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Resumo 
O presente artigo apresenta uma proposta de utilização do aplicativo whatssap como 
ferramenta de comunicação e estratégia de interatividade em um curso de mestrado 
em Educação Matemática e Tecnológica – EDUMATEC – UFPE.  Tendo como objetivo 
Investigar o processo de comunicação e estratégia de interatividade dos alunos de um 
curso de mestrado através do aplicativo whatssap. Já como objetivos específicos 
analisar o uso do aplicativo whatssap como ferramenta pedagógica; apresentar o 
whatssap como aplicativo de comunicação didático-pedagógica em um curso de 
mestrado; compreender se o uso do aplicativo whatssap contribui para o processo de 
desenvolvimento da aprendizagem e interatividade dos alunos. Tendo como 
problemática o seguinte questionamento: Como se dá o processo de comunicação e 
estratégia de interatividade dos alunos de um curso de mestrado através do aplicativo 
whatssap? A partir dessa investigação são pensados alguns indicadores para 
estratégias de interatividade que possam atender algumas demandas da cultura digital 
em ambientes de aprendizagem. Pode-se verificar que o uso do aplicativo whatssap 
contribui para o processo de comunicação e estratégia de interatividade dos discentes. 
Sendo uma ferramenta de auxilio, interação e interatividade entre os mesmos, além de 
ajudar nas discussões diárias durante o dia. Além da comunicação didático-pedagógica 
através do aplicativo é possível falar em ensino e aprendizagem desde que seja 
mediado por um docente, pois segundo eles a aprendizagem esta presente em toda 
interação, na troca de experiências e do convívio. 
 
Introdução 
Estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais hiperconectada, com o uso 
frequente das tecnologias da informação e comunicação (TIC). E essas tecnologias 
estão cada vez mais frequentes no contexto educacional. Na era da cibercultura 
surgem várias ferramentas de interatividade, como rede social. Nesse contexto surge o 
aplicativo de comunicação whatsapp que permite troca de mensagem de texto, 
imagens, sons e vídeos. Porém este aplicativo vem sendo muito utilizado no contexto 
social, fazendo ser utilizado na área educacional, pois faltam estratégias de 
interatividade. Santos (2013, p. 9) afirma que: 
Observando o contato do aluno com vários textos através do aplicativo WhatsApp, 
encontrei um importante suporte para trabalhar a leitura em sala de aula. 
Funcionando como rede social, já que é utilizado para se comunicar e interagir com o 
outro, o WhatsApp permite trabalhar com a multimodalidade textual uma vez que, 
através dele, enviamos ou recebemos mensagens de texto, áudio, imagem ou vídeo. 
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A ideia central na utilização deste aplicativo de comunicação é a ideia de bate-papo 
contínua. Com isso a troca de informações de forma rápida torna possível alcançar 
objetivos eficazes, além de facilitar a comunicação em ambientes virtuais. 
Diante disto, a presente pesquisa tem como finalidade investigar o processo de 
comunicação e estratégia de interatividade dos alunos de um curso de mestrado em 
Educação Matemática e Tecnológica da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
através do aplicativo whatsapp. O problema reside em questionar como se dá o 
processo de comunicação e estratégia de interatividade dos alunos de um curso de 
mestrado através do aplicativo whatsapp?  
 
Marco teórico 
O whatsApp  
O whatsApp é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite a troca de 
mensagens de texto, aúdio, vídeo e foto por meio do celular e está disponível para os 
principais sistemas operacionais: “Android”, “IOS”, “Windows phone” “Blackberry” e 
“Nokia”. Segundo o O whatsApp  cerca de 38 milhões  de pessoas utilizam o aplicativo 
no Brasil, o que equivale a 8% dos 465 milhões de usuários no mundo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1: Números do WhatsApp 
 

Na sociedade da informação o uso do aplicativo whatssap vem ser tornando algo cada 
vez mais presente, e consequentemente aumentando o uso e consumo de produtos 
como celular/smartphones. Esse novo paradigma cultural vem mudando os hábitos 
entre as pessoas. Pois a ligação via celular deixou de ser o foco principal no processo 
de comunicação, passando a ser a mensagem via aplicativo whatsapp o canal de 
comunicação. 
Segundo dados levantados pela Teleco, empresa de consultoria especializada em 
telecomunicações, o volume de ligações feitas a partir de um plano de telefonia móvel 
no Brasil tem caído já há algum tempo. No entanto, essa diminuição estava 
acontecendo de maneira gradativa conforme o número de pessoas com acesso a 
telefones com acesso a mensageiros instantâneos aumentava. A surpresa veio mesmo 
nos dados compilados referentes ao primeiro trimestre deste ano, que mostram uma 
queda vertiginosa na média de minutos falados ao celular mensalmente se comparada 
com os últimos três meses de 2014. A diferença foi de 15,6%, o que significa que 
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enquanto se falava cerca de 132 minutos por mês no final do ano passado, neste ano 
falou-se apenas 111 minutos. Pode não parecer muita coisa, mas se levarmos em 
consideração as bases instaladas de usuários de cada operadora, que ficam nas 
dezenas de milhões, os lucros devem ter caído de forma espantosa. Quem mais sofreu 
com essa mudança súbita do mercado foi a Claro, que teve uma queda de minutagem 
média de 35% (123 para 81 minutos) no trimestre passado quando comparado com o 
período de outubro a dezembro de 2014. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Gráfico mostrando a média de minutagem via celular nos últimos seis trimestres - Imagem: 
Teleco 

 
Chamadas via Whatsapp  
Não há como afirmar de maneira categórica que um único serviço ou aplicativo tenha 
sido responsável por essa mudança tão significativa no mercado de telefonia. Ainda 
assim, é interessante notar que a queda na quantidade de ligações via operadoras 
aconteceu justamente no período em que entrou no ar o serviço de chamadas através 
da internet oferecido pelo Whatsapp. A tecnologia já existe há mais tempo – no Skype, 
por exemplo –, mas nunca antes tinha sido utilizada por um app com tamanha 
mobilidade e audiência. O serviço foi testado em dispositivos Android em fevereiro e 
liberado publicamente em março.  
A mesma tecnologia chegou ao iphone no fim de abril e ao Windows Phone em maio e 
a receita com dados móveis já equivale a 37,1% da receita das operadoras brasileiras. 
Já que o semestre atual, que termina no fim de junho, será o primeiro a contar com as 
chamadas via Whatsapp ao longo de toda a sua extensão, estamos curiosos para saber 
qual será o impacto disso na telefonia móvel convencional. Talvez essa seja a hora de 
as operadoras passarem a investir pesadamente na venda de pacotes de dados, algo 
que dez anos atrás era praticamente irrelevante como fonte de renda para elas. 
A cibercultura e o whatsApp  
A cibercultura amplia os formatos de produção de conteúdo, já que eles não são mais 
exclusivos da mídia, gerando uma nova configuração da comunicação (Lévy, 2009). A 
internet se apresenta como um elemento da cultura e não um objeto a parte, 
integrando o âmbito online e off-line (Amaral, Fragoso, Recuero, 2012). 
A cibercultura, por sua vez, é definida como um conjunto de técnicas, práticas, 
atitudes, modos de pensamento e valores que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento da internet como um meio de comunicação, que surge com a 
interconexão mundial de computadores. Ela constitui, para (Lévy, 1999) o principal 
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canal de comunicação e suporte de memória da humanidade. Trata-se de um novo 
espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização, acesso e transporte de 
informação e conhecimento. A cibercultura surgiu da relação entre a tecnologia e a 
modernidade.  
O princípio da inteligência coletiva é para (Lévy, 1999) a finalidade última da 
cibercultura, constituindo mais um campo de problemas do que uma solução. Seria o 
modo de realização da humanidade, favorecido pela rede digital universal, sem que 
saibamos a priori que resultados podem resultar a partir da conexão das pessoas em 
rede, uma vez que as organizações colocam em sinergia seus recursos intelectuais. 
Um mundo virtual, no sentido amplo, é um universo de possíveis, calculáveis a partir 
de um modelo digital. Ao interagir com o mundo virtual, os usuários o exploram e o 
atualizam simultaneamente. Quando as interações podem enriquecer ou modificar o 
modelo, o mundo virtual torna-se um vetor de inteligência e criação coletivas (Lévy, 
1999). Como lembra Sabbatini (2011) o uso de tablets, wifi, ebooks, gadgests, notes e 
nets. Facebook, blogs, tubes, wikis, tweets, como acesso imediato de interatividade e 
informação total, vem modificando culturalmente as relações, formas de trabalhos, 
socialização, comunicação e aprendizagem. 
A cibercultura tem criado o que está sendo chamado de “mídia do cidadão”, onde 
todos são estimulados a produzir, distribuir e reciclar conteúdos. A sociedade está 
vivendo em “redes” grande parte dos jovens trocam mensagem, músicas, comunicam-
se via mensagens de texto, utilizam e vivem nas redes sociais. Surgindo então um novo 
perfil cultural de jovens. As crianças em grande maioria procuram assuntos de seu 
interesse na internet, assistem TV, tudo ao mesmo tempo. Esse é o perfil do que é 
chamado por alguns profissionais de “crianças multitarefa” que, cada vez mais cedo, te 
contato com as novas tecnologias. 
A conversação no ambiente do ciberespaço nem sempre ocorre em uma unidade 
temporal onde há a co-presença dos participantes. Com a escrita “oralizada”, as 
interações possuem memória ou permanência. [..] são capazes de persistir no tempo 
como registro de trocas. Com isso, um conjunto de trocas conversacionais pode 
acontecer em um período de tempo alargado e sem a co-presença física dos 
envolvidos (Recuero, 2012, p. 264). 
A cibercultura parte do princípio que as novas tecnologias são utilizadas como 
ferramentas de “efervescência social no compartilhamento de emoções, 
convivialidade e de formação comunitária” (Lemos, 2013, p. 91). A mobilidade, a 
instantaneidade e o acesso direto, possibilitados pelos celulares, permitem que os 
jovens se comuniquem no decorrer do dia com a sua rede de contatos para obterem 
informações, combinar encontros, planejar a programação da noite ou do fim de 
semana, ou mesmo para simplesmente contar algo que acabou de acontecer. 
(Nicolaci-Da-Costa, 2006).  
A cultura da visibilidade ocasionada pela superabundância das telas quer sejam de 
celulares ou computadores, “(...) multiplica ao infinito as possibilidades de se exibir 
diante dos olhares alheios e, desse modo, torna-se um eu visível. (...) É preciso 
aparecer para ser” (Sibilia, 2008, p. 111). 
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As novas tecnologias e as novas formas de interatividade 
A interatividade está cada vez mais presente na sociedade atual, às pessoas estão 
vivendo na era na hiperconectividade, surgindo nesse contexto ferramentas que 
possibilitam esse novo paradigma cultural. A todo o momento as pessoas estão 
buscando a interatividade saindo das zonas de confortos e com isso se adequando na 
chamada sociedade digital. 
A proposta de estudo de Primo (2000) para o conceito de interatividade está baseada 
na diferenciação que estabelece entre o que é interativo e o que é reativo. Um sistema 
interativo trabalha com a autonomia, enquanto um sistema reativo trabalha com um 
grupo de possibilidades de escolhas. No caso de um sistema interativo, pode-se dizer 
que existe um diálogo, a comunicação está fundada na troca. Assim, uma relação 
reativa não pode ser entendida como interativa. 
Os meios de comunicação e as tecnologias da informação estão cada vez mais 
presentes em nossas vidas, dedicamos uma parte significativa de nossas atividades 
diárias a nos comunicar com o resto do mundo. As tecnologias da informação, os 
sistemas avançados de telefonia e computadores estão crescendo exponencialmente. 
“O impacto dessas mudanças é tão grande que muitos observadores concluíram que 
estamos vivendo em uma sociedade da informação” (Straubhaar; Larrose, 2004, p. 2). 
A incorporação e uso das tecnologias móveis tornam os sujeitos mais produtivos, mais 
integrados e mais cientes do que se passa ao seu redor, provocando a sensação de que 
são capazes de realizar melhores escolhas por conseguirem reunir um conjunto de 
informações mais completo e dinâmico que, em última instância, permitem-lhes tomar 
decisões mais acertadas (Mantovani e Moura, 2012, p. 73). 
A característica da atual revolução não é a centralidade de conhecimento e 
informação, mas sim a forma com que estes conhecimento e informações são usados 
para geração contínua de novos conhecimentos e de dispositivos de processamento e 
comunicação. Com isso, as novas tecnologias da informação não são meras 
ferramentas a serem aplicadas e sim processos a serem desenvolvidos. “Usuários e 
criadores podem tornar-se a mesa coisa” (Castells, 2012, p. 69). 
Os dispositivos tecnológicos na atualidade estão presentes em todos os espaços 
sociais, “são incorporados à vida humana como uma segunda natureza” (Santaella, 
2013, p.33). 
A interatividade permitida pelas redes pode ampliar as condições de aprendizagem on-
line quando ela está estruturada em uma base sólida de trocas, construção, 
cooperação, colaboração, afetividade, autonomia, inovação, criatividade etc. (Sousa, 
2010, p.49). 
O surgimento da sociedade em rede não pode ser entendido sem a interação de duas 
forças: o desenvolvimento das novas tecnologias e a “tentativa da antiga sociedade de 
reaparelhar-se com o uso do poder da tecnologia para servir a tecnologia do poder” 
(Castells, 2012, p. 98).  
Sabemos hoje que as novas tecnologias não conquistaram espaço em nossa vida 
repentinamente, pois seguem o processo evolutivo da sociedade, obedecendo a uma 
lógica geral em nossa época [...] E a orientação virtual que acontece hoje fortemente 
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baseada na tecnologia é que possibilita desenvolver processos de interação entre os 
participantes de processos educativos. [...] (Leite, 2009, p. 153-153) 
Mantovani afirma que antigamente um dos principais mediadores dessa conexão em 
rede eram os computadores, mas agora, os telefones celulares assumiram esse lugar e 
“portar um celular significa manter-se inserido em uma rede de potenciais interações” 
(Mantovani, 2005, p.4). 
O celular, ao eliminar barreiras vinculadas ao tempo e ao espaço, tornou-se um 
elemento agregador por possibilitar aos sujeitos um estado de conexão quase 
permanente. Na atualidade, é possível estabelecer por telefone interações mediadas 
que incorporam diversos elementos das interações presenciais, devido à possibilidade 
de manipulação da voz, do som ambiente e da imagem dos sujeitos em interação.  
(Mantovani, 2005, p.2) 
As interações sociais que acontecem por meio do celular dão a impressão de “conexão 
contínua” (Amorim, Castro, 2010) Para Katz e Askhus (2002, apud Mantovani, 2005, p. 
8), os telefones móveis afetaram de um jeito direto ou indireto, diversos aspectos da 
vida pessoal e profissional dos indivíduos. “A possibilidade de interagir com um outro 
[sujeito] a qualquer hora e lugar tornou o celular quase uma prótese de interação, 
ampliando a capacidade de os sujeitos se conectarem uns aos outros, nas situações 
mais diversas” (Mantovani, 2005, p.8).  
O crescimento e a evolução deste tipo de interação criam novas oportunidades e 
opções para os indivíduos (Thompson, 2011), entre elas, o aplicativo WhatsApp, que 
permite justamente a comunicação entre diferentes contextos espaciais e temporais. 
Nesse caso específico, também é possível associar a cibercultura e a tecnologia como 
“(...) novas formas de sociabilidade e de vínculos associativos e comunitários” (Lemos 
2013, p. 82) 
 
Metodología 
A presente pesquisa se apresenta como um estudo de caso, que, no olhar de Laville e 
Dione (1999, p. 155), “é um estudo de um caso, talvez o de uma pessoa, mas também 
o de um grupo, de uma comunidade, de um meio, ou então fará referência a um 
acontecimento especial”. Na visão de Martins (2008), o estudo de caso é “próprio para 
a construção de uma investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro de um 
contexto real, com pouco controle do investigador sobre eventos e manifestações do 
fenômeno”.  
A vantagem desta estratégia para Laville (1999) “é a possibilidade de aprofundamento 
que oferece, pois os recursos se veem concentrados no caso visado”. De tal maneira, 
buscaremos analisar o processo de comunicação e estratégia de interatividade dos 
alunos de um curso de mestrado em Educação Matemática e Tecnológica EDUMATEC 
turma 2015.1 da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE através do aplicativo 
whatssap. 
No esforço de apreensão qualitativa e quantitativa do objeto, a investigação utilizou a 
entrevista semiestruturada empregando um roteiro de entrevista e observação como 
técnicas de pesquisa de campo. Esses procedimentos visaram assegurar a 
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confiabilidade da informação. Chizzotti (1991) define a entrevista em pesquisa 
qualitativa como um tipo de comunicação dirigida entre o pesquisador que pretende 
colher informações sobre o objeto de estudo e os sujeitos da pesquisa que detenham 
essas informações e possam emiti-las. O lócus da pesquisa foi realizado no cotidiano 
da Universidade Federal de Pernambuco, os entrevistados são alunos do curso de 
Mestrado em Educação Matemática e Tecnológica da UFPE turma 2015.1. Foram 
entrevistados 10 discentes que participam do grupo no whatssap criado pelos próprios 
alunos como processo de comunicação entre eles. A coleta de dados teve uma duração 
de dois meses. 
 
Resultados 
Constatou-se que o uso do aplicativo whatssap contribui para o processo de 
comunicação e estratégia de interatividade dos discentes. Sendo uma ferramenta de 
auxilio, interação e interatividade entre os mesmos, além de ajudar nas discussões 
diárias durante o dia. Na visão dos discentes a interatividade é a grande contribuição 
do aplicativo. Pois facilita o diálogo entre eles. Segundo os discentes além da 
interatividade o aplicativo pode ser utilizado como ferramenta didático- pedagógica 
dependendo de que como irá ser aplicado. Além da comunicação didático-pedagógica 
na visão dos discentes é possível falar em ensino e aprendizagem através do aplicativo 
desde que seja mediado por um docente, pois segundo eles a aprendizagem esta 
presente em toda interação, na troca de experiências e do convívio. 
Com relação ao processo de comunicação e interatividade com o aplicativo whatssap 
Com relação ao processo de comunicação e interatividade com o aplicativo whatssap 
10 discentes relataram que o aplicativo whatssap ajuda no processo de comunicação e 
interatividade, pois o aplicativo contribui para interatividade dos mestrandos, uma vez 
que, discutem-se conteúdos e atividades das aulas, repassamos avisos, serve ainda 
como meio de lembrete de atividades. E Através do grupo trocamos diversas 
informações sobre as disciplinas, expomos as dificuldades com as mesmas e nos 
ajudamos. Além de Ajudar pelo fato de ser um mecanismo rápido de comunicação em 
que muitos casos a interação são feitas de forma síncrona. Trocando informações 
sobre as atividades e trabalhos a serem entregues individuais ou em grupo, modo 
rápido de tirar dúvidas. É uma ferramenta que nos possibilita falar de coisas tanto das 
aulas quanto de nossas vidas pessoais. A comunicação é facilitada como também a 
troca de informações relativa às atividades das disciplinas; quanto à interatividade 
proporciona um maior laço de amizade, interação com os colegas de sala, já que nem 
sempre é possível no dia-a-dia da sala de aula. O aplicativo facilita, além de ser mais 
econômico, fazendo com que possamos nos comunicar de forma mais interativa com 
os mais diferentes números, sem muitos gastos. 
Quais os pontos negativos e positivos do uso do aplicativo whatsapp no processo de 
comunicação entre vocês? 
Com relação aos pontos negativos e positivos do uso do aplicativo whatsapp no 
processo de comunicação 01 discentes relatou que os pontos positivos são as 
discussões de conteúdos e atividades, como também os repasses de avisos, debates de 
textos. Já os pontos negativos referem-se a algumas conversas que fogem dos 
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assuntos do mestrado. Já para 01 aluno além da rapidez das informações. Um ponto 
negativo talvez seja o fato de nem todos participarem em algumas discussões e que a 
comunicação “olho no olho” ainda é a melhor. Já para 01 discente um dos pontos 
negativos que pode ser destacado é que para ter uma comunicação de fato rápida e 
efetiva, o sujeito deve estar conectado com a internet, além do uso adequado da 
linguagem. O que torna interessante no aplicativo além de sua interface de fácil uso, e 
que as interações podem ser feita síncrona e assíncrona. Já para 01 discente Positivo 
porque é rápido sempre aparece alguém para responder, Negativo porque às vezes 
tem muita coisa para ler e não é nenhuma informação ou pergunta interessante para 
mim. 
Para 03 discentes é positivo acredito que a troca de informações relativas às disciplinas 
como também a aprendizagem mediante a compreensão dos textos e até mesmo 
discussão dos mesmos; negativos julgo que o fato dessas discussões não acontecerem 
presencialmente, gerando um relacionamento um pouco superficial. Pois a troca de 
informações sobre as disciplinas e atividades, além de um espaço para tirar dúvidas e 
dividir questões sobre nossas vidas. Como negativo acho que às vezes existe muita 
conversa paralela fazendo com que o fluxo de spam seja muito grande e com isso 
dificultando inclusive encontrar as informações relevantes. Na concepção de 01 
discente até agora não vi pontos negativos, em relação aos pontos positivos, o 
aplicativo nos permite além de nos conhecermos melhor, interagir sobre os textos, 
tirar dúvidas, nos organizar para as aulas, o nosso grupo é um grupo que se ajuda 
bastante. Para 01 discente o ponto positivo é a velocidade que a mensagem chega, 
podendo ser compartilhada por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, assim não 
sendo necessário o envio da mesma mensagem para pessoas diferentes. Em relação ao 
ponto negativo, é que muitas vezes no grupo se coloca uma informação e as pessoas 
falam outras coisas e essa informação desaparece, ou seja, não é visualizada pela a 
maioria das pessoas. Além disso, o fato que sempre é necessário está conectado a 
internet o que nem sempre é possível de realizar. E para 01 discente interação e 
agilidade são os pontos positivos. Quanto aos negativos: necessita que todos estejam 
online e muitas mensagens desfocadas do objetivo inicial. Servem apenas para 
interagir. 
O whatsapp como aplicativo de comunicação didático-pedagógica 
Com relação ao o whatsapp como aplicativo de comunicação didático-pedagógica 02 
discente relata que o whatsapp não é um aplicativo de comunicação didático-
pedagógico porque não foi criado para esse fim, mas pode ser utilizado desde que o 
grupo que utilize esse aplicativo remeta a esse fim. Tenha o foco pedagógico, pois ele 
não satisfaz todas as necessidades. Já para 01 docente isso depende muito da intenção 
em que os sujeitos irá utilizar. Porém ele pode ajudar muito no processo de interação e 
comunicação. Já para 01 docente ele não é um aplicativo de comunicação didático- 
pedagógico porque seria necessário alguém direcionando o processo.  
Acredito que é mais a questão de facilita as troca de informações ou dúvidas rápidas. 
Já para 01 discente quando bem utilizado pode ser uma ferramenta eficaz nesse 
processo de aprendizagem, visto que o aluno está inserido neste ambiente 
tecnológico. 01 discente relata que ele não é um aplicativo para esse fim, assim como 
os jogos. Mas devido a grande disseminação em nossa sociedade podemos observar 
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que possibilidades pedagógicas eles podem proporcionar para serem trabalhadas 
dentro do contexto escolar. 01 discente relata que pode ser dada a ele essa função 
pedagógica, mas que não surgiu com esse objetivo. 02 discentes fala que ele pode ser 
usado sim com instrumento pedagógico porem depende da forma como o professor 
vai usar isso nas aulas. Nele tiramos várias dúvidas sobre assuntos do mestrado além 
de comunicar, sobre eventos e outros acontecimentos nas mais diversas áreas. E para 
01 discente depende pode ser utilizado, mas exige que o professor tenha um mínimo 
de formação sobre o uso e planejamento da ferramenta. 
O ensino e aprendizagem através do uso do aplicativo whatsapp 
Com relação à aprendizagem através do uso do aplicativo whatsapp 06 discente relata 
que a aprendizagem está presente em toda interação, ocorre através das trocas de 
experiências e do convívio, sendo assim, creio que o whatssap pode servir sim como 
forma de ensino e aprendizagem desde que o professor direcione esse aplicativo para 
esse fim. Que planeje e utilize o whatsapp não como apenas um aplicativo só para 
trocar mensagens aleatórias e sem algum intuito relacionado ao conteúdo e atividades 
educacionais. Para 02 discentes se existirem algum mediador sim, utilizado livre mente 
pelos alunos não.  É possível falar num processo de cola na hora da prova mesmo, 
como já vivenciei. Já para 02 discentes contribuem sim para a aprendizagem, todavia é 
necessário encaminhar as conversas para atingir os objetivos que se desejam, assim, os 
professores poderão tirar as dúvidas dos alunos através do aplicativo, assim como os 
alunos poderão conversar entre si e tirar suas dúvidas através dessa interação. É uma 
ferramenta poderosa de comunicação, só precisa ter uma formação e planejamento 
para fazer uso pedagógico. 
 
Conclusão 
O uso do aplicativo whatsapp contribui para o processo de comunicação e estratégia 
de interatividade dos discentes. Sendo uma ferramenta de auxilio, interação e 
interatividade entre os mesmos, além de ajudar nas discussões diárias durante o dia. A 
interatividade é a grande contribuição do aplicativo.  Sendo uma ferramenta de auxilio, 
interação e interatividade entre os mesmos, além de ajudar nas discussões diárias 
durante o dia. Na visão dos discentes a interatividade é a grande contribuição do 
aplicativo. Pois facilita o diálogo entre eles.  
Além da interatividade o aplicativo pode ser utilizado como ferramenta didático- 
pedagógica dependendo de que como irá ser aplicado. Além da comunicação didático-
pedagógica na visão dos discentes é possível falar em ensino e aprendizagem através 
do aplicativo desde que seja mediado por um docente, pois a aprendizagem esta 
presente em toda interação, na troca de experiências e do convívio. 
O WhatsApp não cria algo novo, mas se apoia no que já existe. O aplicativo é uma 
extensão das relações sociais dos jovens e é usado mais para compartilhar o cotidiano 
dos usuários do que informações midiáticas. O uso desse aplicativo contribuiu no 
sentido de possibilitar uma maior intersubjetividade entre os estudantes. Trazendo 
para os estudantes um entendimento de utilizar os espaços virtuais para tratarem de 
conteúdos de aprendizagem propostos na exposição em sala de aula. 
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Entretanto, não é possível generalizar que esta dinâmica de funcionamento como 
padrão nos grupos de conversa do Whatsapp. É importante levar em consideração os 
hábitos, costumes e a cultura de cada grupo observado. Além do que, é possível criar 
grupos de temáticas específicas, mesmo que ele seja composto por usuários 
desconhecidos, Neste caso, eles são formados a partir de um interesse comum e não 
necessariamente por vínculos afetivos.  
Na realização desta atividade estratégica de ensino, verificou-se que o nível de 
interação entre os estudantes aumentou rapidamente, logo eles entravam no grupo já 
preenchiam um comentário. No entanto, pouco tempo depois percebeu-se um 
distanciamento do assunto proposto para estudo e a inserção de mensagens sobre 
questões outras, como comentários sobre falas de colegas de turma, mensagens de 
autoajuda, entre outras deste perfil. Todavia é necessário encaminhar as conversas 
para atingir os objetivos que se deseja, assim poderão tirar a dúvidas através do 
aplicativo, podendo os alunos conversar entre si e tirar suas dúvidas através dessa 
interação.  
Então, esta ferramenta de interação online e de comunicação só precisa ter uma 
formação e planejamento para uso pedagógico, pois o seu uso possibilita estímulo aos 
estudantes por acontecer em ambiente virtual. A utilização do aplicativo whatsapp em 
educação contribui para o processo de comunicação e interação dos discentes. Sendo 
também um meio de comunicação entre o professor e os estudantes. Foi isto que se 
verificou nesta pesquisa, um envolvimento mais espontâneo com um recurso que faz 
parte do cotidiano dos discentes. E uma comunicação mais acessível com os 
estudantes. 
 
Referencias  
Angrosino, M. (2012). Etnografia e observação participante, Porto Alegre: Artmed, 

2009. In: A, Amaral; S, Fragoso, S; Recuero, R. Métodos de pesquisa para internet, 
1ª ed. Porto Alegre: Sulina. 

Chizzotti, A. (1991). Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo: Atlas. 
Castells, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade e 

cultura. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2012.   
Cônsolo, A., Treitero, G. A linguagem audiovisual em mídias portáteis e ubíquas. 

Comunicação & Mercado: Revista Internacional de Ciências Sociais Aplicadas da 
UNIGRAN, Dourados, 2(2), pp.250-261, Disponível em: 
www.unigran.br/mercado/paginas/arquivos/edicoes/1N2/edicao_completa.pdf  

Fedoce, R. S., Squirra, S. C. (2011). A tecnologia móvel e os potenciais da comunicação 
na educação. Logos 35: Mediações Sonoras, Rio de Janeiro, 2(18), pp.267-278, 
Disponível em: 
www.epublicacoes.uerj.br/index.php/logos/issue/view/237/showToc.  

Laville, C.; Dione, J. (1999). A Construção do saber: manual de metodologia da pesquisa 
em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed.  

Larrose R., Straubhaar, J. (2004). D. Comunicação, mídia e tecnologia. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning.   



464 
 

Lévy, P. (2009). Cibercultura. São Paulo: Ed.34. 
Lemos, A. (2013). Cibercultura - Tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 

Porto Alegre: Sulina. 
Mantovani, C. M. (2005). Telefonia Celular: Informação e Comunicação em Novo 

Espaço de Fluxo, Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da  Comunicação – Uerj – 5 
a 9 de setembro de. Disponível em 
<http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/79903392067139223359944593220
619405378.pdf>. Acesso em 25/10/13. 

Martins, G. (2008). Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa. 2. ed. São Paulo: Atlas.  
Nicolaci-Da-Costa, A. M. (2006). Jovens e celulares: a cultura do atalho e da 

sociabilidade instantânea. In: E. Rocha, Almeida, M. I.; E, Fernanda. (Orgs.). 
Comunicação, consumo e espaço urbano: novas sensibilidades nas culturas 
jovens. Rio de Janeiro: Mauad Ed.,  

Primo, A. (2000). Interação mútua e reativa: uma proposta de estudo. Revista 
Farmecos. Jan., 12, pp. 81-92. 

Recuero, R. (2012). A conversação como apropriação na comunicação mediada pelo 
computador. In: Buitoni, Dulcilia Schroeder; CHIACHIRI, Roberto. (Org.). 
Comunicação, cultura de rede e jornalismo, São Paulo, v. 1, p. 259-274. 
Disponível em http://www.raquelrecuero.com/raquelrecuerolivrocasper.pdf 

Santos, S. V. (2013). O uso do celular nas práticas de letramento. In: vi fórum 
identidades e alteridades. In II Congresso Nacional Educação E Diversidade, 
Itabaiana/SE. Anais. UFS/Itabaiana/SE Brasil. p. 1-10. 

Sibilia, Paula (2008). O show do eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: 
Nova. Fronteira. 

Sabbatini, M. (2011). Sob o signo da convergência: reflexões sobre o papel das  mídias 
digitais interativas na educação. Artigo apresentado na 34 a reunião da ANPED – 
associação nacional de pesquisa e pós-graduação em educação, natal, rio grande 
do norte. 

Santaella, L. (2013). Intersubjetividade nas redes digitais: repercussões na educação. 
In: A. Primo, A internet em rede. Porto Alegre: Sulina. 

Thompson, J. B. (2011). A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. 
Petrópolis, RJ: Vozes. 


