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