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Resumo

Este texto apresenta um relato de experiência a partir do uso do WhatsApp, tendo como objetivo
refletir acerca das transformações que os processos de ensino-aprendizagem vêm passando através
do uso das Tecnologias da Comunicação e Informação e sua contribuição para o ensino em sala de
aula. Para isso, uma investigação qualitativa (CHIZZOTI, 2008), do tipo pesquisa-ação (THIOLLENT,
2007), foi realizada com a intenção de constatar como as aulas de Português e História, de uma
escola pública estadual de Maceió - AL, que oferece a Educação de Jovens e Adultos (EJA) foram
transformadas pela experiência. A investigação baseou-se nas pesquisas de Mollica, Silva e Batista
(2015), Behar (2013), Mollica e Leal (2009), Tfouni (2010), Freitas, Santos e Moura (2007). Por meio
da experiência, pode-se perceber que a utilização do aplicativo apresentou resultados positivos
sobretudo, com a aceitação dos alunos, além de atrair a atenção por se tratar de algo inovador,
enquanto estratégia de ensino.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Tecnologias, WhatsApp, Ensino e aprendizagem.

Abstract

This paper presents an educational experience using WhatsApp®. The aim of the text is to reflect on
the changes the teaching-learning processes has been through caused by the usage of
Communication and Information Technologies and its contribution to teaching methodologies. For this
aim, a qualitative investigation (CHIZZOTI, 2008), research-action type (THIOLLENT, 2007) was
carried out to verifying how the Portuguese and History classes in a state public school in Maceió - AL,
in Youth and Adults Education was changed by that experience. The investigation in supported by
Mollica, Silva and Batista (2015), Behar (2013), Mollica and Leal (2009), Tfouni (2010), Freitas, Santos
and Moura (2007) researches. Through that experience, the authours can state that the usage of the
app presented positive results, not only in terms of results, mainly with the students were open to the
experience, besides the app capture students’ attention because it is something innovative, as a
teaching strategy.

Keywords: Youth and Adult Education, Technologies, WhatsApp, Teaching and learning.

Resumen

Este artigo presenta un relato de experiencia a partir del uso de WhatsApp, teniendo como objetivo
reflexionar acerca de las transformaciones que los procesos de enseñanza-aprendizaje vienen
pasando a través del uso de las Tecnologías de la Comunicación e Información y su contribución a la
enseñanza en el aula. Tenía una investigación cualitativa (CHIZZOTI, 2008), la investigación-acción
de tipo (Thiollent, 2007), con la intención de ver cómo las lecciones de portugués e Historia, una
escuela estatal en Maceió - AL, que ofrece la Educación de Jóvenes y los adultos (EJA). (2009),
Tfouni (2010), Freitas, Santos y Moura (2007), en el marco del estudio Mollica, Silva y Batista (2015),
Behar (2013), Mollica y Leal (2009). Por medio de la experiencia, se puede percibir que la utilización
de la aplicación presentó resultados positivos, no sólo en cuanto a los resultados, pero sobre todo con
la aceptación de los alumnos, además de atraer la atención por tratarse de algo innovador, como
estrategia de enseñanza .

Palabras clave: Educación de Jóvenes y Adultos, Tecnologías, WhatsApp, Enseñanza y aprendizaje.

1 INTRODUÇÃO
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Nos dias atuais encontramos desafios constantes, principalmente, frente aos aspectos da educação e
às novas tecnologias, que são temáticas de vários estudos no Brasil e no Mundo, que trazem
problemas constantes e soluções que podem ser aproveitadas para conciliar as diversas tecnologias
para aprimorar a nossa prática em sala de aula. Nesse sentido, o presente artigo busca apresentar os
desafios do professor na sala de aula com o surgimento de novas tecnologias e aplicativos de
interação online, e como estes podem contribuir no processo de ensino-aprendizagem. Com os novos
rumos da era tecnológica tem-se como intuito possibilitar novos recursos de ensino e aprendizagem,
sendo que um deles, o WhatsApp, aplicativo de comunicação que permite troca de mensagens de
textos, áudios, imagens, sons e vídeos.

Dessa forma, avaliamos os impactos do uso do aplicativo WhatsApp nos celulares, a fim de oferecer
subsídios para professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no processo de
ensino-aprendizagem. Reconhecendo este aplicativo como veículo de pesquisa e socialização dos
trabalhos e identificando uma melhor apreensão da realidade e o desenvolvimento das
potencialidades do educando, dos diferentes tipos de inteligência, habilidades e atitudes frente aos
dias atuais. Avaliando o uso do aplicativo como um facilitador na integração e aproximação entre a
informação e a educação.

Para alcançar os objetivos propostos desenvolvemos uma investigação qualitativa (CHIZZOTI, 2008),
do tipo pesquisa-ação (THIOLLENT, 2007), com a intenção de constatar como as aulas de Português
e História, de uma escola pública estadual de Maceió-AL, ao oferecer a Educação de Jovens e
Adultos, de que maneira os alunos aproveitam esta tecnologia no processo de aprendizagem e
visamos apresentar o WhatsApp como aplicativo de comunicação didático-pedagógica viável ao
ensino das disciplinas citadas.

Verificaremos a utilização e uso do aplicativo “WhatsApp” que será usado nas turmas de Jovens e
Adultos como ferramenta para facilitar a interlocução do ensino sistemático com a assimilação por
parte dos estudantes. Entendemos que o papel do professor será contínuo no aperfeiçoamento de
metodologias educacionais levando em consideração às restrições do corpo discente na utilização do
aplicativo como ferramenta didático e acompanhando as transformações que os processos de
ensino-aprendizagem vêm passando através do uso das Tecnologias da Comunicação e Informação
e sua contribuição para o ensino em sala de aula.

Recorreremos aos estudos de Mollica, Silva e Batista (2015), que discutem os diferentes sujeitos em
ambientes virtuais. O que pensam sobre os internautas, sujeitos usuários da web em diferentes
plataformas e sites, em quaisquer que sejam os gêneros virtuais e tipos textuais Behar (2013)
apresenta diferentes abordagens de competências em educação a distância, Mollica e Leal (2009)
discutem o peso do letramento escolar e a forma como ele é assimilado e transferido para o cotidiano.
Tfouni (2010) nos faz voltar para olhar o que acontece com adultos não alfabetizados que vivem em
uma sociedade que se organiza fundamentalmente por meio de práticas escritas.

Ou seja, uma sociedade letrada como afirmam Freitas, Santos e Moura (2007) que procuram
desbravar as questões da língua e da apropriação da língua escrita por jovens e adultos em processo
de escolarização tardia, entre outros autores que subsidiam as concepções para a construção deste
artigo. Através da experiência com turmas de EJA percebemos que a utilização do aplicativo
apresentou resultados positivos, não apenas quanto aos resultados, mas, sobretudo, com a aceitação
dos alunos, além de atrair a atenção por se tratar de algo inovador, enquanto estratégia de ensino.

Nesse contexto, com a finalidade de enfrentar algumas das situações-limite impostas pelo cotidiano
escolar, vimos, na utilização do aplicativo Whatsapp como recurso pedagógico, a oportunidade de
fomentar uma maior aproximação dos alunos e de tentar conseguir chamar a atenção destes, para as
questões desenvolvidas durante as aulas presenciais.
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2 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: A RELAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

A Educação de Jovens e Adultos, no Brasil, passar por discussões constantes para se firmar como
oferta permanente e garantir recursos para consolidar esta modalidade de ensino na educação
brasileira, que mesmo constando na Lei de Diretrizes e Bases, Estados e Municípios driblam as
exigências legais para que manter a oferta mínima. Silva, Paiva e Freitas (2015) enfatizam que “o
reconhecimento da educação de jovens e adultos (EJA) – enquanto campo educativo comprometido
com o desenvolvimento social e intelectual dos sujeitos que não tiveram acesso ou não
complementaram sua escolarização, por razões históricas e sociais” (2015, p. 164). Tanto o Brasil
quanto Alagoas têm um dívida histórica com a EJA, pois não dispõe de políticas contínuas para
erradicar o analfabetismo.

Além dessa dívida histórica com a EJA, não há formação inicial para professores que tenham em
modalidade como foco, com isso, “a formação continuada aparece como uma preocupação relevante
nesse contexto, uma vez que o professor é fruto de uma formação tecnicista, preparado
didaticamente com o foco em crianças”. (FREITAS, 2015, p. 55). Para a autora,

Essa formação continuada termina sendo compensatória uma vez que os
professores carecem de uma formação básica para ensinar seja em termos de
fundamentos, de planejamento e metodologia específica para o
desenvolvimento da prática pedagógica com jovens e adultos. (2015, p. 55).

Nesta perspectiva, manter uma organização efetiva para formar bons professores e que queiram
lecionar na modalidade de educação de jovens e adultos, pode contribuir para minimizar os
transtornos que ocorrem no processo de ensino e aprendizagem. Reconhecer o sujeito da EJA no seu
lugar de direito é importante para que ele sinta-se acolhido no ambiente escolar. Esta estratégia “tem
como princípio fundante a valorização das especificidades dos sujeitos que ocupam um espaço
educativo, que pode constituir-se como mecanismo de rompimento do fatalismo descrito no parágrafo
anterior”. (SILVA, PAIVA e FREITAS, 215, p. 164). Elevando o sucesso escolar e inserindo este
sujeito no mundo letrado e aproximando para o mundo do trabalho. Faria (2009) defende que “os
alunos trabalhadores com base nas suas vivências pessoais possuem conhecimentos, ainda que
descontextualizados sobre os conceitos, sobre o mundo do trabalho e seu sistema”. (2009, p. 75).
Dar-se maior autonomia ao sujeito da EJA no seu cotidiano.

O sujeito da EJA requer uma postura crítica de mundo do sujeito que se propõe atuar em sala de
aula, não é apenas se colocar como ator do processo de ensinar, mas colocar-se frente aos debates
de convivência que enfrenta-se no dia-a-dia. Além de valorizar o processo de aprendizagem e
ressignificar o que o sujeito traz do seu cotidiano. Segundo Faria (2009),

A aprendizagem é um dos principais objetivos de toda prática pedagógica, e a
compreensão ampla do que se entende por aprender é fundamental na
construção de uma proposta de educação, também mais aberta e dinâmica,
definindo, por consequências, práticas pedagógicas transformadoras. (2009, p.
66).

Isto também é a busca dos professores que atuam nessa modalidade de ensino, pois na troca de
experiências com os sujeitos da EJA é possível construir o caminho o conhecimento, “nessa
perspectiva, a EJA é uma instância – entre muitas outras – em que será possível adquirir
conhecimento”. (FARIA, 2009, p. 66). Ampliando os horizontes para os sujeitos em processo de
aprendizagem. Sempre é possível ensinar e aprender com os sujeitos da EJA, assim Freire (1996)
nos inquieta com o questionamento: “Por que não estabelecer uma intimidade entre os saberes
curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduo” (1996, p.
30). Está relação favorece ao crescimento pessoal e intelectual do sujeito no seu contexto social. No
entanto, é preciso que o ele tenha conhecimento de mundo para que possa compreender e dar

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/usando_tecnologias_na_educacao_de_jovens_e_adultos_desafios_posto.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.4-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



sentido ao que ler. Conforme Silva e Santos (2014)

O conhecimento de mundo dos alunos é ativado durante o diálogo com e a
partir do texto. O grande desafio de se repensar a prática de leitura consiste
na construção de saberes pela professora de que tanto o conhecimento
linguístico como o conhecimento textual forma parte do conhecimento prévio
da leitura e, ambos, associados ao conhecimento de mundo devem ser
mobilizados numa prática de leitura. (2014, p. 3).

Nesse sentido, “a curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de
algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que
sugere alerta faz parte integrante do fenômeno vital”. (FREIRE, 1996, p. 32). Com os recursos
tecnológicos estas distâncias foram diminuídas, mas exige do professor uma escuta atenta.

Estratégias específicas na educação de jovens e adultos favorece ao processo de aprendizagem,
principalmente, quando há incentivos de leitura e produção de sentidos. Dessa forma, “é necessária
uma preparação teórico-metodológica antecipada para a compreensão das especificidades da EJA e
o professor possa comungar necessidades e possibilidades dos seus alunos em sala de aula” (SILVA
e ROSA, 2017, p. 121). Corroborando com os sujeitos que buscam na escola a possibilidade de
ampliar horizontes e utilizarem a leitura como uma saída do comodismo, dando um passo importante
para a inclusão no mundo letrado. Segundo Brasileiro (2005) “a história da leitura está intimamente
relacionada às possibilidades de ler, que foram intensificadas com as atividades escolares. Sua
circulação possibilitou a aceitação, pelas sociedades, da leitura como um bem cultural”. (2005, p.
106). Aproximando pessoas e diminuindo distâncias que em não podiam dizer que era uma pessoa
letrada.

Nesta perspectiva, Freire (1996) nos revela a partir de sua infância como superou dificuldades de
leitura que foi por meio da recriação. Assim

A retomada da infância distante, buscando a compreensão do meu ato de ler o
mundo particular em que me movia – e até onde não sou traído pela memória
-, me é absolutamente significativa. Neste esforço a que me vou entregando,
re-crio, e re-vivo, no texto que escrevo, a experiência vivida no momento em
que lia a palavra. (1996, p. 12)

Este aspecto é fundamental para a construção do conhecimento e desenvolvimento da prática de
leitura em sala de aula e na vida do sujeito, para que ele possa ser o protagonista de sua história.
Pois a leitura promove caminhos para toda vida tendo uma função no cotidiano do aluno em
formação. Para Santos (2007) “esse texto vai ter uma função pragmática porque viabiliza o encontro
entre locutor e interlocutor, permitindo a (re)reconstrução do sentido, que não preexiste ao texto, mas
é obtido por meio da leitura. (2007, p. 81). Consegue-se perceber isto que é enfatizado que “a história
da leitura é a própria história de cada sociedade, pois lá se constitui durante todo o percurso histórico
desenvolvido pelas sociedades, e de forma mais evidente na atual sociedade capitalista, pois a leitura
é fator de libertação e ascensão social”. (BRASILEIRO, 2005, p. 106). Neste contexto, a leitura
proporciona a libertação do sujeito e o coloca em local de destaque na sociedade.

3 WHATSAPP COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL: O USO EM SALA DE AULA

A escola vem adotando posturas diferenciadas em relação às ofertas de ensino, uma delas é a
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que ganha a cada dia mais espaços
significativos para manter sua oferta. A Educação de Jovens e Adultos proporciona oportunidades
para quem está fora da sala de aula e para aqueles que precisam trabalhar para dar assistência ao
seu lar. Muitos estudiosos apontam que as dificuldades no percurso vivenciado para garantir o direito
permanente do acesso do aluno Jovem e Adulto. Para referenciar isto Freitas, Santos e Moura (2007,
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p. 6), confidenciam,

Que com essa breve recuperação histórica das pesquisadoras, devo
estabelecer a relação que o trabalho que realizam faz com o meu próprio,
permanentemente ocupado com as perspectivas do direito à escolarização, o
que implica assegurar o direito a ler e a escrever para todos os cidadãos
brasileiros.

Dessa forma, considerando que os sujeitos da EJA precisam participar ativamente de todo processo
de ensino aprendizagem e que possam acompanhar os procedimentos didáticos em sala de aula,
interessa ao professor compreender que o aluno não chega à escola sem o saber do cotidiano. Além
disso, nós temos atualmente, diversos recursos que melhoram nos procedimentos didáticos em sala
de aula, pelo fato dele ter acesso às diversas tecnologias de informação e comunicação corroboram
para o sucesso na sala de aula e na vida. Com a expansão das tecnologias, Mollica, Patusco e
Batista (2015), enfatizam que,

As estatísticas apontam que o percentual de pessoas conectadas via web por
meio de diferentes plataformas vem aumentando, seja via computadores,
iphones, smartphones e demais tecnologias que não param de surgir no
mundo contemporâneo. (2015, p. 13).

Nesta perspectiva o uso das tecnologias aumenta de uma forma grandiosa. Encontramos vários
recursos que proporcionam um novo olhar para o processo de ensino, uma delas é a internet, pois
para Costa e Mercado (2011, p. 5), “A Internet é um espaço social e cultural no qual as pessoas
desenvolvem formas específicas de comunicação ou identidades específicas”. Silveira (2006)
assegura que “além desses meios de comunicação de massa, existe um importante canal de
comunicação de uso pessoal que é o telefone. O uso eficaz da língua através do telefone constitui-se
num tipo de habilidade comunicativa”. (2006, p. 73). Por este lado, ampliam as possibilidades de uso
da Internet, seja para uso no computador como também em conexões por celulares, que temos como
objeto de pesquisa para este artigo, especificamente o Whatsapp, que teve muita aceitação por
muitos usuários. Para Honorato e Reis (2014),

O Whatsapp é um software para smartphones utilizado para troca de
mensagens de texto instantaneamente, além de vídeos, fotos e áudios através
de uma conexão via Internet. Considerado um aplicativo para celulares
multiplataforma, o Whatsapp é atualmente compatível com todas as principais
marcas e sistemas operacionais de smartphones do mundo, como o iPhone
(iOS), Android, Windows Phone, BlackBerry e Nokia. (HONORATO e REIS,
2014).

Morin (2011) discute a importância da linguagem audiovisual. O autor lembra que a educação deve
sempre evidenciar o contexto, pois o conhecimento das informações e elementos isolados é
insuficiente. Segundo ele é preciso relacionar as informações e os elementos em seu contexto para
que adquiram sentido. Morin (2011) destaca ainda a importância de acreditar nessas mudanças e
transformações, pois, em muitos casos elas colaboram com o ensino e a aprendizagem.

Estas ferramentas devem ser realizadas sincronicamente e harmonicamente, entre a escola,
professor e o aluno. Nesta perspectiva, o professor é o mediador do conhecimento e saberes, apenas
tem o papel de colaborar, não se torna o detentor do saber. O professor passa a compartilhar saberes
e conhecimentos, expondo sua experiência de forma significativa para o processo de ensino em sala
de aula. A atividade colaborativa (IBIAPINA, 2008) que surge com o propósito de constatar como
acontecem as aulas em sala de aula, procurando intervir colaborativamente para organizar as aulas
de Língua Portuguesa e História em uma escola pública estadual de Maceió-AL.
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Nessa perspectiva, torna-se uma proposta para que seja promovida a interação, e troca de ideias
pelos alunos e professores, que estão em diferentes espaços e lugares físicos. Na prática, uma
atividade colaborativa tem a intenção de que todos os envolvidos no processo possam refletir juntos
sobre determinada temática utilizando uma interface que facilite a discussão, é quando entra o
aplicativo WhatsApp, para atender esta demanda. Mas para que o sucesso ocorra Freire (1996, p.
96), enfatiza quem possui papel importante no aprendizado do aluno, pois,

O bom professor é o que consegue enquanto fala trazer o aluno até a
intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio, e
não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque
acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas
pausas, suas dúvidas, suas incertezas.

Assim, demonstra um papel preponderante para que o aluno possa sentir-se acolhido no processo de
ensino, pois para Caon e Santos (2015, p. 1), “O professor deve se constituir como facilitador ao longo
do processo de ensino-aprendizagem, no intuito de formar cidadãos cada vez mais criativos e críticos
acerca da produção do conhecimento”. Com a socialização das informações entre os alunos e
professores, o ganho torna-se visível pela aproximação entre ambos, e o momento de tirar as dúvidas
deixa se ser apenas em sala de aula, porém, o professor precisa ser criativo para corresponder às
expectativas dos alunos. Comum os relatos dos alunos que não apresentam motivação para
acompanhar as aulas tradicionais. Por isso procuram utilizar celulares que acessam as redes sociais,
cientes que este procedimento é proibido pela escola. Caon e Santos (2015), aconselham,

Que nos apropriemos das diversas formas de comunicação disponíveis no
mundo contemporâneo e que usemos os recursos tecnológicos não apenas no
ensino de matemática, mas também em outras discussões, contribuindo para
a formação de indivíduos críticos e questionadores. (2015, p. 8)

Dessa forma, “é necessário que o professor tenha abertura e flexibilidade para relativizar sua prática e
as estratégias pedagógicas, com vistas a propiciar ao aluno a reconstrução do conhecimento”, diz
Prado (2005, p. 16). O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) possibilita
metodologias atraentes e que tornam o processo de aprendizagem prazeroso. Assim, “as tecnologias
em geral, das mais simples às mais sofisticadas, ampliam o potencial humano, seja físico ou
intelectual. As tecnologias empregadas com fim educacional colaboram nesse sentido, ampliando as
possibilidades do professor ensinar e do aluno aprender” (KAMPFF, 2009, p.14), isso torna-se
importante para que a relação de ensinar e aprender possa acontecer de forma significativa.

A utilização das TIC na prática é uma estratégia que viabiliza a construção de conhecimento,
criatividade e interatividade mediante o crescimento amplo na informação e sua relação com o
conhecimento. Para Lévy (1999), a interatividade é algo que estabelece um maior envolvimento entre
o sujeito participante e a troca de informação. Possibilita a construção do conhecimento desejado no
processo de ensino-aprendizagem. Segundo Brasil (1997), “além das atividades de produção é
preciso organizar situações contextualizadas de escuta, em que ouvir atentamente faça sentido para
alguma tarefa que tenha que realizar ou simplesmente porque o conteúdo valha a pena” (1997, p. 52).
Nesse sentido, o uso dos recursos tecnológicos pode contribuir para que o aluno que escreve possa
refletir sobre sua escrita e perceber na escrita do outro com se deu a sua construção.

Os profissionais em educação precisam estar atentos aos constantes avanços tecnológicos para
incorporar e aprender a lidar com esses recursos em sala de aula. Isso exige de nós educadores, a
constante busca de melhores condições de aprendizagem para nossos alunos a partir da tecnologia.
Segundo Mercado e Silva (2011, p. 99) “A possibilidade de se expressar e de criar laços sociais atrás
de sites de redes sociais na internet, proporciona aos usuários destes, o contato com outros usuários
dispersos pela rede que também fazem uso da mesma ferramenta”. Corrobora significativamente para
a relação de ensino e aprendizagem em sala de aula.
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Neste ponto, é possível observar que cada vez mais, as escolas estão adquirindo equipamentos
tecnológicos como data show, caixas acústicas, tela, laboratórios de informática e TV exclusivamente
para as aulas e atividades de pesquisa e de ensino. Nas aulas de Língua Portuguesa e História, os
professores precisam estar constantemente se atualizando, utilizando-se de criatividade e
dinamicidade, pois as disciplinas oferecem um leque de possibilidades, podendo ser trabalhadas de
formas mais dinâmicas nas salas de aula, tendo em vista que os conteúdos, geralmente, envolvem
várias áreas do conhecimento.

O uso dessas tecnologias em contexto educativo, contribuem para o desenvolvimento de atividades e
proporciona a integração entre os alunos para ampliar os conceitos, estratégias e aprendizado nas
aulas. Contribuem também para uma aprendizagem mais dinâmica e, por vezes, até atuando como
incentivo à maior participação dos alunos durante as aulas. Sem esquecer que o uso da gramática
pode ser incentivado para desmistificar sua dificuldade de compreensão dentre os alunos. Mesmo que
seu uso não seja prioritário, é notado que há cobranças constantes pelos alunos. Conforme Blikstein
(2000) “o conhecimento da gramática é apenas um dos meios para chegarmos a uma comunicação
correta, mas não é um fim em si mesmo”. (2000, p. 23). Com isso, o professor pode trazer esta
reflexão para sala de aula e buscar alternativas que contemple o uso da literatura, da linguagem para
perceber aspectos gramaticais presentes no texto.

4 CAMINHOS METODOLÓGICOS

Para alcançar os objetivos propostos desenvolvemos uma investigação qualitativa (CHIZZOTI, 2008),
do tipo pesquisa-ação (THIOLLENT, 2007), com a intenção de constatar como as aulas de Português
e História podem utilizar um recurso com sucesso, em uma escola pública estadual de Maceió-AL, ao
oferecer a Educação de Jovens e Adultos. Verificamos como os alunos aproveitam esta tecnologia no
processo de ensino e aprendizagem. É preciso compreender a importância da argumentação para a
construção do conhecimento, e é a partir da organização do projeto bem consiste que conseguimos
avançar. Segundo Thiollent (2007) enfatiza que “a abordagem metodológica que é específica ao que
designamos pela noção de pesquisa-ação apresenta muitas características que são próprias aos
processos argumentativos” (2007, p. 34). Assim, pode-se utilizar recursos tecnológicos para favorecer
o diálogo entre os sujeitos que estão em um processo de formação.

Neste caso, buscamos apresentar o WhatsApp como aplicativo de comunicação didático-pedagógica
viável ao ensino das disciplinas citadas, em vez de ter apenas como instrumento de descontração por
parte do aluno. Sabemos que fazer a tecnologia passar pelos muros da escola, não é fácil, mas com o
professor como mediador do processo poderá surtir efeitos positivos, e assim tirar o melhor proveito
dos dispositivos móveis como ferramenta de compartilhamento de informações direcionadas para
cada disciplina.

A pesquisa aconteceu a partir de dois momentos distintos: primeiro, com o diagnóstico de quais redes
sociais os alunos utilizavam com maior frequência. Foram cinco turmas de educação de jovens e
adultos de uma escola pública estadual de Maceió-AL, contando com a participação de 138 alunos,
na faixa etária de 22 a 50 anos.

Tabela 1 - Rede Social mais comum entre alunos pesquisados, em uma escola pública estadual de
Maceió-AL, em 2015.

Redes Sociais Frequência Valor Relativo
Facebook 28 20%
MSN 08 6%
Twitter 04 3%
Whatsapp 86 62%
Nenhuma 12 9%
Total 138 100%
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Fonte: Os autores – 2015.

A partir do diagnóstico inicial, selecionamos uma turma da educação de jovens e adultos, com 25
alunos que utilizavam o aplicativo WhatsApp com frequência, que participaram de atividade
propostas. Estes sujeitos, na sua maioria, também fazem uso do Facebook para manter contato com
amigos e familiares.

A utilização deste aplicativo na sala de aula contribui de várias formas ao processo de ensino e
aprendizagem do aluno. As imagens por seu caráter visual mexem com a curiosidade e a imaginação,
despertando o interesse e criando motivação para as aulas, tanto para relembrar os fatos históricos
quanto na manifestação escrita destes fatos. Assuntos relacionados à Pré-história como: o surgimento
do planeta, as teorias criacionistas, as formas de comunicação entre outros, conseguem ser
representados e trabalhados em sala de forma mais agradável para os alunos, sem contar que a partir
daí trabalham-se os aspectos textuais, chamando atenção dos alunos, que acabam por assimilar os
conteúdos de forma mais eficaz.

Diante disto, foi criado um grupo no WhatsApp, com as seguintes as regras: participar das discussões
com frequência, inserir apenas comentários que estivessem relacionados ao assunto proposto e
buscar interagir com os colegas durante a conversação.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir das discussões dos teóricos que corroboram com este estudo apresentaremos resultados de
cinco análises, utilizando a participação dos alunos. Para contextualizar um pouco, para alguns
alunos, a disciplina de História é vista como enfadonha, monótona e decorativa, já Língua Portuguesa
possibilita ampliar o diálogo entre os alunos e disciplinas, mesmo existindo aspectos que os afastem,
como diversas regras que confundem no momento de escrever.

Partindo do pressuposto dessa negatividade lançou-se uma proposta de atividade que visava
dinamizar a participação enquanto uma possibilidade de tornar mais dinâmicas estas aulas. Para isto,
os alunos foram desafiados para pesquisar gravuras rupestres e enviar para o grupo do WhatsApp,
criado para interação nas atividades propostas. Cada aluno tinha a tarefa de interagir e comentar as
gravuras enviadas pelos colegas tentando descobrir as mensagens transmitidas pelas pinturas
postadas e elaborando diálogos coerentes ao relatar o contexto da pesquisa feita.

Inicialmente apresentamos a proposta da atividade no grupo que seria de dialogar entre os pares
sobre a pintura rupestre. Na Figura 1 (não pode constar para este evento), os autores propõem que
os alunos comentem sobre as imagens que fossem apresentadas, interagindo entre si, dessa forma
construindo uma sequência que o leitor compreenda, mesmo que “dependendo do seu conteúdo o
gênero textual pode ter características do tipo: narrativo, descritivo, argumentativo ou explicativo”
(BEZERRA, 2001, p. 44). Na primeira análise, eles não se apropriaram da proposta e foram apenas
falando palavras soltas, sem organizar textualmente.

Na próxima figura, esperava-se que os alunos conseguissem articular melhor o discurso, no entanto
não foi o que aconteceu, mesmo consciente que o ato de escrever é tão difícil, segundo Dionizio e
Hoffnagel (2006, p. 63), “temos que pensar em palavras novas, apropriadas e efetivas num turno
extensivo como parte de uma interação que não está imediatamente visível para nós, uma interação
que temos que imaginar”. Com isso, o aluno da EJA busca refletir a partir da sua prática e perceber
que pode transformar sua realidade por meio da educação.

Nesta atividade puderam fazer uma leitura diferente, de algo que aconteceu e que marca a realidade
de uma nação. Com isso, compreenderam que “a sua leitura do real, contudo, não pode ser a
repetição mecanicamente memorizada da nossa maneira de ler o real” (FREIRE, 1996, p. 29). Dessa
forma, a discussão com a disciplina de História proporcionou uma reflexão da conjuntura para aquele
momento. Importante enfatizar que
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A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção
do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre
o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua: características do
gênero, do portador, do sistema de escrita, etc. (BRASIL, 1997, p. 53).

Na segunda atividade proposta, que seria provocar uma discussão sobre a figura compartilhada,
percebeu-se, neste caso, não houve esclarecimentos claros é o que mostra a figura 2 (não foi
disposta aqui neste texto) qual aparece uma pessoa com vestimentas bem diferentes do nosso
cotidiano, rodeada de outras pessoas, apenas três expressões que não contribuem com a
reelaboração de textos: “fazendo magia”, “sacrifício” e “sacrificando”. Ainda na análise da figura 2, é
possível observar que o mesmo sujeito da pesquisa aponta duas vezes, a segunda faz uma menção à
resposta de outro.

Esperava-se que os sujeitos da pesquisa apontassem leitura crítica sobre o que visualizaram, mas
não foi o que aconteceu, pois “um processo em que pela leitura do mundo e leitura a palavra o sujeito
vai paulatinamente transformando sua consciência ingênua em consciência crítica” (MOURA, 2004, p.
60). Que poderiam reorganizar sua fala ou escrita para a construção do texto. Este é um processo de
construção do conhecimento que não exige apenas do professor, pois “cabe à escola incorporar em
seu trabalho, apoiado na oralidade e na escrita, outras formas de aprender possíveis com uma
tecnologia cada vez mais avançada. Mais do que resistir, é preciso desvendá-la e, conscientemente,
fazer uso dela”. (KAMPFF, 2009, p. 15). Em vez de resistir ao uso do celular em sala de aula é
preciso utilizar este recurso ao seu favor e construir a relação de ensino e aprendizagem.

Nas pinturas rupestres utilizadas para a atividade 3, que para esta foram disponibilizadas duas
pinturas, sendo que apenas um aluno apontou uma resposta, fazendo referência só para uma. Tardif
e Lessard (2009) defendem que “a maneira de avaliar os alunos seria, amplamente, função do
encaminhamento escolar previsto ou antecipado pelo e/ou para o aluno” (2009, p. 136). Mesmo que
considere o comportamento dos alunos, cabe orientar sobre os encaminhamentos iniciais para que a
avaliação seja válida no processo de ensino e aprendizagem. Lemos (1998), defende que,

Muito se tem falado e escrito sobre as dificuldades da escola brasileira em
cumprir sua tarefa de alfabetizar e de introduzir nas práticas efetivas de leitura
e da escrita aqueles que delas estão excluídos, dada à marginalidade de sua
tipificação em uma sociedade letrada. (1998, p. 16)

Neste contexto, é necessário refletir sobre a prática de leitura e escrita em sala de aula, corroborando
com o exercício do fazer diário na produção de sentidos, “é preciso evitar facilitações, atalhos e
encurtamentos, que obstaculizam ou evitam o esforço reconstrutivo, em particular o esforço de
argumentar” (DEMO, 2004, p. 93). Dessa maneira, o aluno consegue sair ganhando no seu meio, pois
enfrenta suas maiores dificuldades no ambiente escolar em que está com o apoio do corpo docente
para assegurar que evite falhas naquele processo de aprendizagem.

Na proposta de atividade 4, há uma tentativa de expressar o conceito, mas de forma indecisa quanto
a sua imagem. É importante compreender que a produção de sentidos acontece a partir da orientação
dada pelo professor, ciente que “as perguntas e respostas propostas pelo professor nada têm a ver
com o uso da linguagem que fazem em seu cotidiano para solicitar e oferecer informações” (TERZI,
1995, p. 104). Cabe lembrar que a proposta inicial seria interagir, discutir e comentar as imagens
postadas no WhatsApp, no entanto, o objetivo não foi atendido. Segundo Signorini (1995), “A ideia do
mal-entendido e da incompreensão, como desvio de uma norma de compreensão e entendimento,
aponta justamente para essa crença num ideal de compreensão e entendimento que sempre pode e
deve – ser reconstruído”. (1995, p. 174). No entanto, pode ser lançada a reflexão sobre a mensagem
posta. Esta afirmativa será corroborada por Souto e Osório (2011, p. 25) ao afirmar que “sua
característica principal está no fato de estimular a reflexão e propiciar aos participantes a
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apresentação, simultânea, de seus conceitos, suas impressões e suas concepções sobre o tema
pesquisado”. Assim, dar sustentabilidade ao que se propõe com o estudo.

Na atividade 5, tem-se o início de uma tentativa de diálogo, mesmo que de forma simples, mas houve
a intenção de comunicação entre dois alunos. Percebe-se que a interlocução com o texto e autor é
possível, independentemente de qualquer texto. Geraldi (2003, p. 93) defende que “a característica
básica dessa postura ante o texto é o objetivo do leitor: extrair do texto uma informação”. Mesmo que
a ideia era trazer um comentário sobre o que foi exposto, ficou a desejar pelo fato de não trazer
informações válidas para o início de um diálogo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que a atividade colaborativa tem a intenção de que todos os envolvidos no processo
possam refletir juntos sobre determinada temática utilizando uma interface que facilite a discussão,
fica evidente a importância do uso do aplicativo WhatsApp para desenvolver atividades em sala de
aula. No entanto, percebemos que faltou a participação mais efetiva por parte dos professores
envolvidos na pesquisa, deixando que as atividades propostas ocorressem livres, sem a cobraça
imediata da participação coerente dos alunos que participavam.

Mesmo assim, através da experiência com turmas da EJA, notamos que a utilização do aplicativo
apresentou resultados positivos, não apenas quanto aos resultados, mas, sobretudo, com a aceitação
dos alunos, além de atrair a atenção por se tratar de algo inovador, enquanto estratégia de ensino,
incentivando a construção e reconstrução do texto, sendo este movimento dialógico favorável para
que o sujeito se veja como participando o processo de construção da aprendizagem. Para Silveira
(2006, p. 74) “é nessa transitividade que os enunciados têm seus significados construídos, de forma
partilhada e dependente do contexto, contando sempre com mecanismos de revisão e de ajustes
imediatos”. Por tanto, consolida a necessidade de construir a partir do olhar do outro e mantendo um
diálogo a respeito ao que se quer construir.

Os resultados dos alunos nas diversas atividades realizadas mostram que a avaliação perpassa por
questões mais didáticas, pois nem todos tiveram a mesma iniciativa de elaborar e reelaborar sentidos.
Os alunos atenderam positivamente ao convite para utilizarem o aplicativo e cabe ao professor
enfatizar sua prática a partir de sequências didáticas que colaborem de forma significativa com o
processo de ensino e aprendizagem.
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