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RESUMO

Este artigo foi escrito a quatro mãos, a partir de experiências similares das autoras, na implementação da Rede
Social WhatsApp com alunos e/ou familiares. Nossa intenção ao abordar o tema é promover mudanças
necessárias, em sala de aula, em um tempo que exige mudanças, quando se faz necessário maior aproximação
do aluno. A questão norteadora do trabalho: de que forma é possível encontrar novos rumos para a educação,
ajudados por uma ferramenta que se renova e se transforma a cada dia – a tecnologia Com o objetivo de fomentar
inovações na educação, tornando o ato de ensinar/aprender, um exercício prazeroso e eficiente. A metodologia
utilizada foi baseada no relato de duas bemsucedidas experiências de utilização do WhatsApp na comunicação
com alunos das instituições de ensino onde a prática ocorreu.

Palavras chave: Educação. Novas Tecnologias. Comunicação. WhatsApp.

ABSTRACT

This article was written for four hands, from similar experiences of the authors, in the implementation of the Social
Network WhatsApp with students and/or family. Our intention to address the issue is to promote changes needed in
the classroom, in a time that requires changes when necessary closer. Guiding question: how is it possible to find
new directions for education, aided by a tool that renews itself and turns every day – the technology With the goal
of promoting innovations in education, making the Act of teaching/learning, a pleasurable and efficient exercise.
The methodology used was based on the account of two successful experiences of using WhatsApp to
communicate with students of educational institutions where the practice has occurred.

Key words: Education. New Technologies. Comunication. WhatsApp.

RESUMEN

Este artículo fue escrito para las cuatro manos, de experiencias similares de los autores, en la aplicación de los
WhatsApp de red Social con los estudiantes o familia. Nuestra intención al abordar el tema es promover los
cambios necesarios en el aula, en una época que exige cambios cuando sea necesario más cercano. Pregunta
guía: ¿Cómo es posible encontrar nuevos rumbos para la educación, con la ayuda de una herramienta que se
renueva y convierte todos los días la tecnología Con el objetivo de promover innovaciones en la educación,
haciendo el acto de enseñanza y aprendizaje, un ejercicio placentero y eficiente. La metodología utilizada se basó
en el relato de dos experiencias exitosas del uso de WhatsApp para comunicarse con los estudiantes de las
instituciones educativas donde la práctica ha ocurrido.

Palabras clave: educación. Nuevas tecnologías. Comunicación. WhatsApp.

INTRODUÇÃO

A principal finalidade deste artigo é compreender de que forma o professor e técnicos da educação podem utilizar
a tecnologia em sala de aula, algo novo que vem “competindo” com a forma tradicional de ministrar a disciplina.
Entendemos que já não é possível simplesmente proibir a utilização do celular para resolver o problema, mas
utilizálo como ferramenta para atrair a atenção do discente, e assim fomentar o interesse do aluno para a busca
da aprendizagem, além de estabelecer comunicação eficiente, com o discente e sua família. O tema escolhido diz
respeito a uma prática que estamos realizando, que é a utilização do Whats App, na comunicação com alunos e
suas famílias, no caso do Ensino Médio e com os discentes do ensino superior. A intenção, ao abordar o tema, é
provocar reflexões em sala de aula, ou fora dela, na área da Educação, na perspectiva para conseguir maior
eficiência em nosso trabalho.

A sala de aula deve ser um local propício à socialização de conhecimentos e saberes; quando devidamente
mediados apresentam características colaborativas, cooperativas e de corresponsabilidade.

Para compreender do que estamos falando, necessitamos retornar ao que pode ser considerado, nos moldes
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ocidentais, a Educação. A cultura ocidental considera a Grécia como o berço da nossa civilização; foi naquela
época (em Política I), que Aristóteles definiu o homem como “um animal social”, um ser naturalmente carente do
outro, por natureza, e “não por mero acidente”. Mais do que qualquer outro animal gregário, o ser humano, por ter
desenvolvido a fala, pode criar a cultura, a educação e se transformar em um ser único na natureza. Para regular
sua existência, constituiu também, a família e a cidade.

É preciso lembrar que a escola e a educação são aparatos culturais criados pelo ser humano, e que o meio
ambiente urbano, retirado da natureza, passou a ser o ambiente “natural” do homem. “O homem do século XX
reconhece como seu lugar, seu habitat, a cidade (a polis). Os seres humanos, gregários por natureza, sempre
viveram em grupo e buscando proteção, seja dentro de cavernas, seja construindo sua própria caverna” (HEINE,
2004, p. 159).

Nessa evolução, passando por muitas transformações individuais e sociais, chegamos ao século XXI,
testemunhando as maiores transformações conquistadas pela espécie humana – transformações eminentemente
culturais.

Devemos lembrar que cultura é a transformação que o homem faz a partir da natureza. Como a matéria prima da
cultura está na natureza, ambos estão intrinsecamente ligados. Assim afirma Lemos (2000, p. 8): “O meio
ambiente fornecenos as árvores, suas frutas e sua madeira para as construções, para os barcos, para as
carroças e para os dormentes de estradas de ferro”. Mesmo os objetos mais sofisticados, criados no final do
século XX, incluindo a informática e a internet, são criados a partir do que é fornecido pela natureza.

Assim, com essa certeza de que a educação necessita tomar novos rumos no século atual, chegamos à questão
norteadora deste trabalho: como é possível encontrar novos caminhos para a educação, utilizando uma ferramenta
que se renova e se transforma a cada dia – a tecnologia

A metodologia utilizada foi realizar revisão bibliográfica do tema, a partir do material estudado ao longo dos últimos
anos, quando passamos a utilizar as novas tecnologias na comunicação com os alunos; também a descrição de
práticas utilizadas em sala de aula de modo experimental. Esperase que o trabalho possa enriquecer de alguma
forma as práticas educacionais, que caminham em busca de aperfeiçoamento, em um mundo incrivelmente rico e
diverso, habitado por mais de sete bilhões de seres humanos. O artigo está composto da Introdução, abordando
os objetivos e a metodologia utilizada; a fundamentação teórica, os resultados encontrados em nossa
comunicação com os familiares dos discentes e com os mesmos, e os resultados esperados com as inovações.

Educação e comunicação

Educação e comunicação é o primeiro ponto abordado nas leituras que realizamos, e começa falando deste ser
incrivelmente fantástico e contraditório – o homo sapiens.

O ser humano participa do grande processo evolutivo porque faz parte do reino animal. Nesse processo algumas
espécies sucumbiram e só é possível conhecer sua existência através de vestígios fósseis. Nesta luta o homem foi
capaz de sobreviver. Sem ser capaz de correr como um antílope, sem possuir a força do tigre ou a acuidade visual
do lince, ampliou a força de seus braços, a velocidade para se deslocar, a acuidade visual e auditiva sem
nenhuma modificação anatômica. Segundo Laraia (2001, p. 37), “é esta grande variedade na operação de um
número tão pequeno de funções que faz com que o homem seja considerado um ser predominantemente cultural”.
E tudo isso acontece sem que ele perca a relação com a natureza, pois é regido pelas mesmas leis que regem a
vida animal.

Dentre as invenções culturais criadas pelo homem, uma delas, a educação, tornou possível nossa evolução
cultural, como também nossa convivência para chegarmos ao século XXI sem destruirmos a civilização humana.

O que é Educação Qual o significado desta palavra O que significa educar Qual a sua importância Há muito tempo
fazemos esses questionamentos, afirmando que, apesar de parecer estagnada no tempo, a educação tem se
modificado bastante. Que...
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A educação ocorre de diversas formas e em situações as mais distintas. Nos dias atuais
ela é oferecida às pessoas nas instituições escolares, mas não podemos esquecer que ela
começa em casa, com a família, na igreja e com os amigos. No decorrer do último século,
a escola tem crescido de tal forma, que é somente ela que legitima o conhecimento. O
atual modelo de escola tem pouco mais de duzentos anos, mas, mesmo durante esse
tempo ela passou por grandes modificações. O modelo e a quantidade de escolas
existentes no início do século passado diferem significativamente dos da realidade atual.
(HEINE, 2013, p. 42).

Na evolução alcançada pela escola, as estratégias utilizadas têm sofrido grandes modificações e inúmeras leis
foram promulgadas; a partir dos anos 1930, a educação brasileira tem sido regida por leis que mudaram seus
rumos, conforme o entendimento dos legisladores. Após a Constituição Federal de 1988, os aspectos legais foram
desdobrados, e muitos objetos de estudo foram agregados, tais como, a educação afro brasileira, estudo
ambiental, as discussões de gênero, proteção à mulher, à criança ao adolescente, e ao idoso, dentre outros, que
ganharam lugar de destaque na Carta Magna.

A Lei 9394/96, que “estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, em seu artigo 1°, diz o seguinte: “a
educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais”. Portanto, podemos afirmar que a Educação é uma criação humana, que tem como
objetivo socializar o indivíduo que precisa aprender a conviver em sociedade, bem como tornálo apto para essa
convivência. Diversas constituições brasileiras tratam o tema Educação, como de suma importância, dedicando
vários capítulos sobre a educação, como um todo, e também seus desdobramentos.

Os grandes educadores nos deixaram, como legado, que educar é muito mais que ensinar a ler, escrever e contar.
Historicamente a educação remonta à Grécia antiga, quando teve início a pedagogia. E o educador Miguel Arroyo
afirma que “os pedagogos vieram antes do que a pedagogia e do que as escolas” (ARROYO, 2000, p.10), e mais:
afirma a necessidade de o professor retomar seu ofício de mestre, com todo o respeito que lhe é devido, e que, de
certa forma, perdeuse na trajetória dos caminhos que foram seguidos, ou mesmo impostos pela sociedade (idem,
p.46).

Seguindo esta caminhada, no final dos anos 1990, um novo componente passou a integrar e a determinar os
rumos da educação no século XXI  a tecnologia  que chegou revolucionando a comunicação, hábitos, normas,
regras, enfim, a vida do ser humano e de suas relações, como também dos espaços urbanos, que passam a ser
recriados, baseados nesta nova forma de comunicação. Novas palavras e expressões foram criadas, ligadas à
tecnologia e à informática.

Sobre este assunto, Santos e Weber afirmam que,

Nosso cenário sociotécnico é constituído essencialmente hoje pela emergência do
ciberespaço, meio de comunicação surgido a partir da conexão mundial dos computadores
(LÉVY, 2005) e visto como uma dimensão da sociedade em rede, na qual fluxos de
informações (CASTELLS, 2010) delineiam novas formas de relações: econômicas, sociais,
profissionais, políticas, trazendo novos contornos à sociedade. Vivenciamos uma nova
relação entre o que chamamos de tecnologias digitais em rede e os processos de
comunicação, potencializados pelos usos dos dispositivos móveis, redimensionando os
espaços urbanos. (SANTOS e WEBER, 2013, p. 285).

O mundo cibernético nos reporta à palavra mobilidade, que tem como significado: “qualidade daquilo que se
move”, do que consegue se movimentar (Dicionário on line de Português, disponível em
https://www.dicio.com.br/mobilidade/). Em relação à trajetória humana sobre a face da Terra, significa muito mais
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que isso, pois abrange a capacidade de criar cultura, de ocupar os espaços geográficos, de se adaptar ao
ambiente, modificando sua própria natureza.

Segundo Lemos (2009), presenciamos três dimensões da mobilidade: a primeira, a física, referese à circulação
de objetos, corpos, e se revela fortemente presente a partir do surgimento da modernidade, em decorrência do
desenvolvimento das cidades. A segunda, a mobilidade do pensamento, é passível de deslocamentos. E a
terceira, a informacionalvirtual, que faz circular um fluxo de informações em rede (apud SANTOS e WEBER,
2013, p. 288).

Mas, seguindo o pensamento de Santos e Weber, citado acima, podemos afirmar que:

A mobilidade não é um fenômeno recente; ela nos acompanha desde as civilizações
nômades, após o sedentarismo, quando as primeiras cidades começaram a se
desenvolver. Desde então, vem se intensificando com o desenvolvimento urbano,
ganhando forte impulso na modernidade e penetrando no cotidiano de cidades, espaços e
centros urbanos onde pessoas circulam, criam, produzem, trabalham e se divertem
(SANTOS e WEBER, 2013, p. 288).

Expandindo as ideias e criando novos conceitos e muita tecnologia, vinte e cinco séculos depois dos gregos,
criamos um novo mundo sem ter muito do que nos orgulhar. Estamos diante de problemas que, a princípio
parecem não ter solução: as questões ambientais, a possibilidade de finitude da água potável, a questão das
pragas agrícolas e dos agrotóxicos, a superpopulação humana e suas consequências, gerando os problemas
ligados à imigração forçada e seus desdobramentos.

Sobre esse assunto, Santos afirma que “assim, compreendemos que, em sua fase atual, a cibercultura vem se
caracterizando pela emergência da mobilidade ubíqua em conectividade com o ciberespaço e as cidades”
(SANTOS, 2013, p. 287).

Quanto à questão da ubiquidade, Pierre Lévy aborda o tema, quando afirma: “A projeção da imagem e do corpo é
geralmente associada à noção de telepresença”, outra novidade oriunda do avanço da tecnologia, ao abordar a
questão das projeções. E afirma, “mas a telepresença é sempre mais que a simples projeção da imagem” (LÉVY,
2011, p. 28).

E continua...

O telefone, por exemplo, já funciona como um dispositivo de telepresença, uma vez que
não leva apenas uma imagem ou uma representação da voz: transporta a própria voz. O
telefone separa a voz (ou o corpo sonoro) do corpo tangível e a transmite à distância. Meu
corpo tangível está aqui, meu corpo sonoro, desdobrado, está aqui e lá. O telefone já
atualiza uma forma parcial de ubiquidade. E o corpo sonoro de meu interlocutor é
igualmente afetado pelo mesmo desdobramento. De modo que ambos estamos,
respectivamente, aqui e lá, mas com um cruzamento na distribuição dos corpos tangíveis.
(LÉVY, 2011, p. 289).

Ainda conforme Santos e Weber (obra citada), “A ubiquidade pode ser compreendida como uma habilidade de
comunicação a qualquer tempo e hora, por meio de dispositivos móveis, dispersos pelo meio ambiente” (p. 289).
Dentro desses novos conceitos e invenções humanas, o homo sapiens se torna virtual e biônico.

Somos virtuais porque “estamos ao mesmo tempo aqui e lá graças às técnicas de comunicação e de telepresença.
Os equipamentos de visualização médicos tornam transparente nossa interioridade orgânica” (LÉVY, 2011, p. 27).
Somos biônicos porque “os enxertos e as próteses nos misturam aos outros e aos artefatos” (idem).

E completa de modo contundente.
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[...]No prolongamento das sabedorias do corpo e das artes antigas da alimentação,
inventamos hoje cem maneiras de nos construir, de nos remodelar: dietética, body
building[i], cirurgia plástica. Alteramos nossos metabolismos individuais por meio de
drogas ou medicamentos, espécie de agentes fisiológicos transcorporais ou de secreções
coletivas... e a indústria farmacêutica descobre regularmente novas moléculas ativas. A
reprodução, a imunidade contra doenças, a regulação das emoções, todas essas
performances classicamente privadas, tornamse capacidades públicas, intercambiáveis,
externalizadas [...] (idem).

Assim, Lévy (2011) aborda diversos aspectos atuais que vieram modificar nosso modo de ver a vida, a convivência
em sociedade, nosso olhar sobre o planeta, sobre os animais, enfim sobre tudo que existe no planeta e no próprio
universo. Ele fala das percepções (p. 28), e a forma como diversos artefatos modificaram nosso modo de perceber
o mundo, tais como o telefone, a televisão, os sistemas de telemanipulações das projeções (p. 28). Sobre este
assunto, afirma o autor citado:

[...] O telefone para a audição, a televisão para a visão, os sistemas de telemanipulações
para o trato e a interação sensóriomotora, todos esses dispositivos virtualizam os
sentidos. E ao fazêlo, organizam a colocação em comum dos órgãos virtualizados. As
pessoas que veem o mesmo programa de televisão, por exemplo, compartilham o mesmo
olho coletivo. Graças às máquinas fotográficas, às câmeras e aos gravadores, podemos
perceber as sensações de outra pessoa, em outro momento, em outro lugar. Os sistemas
ditos de realidade virtual nos permitem experimentar, além disso, uma integração dinâmica
de diferentes modalidades perceptivas. Podemos quase reviver a experiência sensorial
completa de outra pessoa (LÉVY, 2011, p. 28).

São inúmeras e diversas as formas de percebermos o mundo, desde a segunda metade do século XX, e mais, a
forma como nos relacionamos e o construímos.

Diante do exposto, acreditamos não ser possível no contexto atual, deixar fora da educação, a utilização dos
aparatos tecnológicos. Afinal, a tecnologia tem invadido os lares de todos os povos, e de alguma forma de todas
as civilizações. Por que não incorporála à sala de aula

Novas Tecnologias

Sobre a tecnologia, Lévy fala ainda de como ela tem modificado a forma de atuação da ciência, em todos os
campos, e também com a já citada criação dos exames de imagem ao vasculhar nosso corpo por dentro,
tornandoo visível e manipulável, mesmo à distância (LÉVY, 2011, p. 29); já é possível realizar uma cirurgia
através de aparelhos tecnológicos à distância, através de comunicação por satélite, como também consertar um
equipamento enviado a Marte, que se encontra danificado, e localizado a 55 milhões de quilômetros do local da
intervenção, no planeta Terra.

E retomando a questão da mobilidade,

Dadas as dimensões da mobilidade, temos a constituição de espaços criados pelas redes
telemáticas sem fio e espaços físicos, chamados por Santaella (2010) de espaços
intersticiais, ou seja, misturas inextricáveis entre os espaços físicos e o ciberespaço,
possibilitadas pelos dispositivos móveis (SANTAELLA, 2010, p. 99). Espaços intersticiais
são constituídos por ubiquidade e conectividade. Segundo Santaella (2010), a ubiquidade
faz coincidir deslocamento e comunicação, mas não é sinônimo de mobilidade; designa a

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

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.616,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



possibilidade de compartilhamento de diversos espaçostempos simultaneamente
[...].(SANTAELLA 2010, p. 19, apud SANTOS e WEBER, 2013, p. 288).

Toda tecnologia produzida a partir da Revolução Industrial mudou o mundo, nosso modo de perceber o mundo, as
relações entre nós e, como não poderia deixar de ser, mudou a educação. Esta mudança tem acontecido muito
mais lentamente do que todas as outras, mas, chegamos a um momento em que, também a educação foi atingida
pela reviravolta mencionada acima.

Se há algum tempo a possibilidade do ensino à distância (EAD) era uma prática rejeitada pela grande maioria,
baseado em visões críticas de que a EAD é simples e não estimula o aluno ao debate frente à realidade
apresentada; ensino aligeirado, criado para garantir respostas às grandes empresas de educação, o que condiz
com o programa neoliberal da globalização. A EAD já se estabeleceu de modo irreversível. Da mesma forma, se
até os anos 1980 era impossível chegar ao conhecimento sem livros ou professores, podese dizer sem a escola,
atualmente, através da internet podemos conhecer os mais distantes rincões do planeta, e adquirir o conhecimento
que quisermos. Nos dias atuais, o professor deve encarar sua profissão em novos modelos, que inclui a
tecnologia, a criatividade e a inovação de suas práticas.

Para essa finalidade foram criados os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), que tem sido aperfeiçoado e se
tornado a ferramenta que torna possível a educação à distância.

De acordo com Santos e Weber, sobre o tema afirmam que:

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) são os meios telemáticos mais utilizados
para as práticas de educação online encontradas no ciberespaço, hoje potencializados
pela mobilidade, permitindo que o acesso aos ambientes não se dê de forma fixa, presa a
um desktop. Por meio da possibilidade de estarmos conectados a qualquer tempo e em
qualquer lugar (ubiquidade), os AVAs são reconfigurados como ambientes móveis, mais
acessíveis (SANTOS e WEBER, 2013, p. 290).

As civilizações existentes no Século XXI, com poucas exceções, estão envolvidas na grande rede formada a partir
da utilização de computadores e celulares, através da rede mundial da internet. A rede mundial de computadores,
denominada World Wide Web – www, transformou completamente a vida e a forma de comunicação dos seres
humanos a partir do século XX.

Castells afirma que “a Internet é o tecido de nossas vidas”. E compara a criação da tecnologia da informação nos
dias atuais com o que a eletricidade foi na Era Industrial. Afirma ainda que

Ademais, à medida que novas tecnologias de geração e distribuição de energia tornaram
possível a fábrica e a grande corporação como os fundamentos organizacionais da
sociedade industrial, a Internet passou a ser a base tecnológica para a forma
organizacional da Era da Informação: a rede (CASTELLS, 2003, p. 7).

Para o autor citado, “uma rede é um conjunto de nós interconectados”. Por ser eminentemente social, os humanos
se aproximam de seus semelhantes, buscando a formação de redes de relacionamentos, sendo essa uma prática
humana muito antiga, que foi sendo modificada ao longo do tempo. Atualmente as redes se tornaram “redes de
informação energizadas pela internet” (CASTELLS, 2003). Assim, o autor afirma que “as redes têm vantagens
extraordinárias como ferramentas de organização em virtude de sua flexibilidade e adaptabilidade inerentes,
características essenciais para se sobreviver e prosperar num ambiente em rápida mutação” (CASTELLS, 2003, p.
7).

Nos tempos de cibercultura somos estimulados ininterruptamente à exposição e à incontinência verbal. Todos são
incitados a emitir opiniões, rotular, avaliar e classificar as informações, a comentar isso ou aquilo, a narrar
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acontecimento de experiências emocionais; essas ações cotidianas, para as populações que vivem conectadas,
traduzem o que Shirky (2010) chama de cultura de participação. Essa forma de compartilhar conhecimento,
promover e solidificar as pedagogias das conexões, são modos solidários de viver a cibercultura.

Dessa forma as redes sociais estão se proliferando em diversos tipos de tecnologia de comunicação,
revolucionando o modo como as pessoas se comunicam, tanto em ordem micro, como dentro de uma casa ou
empresa, como em forma global. Utilizando esta tecnologia, podemos ampliar nossa comunicação com pessoas
de diversas partes do planeta, reencontrando antigos conhecidos, mas também com pessoas que nunca vimos. A
proliferação das redes é tão grande que há já algum tempo famílias estão se formando (casamentos), a partir de
encontros através das redes sociais, como também a contratação de pessoas para novos empregos. O WhatsApp
oferece solução de baixo custo e acessível a grande parte da população. Teve início com os batepapos em grupo,
permitindo a comunicação entre as pessoas e o compartilhamento de informações numa interface comum com
muitos membros num único grupo, atingindo grande popularidade.

A utilização da tecnologia na educação

A cada dia são criados novos instrumentos tecnológicos, novos aplicativos, novas redes sociais. Elas são
utilizadas tanto para comunicação, como para atividades as mais diversas e, desde a criação do PROINFO
(Programa Nacional de Tecnologia Educacional) existe uma tentativa de implantar nas escolas públicas e privadas
a comunicação via internet.

Embora entendamos como algo extraordinário, percebemos o quanto esta tentativa tem provocado um fenômeno
tão combatido: a exclusão. As escolas particulares de ponta oferecem todo tipo de treinamento aos alunos,
inclusive com aulas de robótica; escolas particulares mais simples nada oferecem nesse sentido. Do mesmo modo
as escolas públicas demonstram grande disparidade; entre aquelas que oferecem oportunidades aos alunos,
quando o governo disponibiliza computadores e tabletes para os alunos estudarem, e outras sucateados e
abandonadas pelo Estado, cujos computadores não podem ser utilizados por não terem suporte de energia e nem
instalação de internet, mesmo tendo se passado 20 anos da criação do PROINFO, conforme texto abaixo.

No texto “A percepção de gestores Escolares sobre as TIC em Escolas Municipais de Aracaju”, Santos, Silva e
Linhares, abordam a utilização das TIC nas escolas públicas de Sergipe; as falas dos gestores mostram as
maiores dificuldades enfrentadas pelas escolas, que são: a conexão da internet, suas constantes quedas de
conexão; os laboratórios de informática sem uso e a capacitação dos professores, apontando a “falta de interesse”
desses professores em participar. Sem internet não têm como utilizar os computadores, fazer pesquisa, utilizar o
tablete. Na gestão muitos diretores utilizam email para resolver ou providenciar algum material ou documentação
da escola (SANTOS et all, 2017, p.89).

Também a necessidade de investimentos qualitativos na formação continuada dos professores, favorecendo o
aprimoramento da prática pedagógica com o uso dos recursos das TIC.

A proposta deste trabalho

No final da década de 1980, no Brasil, no interior do Nordeste, a tecnologia utilizada pelo professor era o quadro
de giz, em uma época que não havia internet, celular e nem mesmo biblioteca atualizada. Àquela época só
ingressava no ensino superior quem pudesse se deslocar para as capitais ou grandes centros.

Em abril de 1997 foi criado, pela Portaria n° 522/MEC o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo)
“um programa educacional para promover o uso pedagógico das tecnologias de informática e comunicações
(TICs) na rede pública de ensino fundamental e médio” (disponível em
http://portal.mec.gov.br/pecg/349perguntasfrequentes911936531/proinfo1136033809/12840oqueeoproinfo).
No ano seguinte os computadores chegaram às escolas, e alguns professores foram selecionados, como
voluntários, para participar do treinamento, mas não foi algo muito eficiente. Os professores aprenderam a
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manusear os computadores, mas os resultados foram pequenos, pois não proporcionaram a utilização dos
computadores na educação. Ainda hoje o MEC faz doação de computadores, mas, muitas vezes se tonam
obsoletos, porque a escola não possui rede elétrica suficiente para dar conta de funcionar o equipamento, e por
não possuir internet, conforme pesquisa de Santos, Silva e Linhares, citada acima.

Experiência A:

Nos últimos três anos, quando ingressei na Universidade Tiradentes (Unit), em Aracaju (SE), comecei a trabalhar
com Novas Tecnologias, Metodologias Ativas e, consequentemente, com a possibilidade de utilização de
computadores e tabletes, mas principalmente, do telefone celular, como instrumento de comunicação entre
professor/aluno e aprendizagem para o aluno. Foram inúmeros cursos para capacitação e treinamento, incluindo
uma pósgraduação no assunto.

Percebi que, para aquele velho professor que repete o mesmo assunto, ano após ano, que entende não necessitar
aprender mais nada, não havia mais espaço. Depois de mais de cinquenta anos afirmando que não se passa
conhecimento, mas que se constrói conhecimento, enfim a tecnologia se estabeleceu para dizer que Paulo Freire
estava certo.

Aprendi com Freire que não é legítimo “transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico”; isso
significa “amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador”; e
que “educar é substantivamente formar” (FREIRE, 1996, p. 33). Educar, pois, é a tarefa sublime de transformar o
indivíduo em pessoa, de transformar um ser profundamente biológico em Ser Humano, com a possibilidade de
realizar coisas que nenhum outro animal é capaz de fazer.

É inegável que educar é muito mais do que ensinar a ler, escrever e contar. É inserir o educando no mundo que o
rodeia, é ensinar mais do que as palavras sugerem, mas também, a ler o mundo que o rodeia e o que está dito
nos gestos e por traz das palavras. Os grandes educadores nos deixaram, como legado, esse conhecimento.

A partir das experiências vividas na Unit, passei a utilizar uma prática que criei para facilitar a comunicação com
meus alunos: disponibilizei meu número de WhatsApp, para que eles o utilizassem sempre que necessitassem
entrar em contato comigo. Utilizo esta prática desde 2016 nas disciplinas on line e, posteriormente também nas
presenciais. Para implementar esta prática foi necessário criar algumas regras, para reger o funcionamento do
grupo. Assim foi feito e está dando certo. Muitos colegas acharam que esta experiência poderia transformar minha
vida em “uma loucura” – disponibilizar o número de telefone para o aluno. Não foi.

Entendo que, para atender aos novos tempos com novas tecnologias, fazse necessário criar novas regras para
normatizar essas novas relações entre professores e alunos.

Sobre o assunto, Couto afirma que,

A conectividade se tornou um modo de ser e viver a vida presente. Muitos professores
vivem o fascínio desses tempos de cibercultura, mas também os muitos desafios a serem
enfrentados no campo da educação quando colocamos em questão a produção coletiva e
a difusão de saberes (COUTO, 2014, p. 47).

Consultando o sítio https://www.tecmundo.com.br/dispositivosmoveis/125894historiawhatsapp, o autor Nilton
Kleina afirma que “antes de falar como ele surgiu, é importante explicar por que ele fez tanto sucesso”. Afirma que
em 2009, os smartphones estavam começando a ser utilizados, mas muita gente já procurava alternativas ao SMS
para não estourar os créditos ou a conta da internet com torpedos. Diz que:

A concorrência ainda era pequena. O falecido MSN, que já se chamava Windows Live
Messenger, ainda não tinha versão mobile. O Facebook Messenger se chamava Facebook
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Chat e só funcionava dentro da rede social. O Skype não pegou fora do ambiente de
trabalho e focou mais em áudio e videoconferência. O GTalk era meio ignorado e por aí
vai.

O WhatsApp surgiu, como empresa, no ano de 2009, fundada por Brian Acton (norteamericano) e Jan Koum
(ucraniano), de família pobre, que foi morar nos Estados Unidos ainda criança. Trabalharam juntos na Yahoo até
que Jan adquiriu o iPhone e percebeu “o mundo de possibilidades para os próximos anos em mensagem
instantânea e aplicativos”.

E este aplicativo que tinha, como objetivo, aumentar a comunicação entre as pessoas, virou moda, passando a
revolucionar tanto os relacionamentos como a comunicação.

Experiência B:

WhatsApp. Um aplicativo para troca de mensagens disponíveis para Smartphones e outras plataformas. Em tempo
de Internet, compartilhar o universo dos discentes do Instituto Federal da Bahia (IFBA), campus Ilhéus, com os
familiares é algo complexo; mensagens rápidas, simples, seguras e gratuitas, mas polêmicas.

Utilizar uma ferramenta que está sendo usada no dia a dia para discutir e aproximar a família do contexto escolar,
de início foi difícil porque os próprios gestores, coordenadores e técnicos não a consideravam uma ferramenta
oficial de comunicação para ser utilizada na transmissão de avisos e na troca de informação. Nas reuniões de
equipe multiprofissional teve momentos tensos, onde alguns profissionais alertaram quanto à possibilidade de
responder a processo administrativo – PAD, por conta da não credibilidade do aplicativo. Ficou uma interrogação:
como algo tão útil de acesso a todos poderia causar desconforto para a instituição

Discutese processos democráticos, acessíveis a alunos na contramão da informação, pelo simples fato do
Governo Federal ainda não considerar uma tecnologia de informação oficial, como outras utilizadas na
comunicação de qualquer órgão público.

Foi assim que criamos o grupo que recebeu o nome de IFAMÍLIA. Do outro lado da rede WhatsApp estava mães,
pais e responsáveis composto, por 200 pessoas que começaram a se conhecer no mundo virtual; diferentes
ideias, diferentes mundos e crenças, envolvendo pessoas que, muitas vezes, só tinham em comum o filho
estudando no IFBA.

Pensamentos, crenças, atitudes diferentes, entre momentos árduos de discussão, quando um participante
empolgado com a comunicação passava uma mensagem fora do contexto ou o objetivo provocava “estresse
grupal”. O ser humano transportava para o grupo o sentimento de pertencimento, querendo mostrar participação
no grupo, ora recheando mensagens de cunho religioso, ora embutindo informações rápidas para localização de
pessoas que circulam nos WhatsApp de outros grupos. Entender o significado de comunicação desse sujeito o
que vem em mente O agir impulsionado pelo desejo de enviar a mensagem. O sentido de estar ativo no grupo. Há
também que se discutir o comportamento dos participantes; uns imbuídos de suavidade leem, se incomodam, mas
não reagem; outros, impulsivos eletrônicos, reagem. No diálogo do grupo percebese a inquietude de tornarse
sujeito ativo, pois comunicar é o mais importante. Fica o questionamento.

É possível perceber que o grupo, criado há dois anos, continua recebendo novos membros de pais de alunos
matriculados e o processo de reeducação postal é uma constante., o que revela o desejo de permanecer no grupo,
mesmo reclamando. Os avisos da Instituição / discussão sobre calendário acadêmico do discutido do Integrado /
reunião de pais, todos passam por esse canal de comunicação. O Serviço Social aproveita o espaço de
comunicação para refletir sobre temas que merecem diálogo permanente nas família tais como : sexualidade na
adolescência, uso de drogas, furto, auxílios da Política Estudantil, aproximando os responsáveis para conversa
com os filhos, sobre diversos temas, e o mais interessante é a reação dos filhos estudantes, internautas que são.
No dia seguinte à mensagem, toda a sala já sabe o que os pais estavam conversando sobre eles.
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A qualidade do tempo, informação em tempo real, educação e comunicação, que poderia levar meses, se
dependesse apenas de comunicação real e não virtual. É uma comunicação que aproxima, afasta, reaproxima
pessoas. Processo dinâmico e eficiente que pode impactar e desmistificar a ideia de que só a geração
contemporânea tem facilidade de lidar com as tecnologias da informação.

Análise dos resultados

Sobre a primeira experiência, podemos afirmar que, atualmente, seja no ensino presencial ou à distância, no
primeiro dia de aula, nossa primeira providência é informar as regras que utilizamos ao ministrar a disciplina, e,
informar ao aluno nosso número de WhatsApp. As disciplinas que ministramos são, geralmente, disciplinas com
menor carga horária (40 horas semanais), o que faz com que encontremos os alunos apenas uma vez por
semana; se a aula cai em um dia de feriado, este intervalo tornase de 15 dias, o que dificulta nosso contato com o
aluno. Isso, muitas vezes, tornase um problema que sentíamos necessidade de resolver. Quando iniciamos o
trabalho na disciplina on line, ministrando Práticas Extensionistas II, sentimos grande rejeição por parte do aluno,
que dizia não ser possível formar grupos numa disciplina que só poderia ser presencial.

Nossa primeira missão passou a ser convencer o aluno de que, dependendo da nossa boa vontade – minha e
deles – poderíamos sim atingir os objetivos traçados pela Diretoria Pedagógica da Universidade. Tornase
importante evidenciar que o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Unit conta com ferramentas importantes,
tais como o Fórum de Participação dos alunos, o Fale com o Professor, um canal de comunicação direta e o Chat,
esses canais não pareciam atender completamente às necessidades dos alunos. Era necessário algo mais. Foi
então que, para efetivamente criar um canal de comunicação que fosse utilizado pelo aluno, decidi tentar o
WhatsApp. E deu certo. Esta é uma ferramenta tecnológica que tomou conta da comunicação virtual e está
acessível a todos que possuam um Smart Phone.

Desde que passamos a utilizar esta metodologia, as reclamações por parte do aluno diminuíram, por se tratar de
uma ferramenta tecnológica muito simples. No início, quando começamos a utilizar a ferramenta, houve certo
preconceito por parte dos colegas, achando que seríamos incomodados em nosso horário de repouso ou lazer.
Podemos afirmar que isto não ocorreu em nenhum momento, ao contrário, ao fazerem consultas para dirimir
dúvidas, os alunos pediam desculpas. Por parte da coordenação, também ocorreram restrições, mas, foi
comprovado que a prática, reduziu as reclamações feitas pelos alunos.

A metodologia utilizada para realizar esta pesquisa foi transferir para o WhatsApp Web a leitura do material
recebido. Foram mais de 500 alunos que enviaram mensagens nesses dois anos de atividades. Todos
agradeciam, foram gentis e pediam desculpas quando o dia e hora não pareciam propícios à solicitação. Nenhum
deles ficou sem resposta ou orientação.

Para a resposta que solicitam, o fazem através de mensagens simples, apenas para tirar dúvidas e ganhar mais
confiança. Mensagens escolhidas aleatoriamente que dizem o seguinte:

[17:18, 6/5/2016]: Boa tarde professora.[ii]

Meu nome é Maria1 sou aluna do curso de praticas extencionistas[iii]. Meu gruopo estar combinando
de irmos planfetar nesta segunda no posto de saúde do Augusto franco. Escolhemos falar sobre a
gripe H1N1.

Nossa dúvida é saber se é preciso levar algum ofício da faculdade para termos autorização para
realizarmos a prática.

[17:27, 6/5/2016]: E se for preciso levar o oficio, como devemos proceder

[18:31, 6/5/2016] +55 79 9933XXXX[iv]: Se for preciso, você manda para meu email o nome do posto
e a quem deve ser encaminhado o ofício, que mando por email mesmo.
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[18:36, 6/5/2016]: Ok. Obrigada.

Mais adiante a mesma aluna volta a fazer contato, várias vezes, nos dias subsequentes, para perguntar coisas
que já havíamos explicado no AVA. Mas, o que entendemos como bastante significativo é que isso dá ao aluno a
sensação de que não se encontra abandonado pelo professor que, muitas vezes nem conhece.

Outras mensagens:

[10:53, 9/5/2016]: Professora bom dia

É pra seguir aquele modelo do relatório Com todos os itens que ele pede

e qual a sua titulação pra colocar no relatório Obrigada.

[11:22, 25/3/2018]: Professora, boa noite! Meu nome é Maria2, estou na matéria de praticas
extensionistas II, e o ultimo grupo que achei sem ter feito o trabalho sao de pessoas de computacao e
direito.. e como eu faco odonto, nao conseguimos chegar em um tema que fique bom para todos. Eu
pensei em fazer só este primeiro trabalho da primeira unidade, e fazer com eles na segunda. Tem
como Ou tem que ser o mesmo grupo na primeira e segunda Eu estou no 7 periodo, dai nao encontrei
ngm do 3 período tambem de odonto para fazer com eles. Se puder , me dê uma luz. O trabalho que
eu estava pensando em fazer, era sobre a importância do fluor.

[11:31, 25/3/2018] +55 79 9933XXXX: Pode sim fazer sozinha.

Aluno 2

[13:29, 27/3/2018]: Professora, o trabalho de práticas, a parte escrita referente a 1° unidade, é para
entregar em qual data

[13:29, 27/3/2018]: Da turma N09 de direito.

[21:05, 10/4/2018]: Olá Professora, boa noite, o formulário que está no Magister é para entregar
amanhã Ou só é para entregar o projeto sobre o tema

[21:06, 10/4/2018] Professora: Projeto e formulário enviados por email

Aluno 3

[20:00, 10/4/2018]: Boa noite, professora. Sou da turma N09, de Direito Noturno, tenho aula com a
senhora dia de quartafeira. Gostaria de saber se o formulário que está no magister é para entregar
amanhã ou outra data Obrigado desde já

[21:06, 10/4/2018] Professora: Amanhã por email

[21:13, 10/4/2018]: Obrigado

As mensagens selecionadas apresentam uma pequena amostra do acervo salvo no computador, mas demonstram
que os alunos desejam contato com o professor.

Foi relativamente pequeno o número de mensagens que podem ser consideradas enviadas “fora de hora”, tais
como entre 23 horas e seis da manhã. Vale notar que sempre precedidas de pedidos de desculpas. O que
achamos que deve ser ressaltado, como ponto positivo, é que pudemos atender às demandas do aluno em
qualquer lugar que estivéssemos; em casa assistindo TV, na estrada, caminhando para Salvador, ou mesmo na
capital vizinha, em visita à família. Se para alguns professores essa comunicação incomoda, para nós, é algo
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absolutamente normal.

Neste ano de 2018 aconteceu um avanço em relação aos anos anteriores, na disciplina on line. Em 06/03/2018 foi
criado o grupo Práticas Extensionistas 2, formado espontaneamente por alunos do curso de Publicidade e
Propaganda, da disciplina on line. E nele fomos incluídos. O grupo demonstrou a possibilidade que temos de
realizar encontros virtuais para substituir a reunião de grupo, quando o trabalho precisa ser coletivo. Com a
enorme vantagem de que nenhum componente do grupo precisa se deslocar, a reunião não deve ser em tempo
real, pois cada um participa onde estiver e no horário que puder. Entre os dias 06/03 e 13/04 conversas foram
trocadas, com a participação de todos; caminhos foram escolhidos, outros rejeitados e, no dia marcado, todos os
componentes do grupo enviaram o trabalho realizado, para avaliação. Vale ressaltar, ainda, que só interferimos
quando perguntas foram feitas, ou quando entendemos que cabia alguma observação. Consideramos ter sido
muito positiva esta ação. No início de maio fui convidada a participar da ação realizada pelo grupo no Bairro
Industrial de Aracaju, em uma escola pública. Os alunos da Unit levaram livros, falaram da importância da leitura,
de forma lúdica, levaram balas e pirulitos para distribuir, brincaram, se divertiram, juntamente com os alunos da
escola visitada e agradaram tanto a alunos e professores da escola pública que, além de agradecimentos,
recebemos o convite para retornarmos sempre que quisermos. Foi um trabalho que cumpriu seus objetivos,
deixandonos com a sensação de termos cumprido nossa obrigação de forma muito prazerosa.

CONCLUSÃO

A educação, como a conhecemos, em seus vinte e cinco séculos de existência, alcançou maior aceleração, a
partir das primeiras décadas do século XXI; devemos isso à Tecnologia de Informação, da criação das redes, que
avançou de forma bastante significativa, de modo que nos parece irreversível. Não importa qual tecnologia vai ser
utilizada daqui a vinte anos, mas certamente será utilizada na educação. A inovação, tecnológica ou não, também
será necessária para o sucesso das práticas educativas.

Uma das conclusões a que chegamos é a de que a educação realmente necessita de muitas mudanças, em um
mundo que se renova a cada dia. Não é mais possível pensarmos na educação como uma prática centrada no
professor, como detentor do conhecimento e a prática educativa como “passagem de conhecimento”, mas como
uma prática de construção coletiva realizada por alunos e professores.

Desta forma podemos e devemos utilizar todas as ferramentas que existem e possam contribuir nesta construção,
mesmo sabendo que em pouco tempo estarão obsoletas e cedendo lugar para aquelas que ainda estão por ser
inventadas.

Entendemos que o professor de excelência não é aquele que sabe tudo ou que sabe mais, mas aquele que, como
Sócrates, tem a certeza de que sabemos muito pouco, por mais que nos dediquemos a estudar. Quanto mais
adquirimos conhecimento, mais sabemos que o que não sabemos é infinitamente maior. O jovem do mundo atual
(geração Z) recebe todas as informações que deseja, ao toque de um aparelho; busca novas fontes de
conhecimento, consome, produz e difunde conteúdos; a equipe técnica de uma instituição de ensino e/ou
professor que não acompanhar esse processo e ambientes privilegiados das pedagogias da cultura virtual serão
questionados nos moldes da pós modernidade. Por outro lado, familiares também aprendem quanto à boa
utilização dessa ferramenta, conseguindo ao longo do período reduzir chamada incontinência verbal que foge aos
objetivos do grupo, ou seja, criouse um novo processo de aprendizagem.

É preciso repensar a prática e aprender a refletir sobre a ação, quebrar paradigmas, avaliar e reavaliar cada
conteúdo para ver o que devemos mudar, e assim, reafirmar Freire. Somente pensando criticamente a nossa ação
sobre a prática de hoje, ou de ontem, poderemos melhorar as nossas ações de amanhã.

Este núcleo reflexivo sobre redes sociais colaborativas vem repensar a educação, seja no ensino básico, no médio
ou superior, como luta para melhoria da comunicação. Cabe ao Estado desenvolver políticas de formação
profissional para uso das tecnologias, jogos eletrônicos, serviços web e educação significa possibilidades de novos
desenhos de intervenção e de aplicação em contextos educacionais. É necessário dinamizar as práticas, estudos
e experiências, seja em espaço educacional ou não, que possam constituir novas expressões sociais e diversas
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contribuições para a gestão educacional.

O uso do potencial didático do WhatsApp pode se tornar excelente ferramenta, sendo bem aproveitada. Quando
se busca consolidar os objetivos do grupo e que deve ser utilizado sempre que estiver em consonância com as
competências e objetivos de trabalho proposto, e pode sim servir como meio de aprendizagem das pessoas
envolvidas.
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[1] Construção do corpo.

[1] Retiramos o número do telefone do (a) aluno (a) para evitar identificação, e decidimos chamar as meninas de
Maria1, 2, 3 etc. e os meninos de João1, 2, 3 etc.

[1] Decidimos por manter a grafia das mensagens, mesmo quando escritas de forma errada.

[1] Nosso número e resposta.
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