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Resumo

No cenário da Educação Superior em que vivemos hoje o WhatsApp tornouse um aplicativo de
comunicação bastante utilizado. Ele vem contribuindo significativamente para a mudança de
comportamento das pessoas em relação a comunicação e ao acesso aos conteúdos acadêmicos. O
estudo busca responder a seguinte questão: Quais são as potencialidades e limites do aplicativo
WhatsApp ao ser utilizado como recurso didático no contexto da Educação Superior? Os resultados
correspondem em grande parte às potencialidades do App, no sentido de incluir possibilidades de
acesso aos conteúdos, expansão dos momentos de aprendizagem para além do espaço físico da sala
de aula e limites como o risco de desvio do foco em relação aos estudantes (dispersão) e a
necessidade de conexão com à internet para interagir com o grupo. /

Abstract

In the Higher Educacion scenario we live in today, WhatsApp has become a widely used
communication application. It has contributed significantly to people’s changing behavior regarding
communication and access to academic content. The study seeks to answer the follwing question:
what are the potentialities and limitations of the WhatsApp application when used as a didactic
resource in the context of higher education? The results largely correspond to the potentialities of the
App, including the possibility of access to content, expansion of learning moments beyond the
physical space of the classroom and limits such as the risk of focus shifting towards students
(dispersion) And the need for an internet connection to onteract with the group./

Resumen

En el escenario de Educación Superior en el que vivimos hoy, WhatsApp se ha convertido en una
aplicación de comunicación ampliamente utilizada. Há contribuído significativamente al
comportamento cambiante de las personas com respecto a la comunicación y el acesso al contenido
académico. El estúdio busca responder la seguinte pregunta: ¿ Cuáles son las potencialidades y
limitaciones de la aplicación WhatsApp cuando se usa como recurso didáctico en el contexto de la
educación superior? Los resultados corresponden en gran medida a las potencialidades de la
aplicación, incluida la posibilidad de acceso al contenido, la expansión de los momentos de
aprendizaje más allá del aula y los límites, como el riesgo de cambio de enfoque hacia los estudiantes
(dispersíon) y la necesidad de una conexión a internet para interactuar con el grupo.
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comportamento das pessoas em relação a comunicação e ao acesso aos conteúdos acadêmicos. O
estudo busca responder a seguinte questão: Quais são as potencialidades e limites do aplicativo
WhatsApp ao ser utilizado como recurso didático no contexto da Educação Superior? Os resultados
correspondem em grande parte às potencialidades do App, no sentido de incluir possibilidades de
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what are the potentialities and limitations of the WhatsApp application when used as a didactic
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aplicación, incluida la posibilidad de acceso al contenido, la expansión de los momentos de
aprendizaje más allá del aula y los límites, como el riesgo de cambio de enfoque hacia los estudiantes
(dispersíon) y la necesidad de una conexión a internet para interactuar con el grupo.
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1 INTRODUÇÃO

O avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) segundo Coll e Monereo (2010),
proporcionou o surgimento da Sociedade da Informação (SI) que se caracteriza pelo surgimento de
um novo contexto social, político, econômico e cultural. Para os autores a Sociedade da Informação
ao mesmo tempo se destaca pelo compartilhamento e recebimento de um grande número de
informações instantâneas com o auxílio da internet. A internet por sua vez tratase de um fenômeno
que possibilita o uso de recursos de multimídia e que facilita a comunicação entre sujeitos que estão
afastados geograficamente.

Segundo Santana, Pinto e Costa (2015) a internet é responsável pelo surgimento de um novo
paradigma, onde a quantidade de entrada e saída de informações é muito grande e acontece de
maneira acelerada. A partir dessas considerações, é possível afirmar que atualmente temos uma nova
forma de nos comunicarmos e que esta nova forma está diretamente comprometida com o processo
de metamorfose da internet e da utilização das tecnologias digitais.

Nesse cenário, Barbosa, Santos e Ribeiro (2017, p. 250) evidenciam que com a mobilidade e a
ubiquidade o contexto interativo compõe um processo de aprendizagem novo, isso tendo em vista
que criase uma nova forma de ler e de navegar pela internet.

Assim, as Tecnologias da Informação e comunicação (TIC) segundo Coll e Monereo (2010) trazem
uma novidade que consiste na capacidade dessas ferramentas de criar ambientes integrados dos
sistemas semióticos e com isso ampliar os limites humanos. Essa ampliação no caso do aplicativo
WhatsApp, mais utilizado por meio dos dispositivos móveis, permite a comunicação em tempo real
ou não, com um potencial capaz de nos levar a fazer questionamentos quanto aos benefícios e aos
limites da utilização do WhatsApp no ensino superior.

Inevitavelmente vivemos em um cenário educacional permeado por tecnologias digitais e recursos
móveis bastante utilizados em um contexto repleto de multitarefas a serem cumpridas e executadas
pelas pessoas. Nesse sentido Porto, Oliveira e Chagas (2017, p. 4950) ressaltam que as tecnologias
têm contribuído de forma relevante para a modificação da interação entre sujeitos e em relação aos
conteúdos, aos quais se tem acesso no cenário tecnológico. Para esses autores (2017, p. 1112) o
aplicativo WhatsApp tem se destacado, pois oferece entre outras possibilidades trocas de mensagens
variadas, imagens, vídeos e documentos instantaneamente de modo gratuito.

Segundo Porto, Oliveira e Chagas (2017, p. 11) quanto mais nos conectamos, mais nos associamos
aos “ambientes on-line” e a novas “práticas culturais” dependentes da internet e das tecnologias
digitais. Para os autores a consequência disso está no desenvolvimento de “modos de existência
híbridos”, isso porque tais tecnologias conectadas a internet permitem que a comunicação entre
sujeitos aconteça para além dos encontros presenciais, de modo que mesmo afastados
geograficamente os sujeitos continuem interagindo entre si.

Diante desse panorama, Moreira e Trindade (2017, p. 51) concordam que se faz necessário repensar
o modelo pedagógico e adequálo ao perfil do discente que se tem na atualidade. Nesse contexto, é
possível complementar a ideia anteriormente, sustentando que o ensino e aprendizagem sofrem
constantemente processo de transformação, pois como qualquer outra esfera social o campo da
educação recebe influências das mudanças que ocorrem externamente. Sendo assim, rever o modelo
pedagógico implica em introduzir novas concepções e práticas que envolvam as tecnologias digitais
nos espaços educativos.
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Ao tratar dos dispositivos móveis, Silva e Rocha (2011, p. 162) afirmam que “as características dos
smartphones proporcionam experiências” comunicacionais novas e tem contribuído para o
surgimento de conflitos, entre os que nasceram antes e os que nasceram depois do auge das TIC.
Diante disso, consideramos que o espaço voltado para o ensino superior atende um público que
acolhe sujeitos de faixa etárias que se alargam de jovens a idosos, obviamente os mais jovens
conseguem lidar com as tecnologias e os aplicativos com maior habilidade. Sendo que no cenário
atual o aplicativo WhatsApp vem conquistando inclusive os "mais velhos".

Para além disso, direcionados a um recurso tecnológico específico Moreira e Trindade (2017, p.
49/50) recorrem ao conceito de ecologia, para tratar do termo “ecossistemas digitais de
aprendizagem”, para os autores por meio do aplicativo WhatsApp criase “ambientes férteis,
dinâmicos, vivos e diversificados onde as atividades de aprendizagem, o conhecimento e as ideias
possam nascer crescer e evoluir”. Para Moreira e Trindade (2017, p. 57) o WhatsApp propicia a
partilha da informação de maneira natural. Isso articulado a ideia de produzir algo novo faz com que
a ferramenta se converta em uma ferramenta pedagógica com potencial para criar ecossistemas
educomunicativos, “que fomentam aprendizagens ativas com autonomia e criatividade” de modo que
até o papel do/a docente se reconfigura e o conhecimento passa a ser construído por todos os sujeitos
do processo educativo. Para os autores (2017, p. 57) o que faz com que o WhatsApp seja visto como
uma ferramenta com potencial para criar sistemas educomunicativos, é o fato de que o App permite o
compartilhamento de informações de maneira natural e junto a isso, possibilita a noção de produzir
algo novo. A ideia consiste no fato de que a ferramenta já está incorporada em nosso cotidiano, agora
é preciso aproveitála para inovar no cenário educacional, onde automaticamente o App ganhou
espaço.

Porto, Oliveira e Alves (2017, p. 120) acrescentam que é possível afirmar que o aplicativo WhatsApp
é gratuito na medida em que o usuário precisa apenas estar conectado à internet (4G, 3G, 2G, EDGE)
ou Wifi quando disponível. A partir do momento em que o usuário tem a acesso a rede com apoio
da internet tornase possível trocar e compartilhar informações em formatos variados. Assim, os
dispositivos móveis alcançaram o espaço da Educação Superior e passaram a ofertar novas
possibilidades voltadas para processo de ensino e aprendizagem.

É nesse contexto que Porto, Oliveira e Chagas (2017, p. 31) argumentam que o WhatsApp vem
proporcionando a quebra dos chamados “muros da escola” de forma que docentes e discentes
conseguem se manter conectados fora do tempo e espaço escolar. Isso faz com que o WhatsApp se
destaque revelando aos principais sujeitos do processo educativo, docente e discente, novas
condições de tempo e espaço estando conectados e afastados geograficamente. Isso porque com o
App os discentes também passam a ser autores na construção do conhecendo contribuindo para o
abandono da ideia de que o docente é o detentor do conhecimento.

De acordo com Hartann, Dutra, Hermel e Bervian (2017) ao utilizar a internet como apoio o/a
docente deixa de ser o centro no processo de ensino e aprendizagem e ao mesmo tempo incentiva o
discente a buscar informações com autonomia. Isso porque o acesso à internet e utilização do App,
permite ao discente a liberdade para explorar informações e adquirir conhecimento. Nesse processo
o/a docente tem papel fundamental sendo que a sua função agora, referese à orientação, incentivo e
condução do processo para que o objetivo traçado seja alcançado.

O estudo realizado teve como objetivo analisar e identificar os limites e as potencialidades do
aplicativo WhatsApp no contexto da Educação Superior, visto que o App vem sendo bastante
utilizado nesse contexto viabilizando a comunicação síncrona, assíncrona e a interação entre sujeitos
que se encontram em ambientes físicos e a distância.

Nesse contexto buscamos responder a seguinte questão: Quais são as potencialidades e limites do
aplicativo WhatsApp ao ser utilizado como recurso didático no contexto da Educação Superior?
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Tendo em vista que vivemos em um momento de ascensão das Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação (TDIC), onde os dispositivos móveis ganham maior visibilidade por sua presença
notável nos ambientes de convívio social e por proporcionar a utilização de aplicativos, neste caso,
especificamente do aplicativo WhatsApp.

2 WHATSAPP E EDUCAÇÃO

Atualmente o cenário educacional no que se refere ao ensino superior tem se renovado com a entrada
bastante perceptível dos dispositivos móveis e em especial com uma ferramenta relativamente nova
que é o aplicativo WhatsApp, este por sua vez tem possibilitado novas experiências no que
corresponde ao ensino e aprendizagem. Desde que foi criado o App passou por vários processos de
aprimoramento tornandose cada vez mais propício para mediar o ensino e aprendizagem.

De acordo com informações dispostas no blog do WhatsApp, o App foi lançado em 2009, em
dezembro desse mesmo ano foi atualizado e passou a permitir o compartilhamento de fotos e vídeos;
em 2010 já propiciava o compartilhamento de localização dos usuários; em 2011 passou a permitir a
possibilidade de realizar conversas em grupo; em 2015 foi lançada sua versão web (WhatsApp Web);
em 2017

Foi criada a função para status, criptografia de ponta a ponta e passou a permitir a realização de
chamadas de vídeo; em 2018 o App passou a possibilitar a realização de chamadas em grupo e ainda
foram lançadas as figurinhas que apresentam um design diferente dos emojis/ emoticons; nesse ano o
WhatsApp completa seus 10 anos de existência.

Diante da descrição do caminho que o App foi seguindo até o ano de 2019 é possível notar a
preocupação de mantêlo sempre atualizado, isso faz com que a ferramenta ganhe cada vez mais
adeptos de forma que a cada ano o número de usuários cresce bastante, em 2018 por exemplo,
segundo o blog do aplicativo já eram contabilizados 1,5 bilhão de usuários ativos todos os meses.
Nesse contexto, conforme Lucena, Oliveira e Júnior (2017, p. 261) o sucesso e a adoção do
WhatsApp para a troca de mensagens se deve a portabilidade em relação aos dispositivos móveis,
gratuidade dos serviços, a usabilidade e a simplicidade da interface.

Esse aplicativo favorece a docência e a aprendizagem em sala de aula
presencial e online porque permite reunir interlocutores de
bidirecionalidades, multidirecionalidade, 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. (PORTO, OLIVEIRA e
CHAGAS (2017, p. 16)

Diante das pesquisas realizadas é possível notar que a utilização do App tanto na modalidade
presencial quanto a distância, oferece aos docentes e discentes maior facilidade comunicativa. Sendo
que a utilização do App é mais frequente para possibilitar momentos de interação a distância, visto
que na maioria das vezes, o principal objetivo é expandir para além dos espaços acadêmicos os
momentos que são vivenciados em sala de aula.

Ramos (2017, p. 276) trata o aplicativo WhatsApp como sendo uma plataforma comunicacional,
artefato lúdico e digital mediador do processo de ensino e aprendizagem. O estudo realizado por
Ramos se constituiu a partir da utilização de um grupo criado no WhatsApp voltado para a disciplina
de metodologia do trabalho científico, a autora explica que todo conteúdo que precisava ser discutido
era enviado antecipadamente para o grupo. Em sua experiência ao utilizar o WhatsApp, Ramos
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(2017, p. 283) esclarece que a disponibilização de slides e textos permitia o acesso antecipado do
conteúdo e sem a necessidade de impressão. Quanto a ausência de interação por vezes, a autora
explica que sua atitude em não questionar fazia parte da intenção de “preservar o espírito livre e
espontâneo do grupo”.

Da mesma forma Paiva, Ferreira e Corlett (2016, p.757) realizam uma pesquisa e concluem que a
utilização do App favorece o acesso ao conteúdo a qualquer hora em qualquer lugar, isso faz com
que as turmas tenham maior interação fora da sala de aula. Os autores também mostram que 80% dos
participantes concordam que o App foi importante para tirar dúvidas acerca da disciplina.

Ainda nesse cenário, Moreira e Trindade (2017, p. 57) ressaltam que o WhatsApp contribui para o
desenvolvimento da aprendizagem colaborativa na medida em que “cria uma atmosfera de
cooperação, solidariedade e aproximação para resolver problemas e enfrentar os desafios”.
(BOUNIK; DESHEN, 2014, p. 229 MOREIRA E TRINDADE 2017, p. 58). E em concordância
Fontana (2016, p. 296) enfatiza que essa aproximação permite a construção de saberes, argumentos e
aprendizagem significativa. Por fim, não podemos perder de vista que os docentes ao utilizar o App
compartilham suas dúvidas, compreensões e contentamentos em um espaço online criado com o
objetivo de promover a construção de conhecimento do grupo.

É por esse motivo que Moreira e Trindade (2017, p.58) afirmam que muitos autores defendem que o
espaço a distância possibilitado pelo WhatsApp consiste em um fórum ou plataforma de “instant
messaging” (mensagens instantâneas) que consegue envolver vários atores no processo de ensino e
aprendizagem, enquanto todos trabalham em conjunto e de forma rápida.

No entanto Moreira e Trindade (2017, p. 59) não dispensam a presença do docente diante da
utilização do aplicativo, porque segundo eles a presença do docente é de extrema importância para
que a utilização do WhatsApp seja enriquecedora no processo educativo. Diante disso, podemos
evidenciar que a tecnologia utilizada sem intencionalidade não causa nenhum efeito positivo no
processo de ensino e aprendizagem. De acordo com Moreira e Trindade (2017, p.59) é possível
perceber a necessidade de utilização do App com a condição de que o/a docente seja o condutor do
processo de aprendizagem. Para isso, fazse necessário que ele elabore um planejamento que o ajude
a traçar seus objetivos, utilizando o App como recurso didático nas atividades educativas.

3 METODOLOGIA

Este estudo é resultado de uma pesquisa que se propôs a realizar uma investigação a respeito do
aplicativo WhatsApp no contexto educacional. Ela parte do pressuposto que no novo cenário da
cultura digital, a comunicação principalmente via celular está presente na rotina dos docentes e
discentes de forma natural. Nesse contexto, com o objetivo de verificar quais os limites e
potencialidades do aplicativo WhatsApp ao ser utilizado como recurso didático, fizemos uma busca
por artigos que supostamente contribuiriam para o desenvolvimento do nosso estudo. Foram
selecionados 38 trabalhos nos sites de busca Scielo e Google Acadêmico, bem como artigos, anais
eletrônicos e revistas dos quais 4 não contribuíram para os estudos e análise desenvolvidos na
pesquisa.

Inicialmente realizamos uma leitura exploratória para construir o referencial teórico, procedemos
com uma leitura seletiva dos trabalhos que contribuiriam com a nossa pesquisa, em seguida fizemos
uma leitura analítica e por fim realizamos a leitura interpretativa do objeto de estudo e com os dados
coletados para que posteriormente pudéssemos realizar a descrição e análise dos dados considerando
as potencialidades e limites do aplicativo WhatsApp no contexto educativo.

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir do Programa Institucional de bolsas para Iniciação
CientíficaPIBIC, da Universidade Federal de Alagoas. O presente estudo consiste em uma
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abordagem qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica que de acordo com SáSilva, Almeida e
Guindani (p. 6, 2009) evidenciam que a pesquisa documental, têm o documento como objeto de
investigação. Porém, pesquisa bibliográfica “proporciona ao pesquisador o contato direto com as
obras, artigos ou documentos que tratem do tema em estudo” enquanto a pesquisa documental
“recorre a materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias”
(SÁSILVA, ALMEIDA E GUINDANI, p.6, 2009).

4 WHATSAPP COMO DISPOSITVO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM: LIMITES E
POTENCIALIDADES

Segundo Dâmaso (2016) o WhatsApp Messenger é um aplicativo para enviar mensagens para os
amigos que foi lançado oficialmente em 2009. Dispõe de download para vários modelos de celulares
Android e muitos outros além de poder ser usado em alguns modelos de computadores. O App
permite a troca de mensagens de texto, envio de imagens, áudios e vídeos, permite a realização de
ligações gratuitas e muitas outras funções como obter fotos, gravar vídeos e criar grupos com muitas
pessoas. Isso nos remete a denominação atribuída por Coll e Monereo (2010) a esse conjunto de
multimídias referentes a convergência digital, pois trata de um conjunto que nos permite incluir em
um mesmo documento, texto escrito, sons, imagens estáticas e também em movimento ao mesmo
tempo em que podemos usar cada um desses recursos isoladamente.

O fato de que o WhatsApp já se encontra, automaticamente, no cotidiano da comunidade acadêmica
nos impulsiona a buscar as possibilidades e as limitações desse aplicativo enquanto ferramenta de
apoio didático pedagógica. Para tanto inicialmente, é possível recorrer as autoras Lapa e Girardelo
(p.31, 2017) que apontam para o fato de que o aplicativo WhatsApp amplifica a interação revelando
novas condições espaciais e temporais. Assim, ao tratar do WhatsApp as autoras argumentam que ele
tem um papel muito relevante que corresponde ao potencial de criar o “espaço propício para os
conteúdos e ações humanas”. Essa afirmação deve se a recorrente criação de grupos no aplicativo
WhatsApp, por parte de sujeitos vinculados a cursos de unidades acadêmicas, com a finalidade de
manter a conexão entre si e com os conteúdos mesmo após o término das aulas.

Porto, Oliveira e Alves (p. 117, 2017) concordam que o WhatsApp traz um potencial transformador
no que se refere a leitura e a escrita, por isso nos desafia a nos adaptar às novas formas de interação
na era digital. Os autores explicam ainda que a leitura realizada por texto impresso implica em uma
leitura linear e sequencia enquanto que uma leitura no App (hipertexto) demanda uma leitura
multilinear e não sequencial. Eles acrescentam também (p. 118, 2017) que o WhatsApp “permite
desenhar, escrever, inserir emoticons/ emojis em fotos, imagens e vídeos tornando os fluxos
interacionais dinâmicos e descontraídos”. Além disso, Costa, Oliveira e Silva (2018) afirmam que o
aplicativo WhatsApp traz rapidez e praticidade, por este motivo pode ser visto como um dispositivo
aliado do processo de ensino e aprendizagem.

Ramos (p. 281, 2017) afirma que o WhatsApp possibilita a divulgação de trabalhos realizados como
fotos, vídeos, áudios, além dos textos de estudo e slides com diversos formatos em tempo real e
instantâneo" e que por este motivo é possível desenvolver um “trabalho colaborativo” onde todos
participam ativamente da construção do conhecimento. Esse compartilhamento permite o acesso
antecipado ao conteúdo que será discutido entre o grupo.

O WhatsApp como recurso segundo Oliveira (p. 219, 2017) permite a resolução de problemas, a
construção e busca de conhecimentos por meio da criação de um “ambiente desafiador e aberto ao
questionamento”, capaz de instigar a curiosidade e a criatividade desses sujeitos. Para o autor ao criar
um grupo no WhatsApp o/a docente abre um espaço para que seus discentes embarquem em uma
atmosfera de interatividade em que ele está presente, mas nem sempre os questionamentos são
supridos pelo docente. Por isso, para Oliveira (p. 220, 2017) o App pode ajudar a promover um
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processo que coloque a aprendizagem nas mãos do discente, e esse é um aspecto positivo, visto que
permite o entendimento de que a educação não consiste em apenas um processo de transferência de
informação.

Nesse contexto Oliveira (p. 226, 2017) acredita que O WhatsApp tem potencial para possibilitar
leituras, pesquisas, realização de atividades, construção de diálogos e de modo geral pode ser um
apoio para diálogos propostos e orientações no ensino superior. Além disso, o aplicativo WhatsApp
permite a ludicidade em qualquer que seja o seu contexto de utilização por meio de todos os recursos
que permitem a ilustração de diálogos e expressões de reações pelos emojis, gifs e figurinhas que
transmitem a troca de informações visuais codificadas.

Rodrigues (2015, p. 02) realizou um trabalho em que buscou identificar formas de auxílio baseados
em aparatos tecnológicos que tenham oferecido ao mesmo tempo relevância e facilidade de uso.
Nesse contexto a autora verificou que o App em aspectos de comunicação tem permitido a interação
entre grupos de discentes, docentes e destacou ainda que a maioria dos participantes da pesquisa tem
uma visão otimista no que se refere ao uso do WhatsApp como um recurso facilitador do processo
didático.

Em seu trabalho Ramos (p. 286, 2019) argumenta que o uso ativo do App viabilizou a participação
dos discentes que não conseguiram se deslocar para a instituição, pois o WhatsApp permitiu o acesso
as atividades e uma contribuição a distância. O contato com as atividades que já foram desenvolvidas
remete ao acesso assíncrono em relação a informação, mas é de estrema importância por fazer com
que o discente se mantenha atualizado no que se refere aos conteúdos sequenciais.

Bottentuit Jr., Alburquerque e Coutinho (2016, p.80) enfatizam que o WhatsApp oferece vantagens
ao proporcionar “maior interatividade, aumento da motivação, e, principalmente a possibilidade de
contato alunoaluno e alunoprofessor para além dos muros da instituição de ensino”.

Em outro trabalho Bottentuit Jr., e Alburquerque (2016, p. 323) fazem algumas pontuações, entre
elas citam a criação e compartilhamento de vídeos, que implica na aprendizagem por meio da
roteirização, planejamento e trabalho em grupo. Assim como capturar e compartilhar imagens
permite explicações ou realização de atividades, nesse aspecto é possível compreender que a imagem
permite uma abordagem do conteúdo de maneira mais lúdica.

Para além disso, Lobato, Faro e Oliveira (2017, p.71) em um contexto de ensino e aprendizagem
voltado para surdos e ouvintes afirmam que o WhatsApp contribui para a interação entre sujeitos do
contexto social. A exemplo disso, os autores deixam evidente o que consideram como sendo uma
forma de inserção comunicativa no contexto em que surdos em contato com ouvintes aprendem a
escrever e ajudam no ensino de LIBRAS.

Diante disso, os autores consideram o WhatsApp como uma ferramenta de aproximação entre surdos
e ouvintes e enfatizam que os estudantes participantes da pesquisa não descartam os encontros
presenciais, portanto consideram que a vídeo chamada é utilizada e é importante, mas o encontro
presencial faz toda a diferença. Dessa forma é possível perceber o hibridismo no contexto de ensino e
aprendizagem desses sujeitos e a importância do encontro presencial porque a ferramenta em si não
supre as exigências e necessidades do processo.

Martins e Claudio (2016) destacam as principais vantagens na utilização do aplicativo WhatsApp e
citam a interatividade, a facilidade de acesso, o compartilhamento de conhecimento entre
discentediscente e discentedocente e possibilidade de comunicação síncrona e assíncrona que
permite um maior diálogo para problematizar os temas. É uma ferramenta motivadora tanto dentro
quanto fora da sala de aula. Portanto, permite o esclarecimento de dúvidas fora da sala de aula e o
compartilhamento de informações em múltiplos formatos (texto, áudio, vídeo e documentos em
outros formatos além de PDF).

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/potencialidades_e_limites_de_utilizacao_de_recurso_de_comunicacao.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Ao tratar das limitações quanto ao uso do WhatsApp como ferramenta pedagógica Moreira e
Trindade (p. 60, 2017) concordam que algumas das limitações do App corresponde a dificuldade de
manter a utilização da linguagem adequada e a necessidade de controle de mensagens. A razão disso,
devese ao fato de que os autores entram em consenso, em relação a necessidade de haver um
planejamento. Para que assim, seja descartado o risco de não chegar ao objetivo que corresponde aos
“propósitos educativos”. Caso não exista um planejamento, o docente pode não ter ou não conseguir
manter o controle do processo e assim, caminhar em direção a um resultado não produtivo do
processo de ensino e aprendizagem.

Nesse contexto Moreira e Trindade (2010, p. 60) atentam para o fato de que muitas vezes o estudante
pode aproveitarse da presença e disponibilidade do docente no ambiente. Considerando o docente
como a única fonte de conhecimento e que deve estar sempre disponível para atirar suas dúvidas.
Ainda, os autores ressaltam que a utilização do aplicativo WhatsApp deve ter como um dos focos a
promoção de autonomia e não dependência do estudante em relação ao docente. Outra limitação do
App consiste no “risco de banalização dos conteúdos e desorganização das informações”. Por isso, é
preciso estar atento no processo educativo, segundo Moreira e Trindade (p. 64, 2017).

Pereira e Araújo (2017) acreditam que uma das vantagens do aplicativo é a versatilidade, sendo que
as autoras se referem especificamente ao ensino e aprendizagem para além da sala de aula física,
permitindo a participação e discussão a qualquer hora em qualquer lugar.

Para Porto, Oliveira e Alves (2017, p.118) “o WhatsApp possibilita novas formas de interação, de
autoria e de produção de conteúdo”, assim acreditam na existência de “novas redes de transmissão de
informações nos processos comunicacionais nos modos de ensinar e aprender”. O aplicativo também
possibilita o envio de arquivos em vários formatos os quais com um toque é possível baixar e ter
acesso ao conteúdo. Nesse cenário existe a facilidade de compartilhamento e enriquecimento da
experiência de uso. Mas, tudo isso não faz do App uma ferramenta completa, capaz de superar os
momentos presenciais do grupo (discente/usuário) com o docente. Como afirma Oliveira (p. 223,
2017), o WhatsApp amplia o espaço de sala de aula e favorece “a emergência de novas
possibilidades”.

Quanto às desvantagens/ limites Martins e Claudio (2016) citam o risco de desvio do foco em relação
aos discentes; necessidade de acesso à internet para funcionar; e o fato de que os discentes precisam
de celulares mais modernos para utilizar a ferramenta. Ainda em relação aos limites da utilização do
App como ferramenta pedagógica, Moreira e Trindade (2017, p. 63) acreditam que apesar de
possibilitar um ambiente favorável, em relação ao fortalecimento dos “laços sociais”, o WhatsApp
pode ter um efeito negativo em relação ao desempenho acadêmico por causa do grande fluxo de
informações.

Amante e Fontana (2017, p. 138) de um modo geral apresentam uma visão positiva quanto a
utilização do App, mas evidenciam algumas limitações que consiste, por exemplo, no fato de que
muitas vezes o docente não consegue acompanhar as discussões de forma síncrona visto que a
qualquer hora os discentes podem participar.

Por fim, Ramos (2017, p. 289) vai mais além e cita como desafio o lidar com a dispersão; cuidar da
retomada das discussões; identificar a não participação para potencializálas; além da exigência de
mais horas de trabalho além das que são estabelecidas contratualmente. A autora (2017, p.286)
também faz referência ao cuidado com a gestão do grupo diante do fato de que as discussões podem
ser facilmente dispersadas das atividades objetivadas, mas ressalta ainda que isso depende muito do
bom senso do usuário.
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5 CONSIDERAÇÕES

Em conformidade com os dados que foram descritos ao longo do estudo, podemos perceber a
relevância do Aplicativo WhatsApp no Ensino Superior como um recurso didático. Isso pode ser
comprovado a partir de sua utilização para mediar a comunicação entre discentes e docentes na
revisão de conteúdos, discussão, exposição de dúvidas e encaminhamento de atividades.

Sendo assim, com base na leitura exploratória sobre as possibilidades do uso do aplicativo
WhatsApp foi possível observar a interação, a leitura, a escrita, curiosidade, interpretação para
resolução de problemas, criatividade e desenvolvimento de estratégias didáticas e situações
educativas permitindo a distribuição e recebimento de arquivos em vários formatos. É por esse e
outros motivos que pensamos que o aplicativo pode se firmar cada vez mais como sendo uma
ferramenta capaz de apoiar o ensino e a aprendizagem positivamente no sentido de inovar no cenário
educacional que está em constante transformação.

Além disso, verificouse o desenvolvimento da aprendizagem colaborativa em que todos participam
do processo de aprendizagem, com o acesso antecipado do conteúdo que foi discutido na aula, o de
conhecimento entre docentediscente e discentediscente, o estabelecimento de dúvidas fora da sala
de aula. Ainda, permite as trocas de informações em múltiplos formatos (texto, áudio, vídeo e
documentos em outros formatos além de PDF). O App traz facilidade de acesso; apresenta
possibilidade de comunicação síncrona/assíncrona, admite a autoria, a produção de conteúdos em
momentos presenciais e a distância.

Quanto as limitações de utilização WhatsApp no contexto educativo, foram identificadas as
seguintes ocorrências: limitação do tipo de linguagem apresentada pelo docente, podendo não
alcançar o objetivo do processo de ensino e aprendizagem; a possibilidades de banalização dos
conteúdos tratados no App; dificuldades do docente de não conseguir acompanhar as discussões
sincronicamente; Ausência de clareza do discente ao acreditar que o docente deve estar a sua
disposição todo o tempo; problemas de acesso à internet, pois é necessário para que ocorrera as
interações; necessidade dos discentes e docentes possuírem celulares modernos para utilizar a
ferramenta; Ainda, o docente deve estar atento para cuidar das retomadas das discussões e pode
trabalhar além das horas estabelecidas no seu contrato de trabalho, visto que, as aulas são expandidas
para ambientes externos a sua sala de aula presencial.

Com base na pesquisa realizada, constatamos que o aplicativo pode se firmar como sendo um recurso
capaz de apoiar o ensino e a aprendizagem, no sentido de inovar no cenário educacional que está em
constante transformação. Sendo assim, podemos constatar que o aplicativo WhatsApp pode
amplificar a interação entre docentesdiscentes e discentesdiscentes, possibilitar a divulgação de
trabalhos realizados como fotos, vídeos, áudios, propiciar leituras, pesquisas, realização de
atividades, construção de diálogos e de modo geral pode ser um espaço de interação e orientações no
Ensino Superior. Além de ampliar o espaço da sala de aula presencial.

Identificamos, na pesquisa realizada, que o/a docente necessita da compreensão de que a utilização
do App não se trata apenas do conhecimento como usuário. Mas do entendimento de sua aplicação
como estratégia didática, para favorecer ao processo de ensino e aprendizagem. Por isso, ressaltamos
que fazse necessário o docente utilize o App com intencionalidade para que alcance os objetivos
preestabelecidos para o processo de ensino e aprendizagem.

Portanto, no nosso cenário social contemporâneo onde as Tecnologias digitais fazem parte do dia a
dia de todos, em particular dos jovens, a utilização do WhatsApp como recurso didático no contexto
educativo pode ser inserida na sala de aula presencial/online por meio da intencionalidade
pedagógica. Assim, a inserção do WhatsApp no contexto educativo pelo docente deve levar em
consideração suas potencialidades e limitações aqui apresentadas.
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