
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS 
   
 
 

 
 

 
SANDRO LOPES BARBOSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO WHATSAPP COMO FERRAMENTA D E ENSINO 

E APRENDIZAGEM NO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS  NATURAIS 

DO INFES/UFF 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Antônio de Pádua 
2017 

 



 

 

SANDRO LOPES BARBOSA 
 
 
 
 
 
 

UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO WHATSAPP COMO FERRAMENTA D E ENSINO 
E APRENDIZAGEM NO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS  NATURAIS 

DO INFES/UFF 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado ao curso de Ciências 
Naturais, como requisito parcial para 
conclusão do curso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: 
Prof. Dr. André Luiz Gomes da Silva. 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Antônio de Pádua 
2017 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                         CATALOGAÇÃO NA FONTE UFF/SDC/BINF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bibliotecário – Documentalista: Leandro Martins Cota Busquet 
CRB/7 Região: 669 

B238  Barbosa, Sandro Lopes. 
  

  Utilização do aplicativo WhatsApp como ferramenta de ensino e aprendizagem no curso de licenciatura em Ciências 
Naturais do INFES/UFF / Sandro Lopes Barbosa. - Santo Antônio de Pádua, 2017. 
        33 f.: il. 
    

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Ciências Naturais). - Universidade Federal Fluminense, 
Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, 2017. 
         Bibliografia: f. 30-31. 
         Orientador André Luiz Gomes da Silva. 
          
 
 

     1. Mídias Educacionais. 2. Tecnologias Educacionais. 3. WhatsApp. 4. Ensino Superior I. Silva, André Luiz Gomes da. 
II. Título. 

     
                                                                                                                   CDD 370.11  

 



 

 

 
SANDRO LOPES BARBOSA 

 
 
 
 
 
 

UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO WHATSAPP COMO FERRAMENTA DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM NO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS DO 

INFES/UFF 
 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado ao curso de Ciências 
Naturais, como requisito parcial para 
conclusão do curso.  

 
 
 
Aprovado em 14 de dezembro de 2017. 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

________________________________________________ 
 Prof. Dr. André Luiz Gomes da Silva (Orientador) - UFF 

 
 
 

_________________________________________________ 
           Prof.ª Msc. Célia Maria Lira Jannuzzy - UFF 

 
 
 

___________________________________________________ 
             Prof.ª Msc. Renata Bacellar Mello - UFF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Antônio de Pádua 
2017 



 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À todos os alunos que podem ser beneficiados pelo uso do aplicativo Whatssapp. 
 

Ao meu professor, Dr. André Luiz Gomes da Silva, por ter me ensinado a fazer uso do 
aplicativo Whatssapp na educação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Ao meu irmão Luis Carlos Lopes Barbosa (in memorian), por todo o apoio necessário durante 

este curso. Sem sua presença, jamais estaria escrevendo estas linhas e encerrando este curso. 

 

Ao professor Dr. André Luiz Gomes da Silva, por ter me sugerido o tema deste trabalho de 

conclusão de curso e pelo excelente trabalho de orientação durante todo o tempo. 

 

As professoras Marta Gomes Pereira e Zuma Miller de Souza Oliveira, ao professor Otto 

Von-Held a minha tia Maria Zilda Morizo Ordizo, aos amigos Marcelo Cortat Sermud e 

Maria das Graças Bairral, pelo incentivo de nunca desistir da minha caminhada para a 

conclusão do curso ao qual me dediquei com afinco e consegui estar aqui hoje apresentando 

este trabalho. 

 

Aos amigos de toda a comunidade acadêmica, em especial a Camila Cavalcanti Matheus 

Lopes, Ana Paula Sodré, Christiane Camille Maia e Alex Lobo amigos e companheiros que 

muito me auxíliaram em minhas atividades. 

 

Aos amigos, Marcelli dos Reis Lessa, Bruno Coelho Herculano e Welligton Marmet Almeida 

que tive o prazer de conhece-los no início do curso e se transformaram na minha família do 

coração! 

 

À amiga que mesmo distante estará sempre presente. A responsável por eu estar aqui hoje 

concluindo esta etapa muito importante na minha vida. Ana Simonete da Silva Pimentel, 

muito obrigado por ter me feito chegar até aqui. 

 

 À Deus, agradeço por ter me acompanhado nessa jornada e por todas as bênçãos que já recebi 

e irei receber, pois sei que nunca me abandonarás! 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          “A única arma para melhorar o planeta é a Educação com ética. Ninguém nasce 
odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem, ou ainda por sua religião. Para 
odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a 
amar.” 

Nelson Mandela 
 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 
O uso da tecnologia virtual está cada vez mais presente no processo de ensino-aprendizagem. 
O presente trabalho trata da análise da utilização do aplicativo WhatsApp no ambiente de 
ensino-aprendizagem no curso de Licenciatura em Ciências Naturais do Instituto do Noroeste 
Fluminense de Educação Superior da Universidade Federal Fluminense (INFES/UFF). Foi 
realizado uma investigação de natureza qualitativa e quantitativa, de abordagem descritiva, 
com pesquisa bibliográfica e aplicação de um questionário. De acordo com as respostas 
obtidas na pesquisa, pôde-se observar que o uso do aplicativo WhatsApp é frequentemente 
utilizado pelos alunos para tratar de assuntos acadêmicos formando grupos entre os colegas de 
turma. O aplicativo facilita a comunicação e o desenvolvimento da disciplina, pois facilita a 
comunicação, a troca de vídeos, áudios, imagens e documentos. A maioria dos alunos afirma 
que o uso do aplicativo WhatsApp traz uma maior interação entre eles, o que pode melhorar a 
convivência diária em sala de aula. Nesta pesquisa 54% dos alunos cita a falta de privacidade 
de horários como um ponto negativo. Apesar de quase metade dos entrevistados acharem que 
o aplicativo deveria ser restrito o seu uso em certos horários, a maioria também concorda que 
um dos pontos positivos do uso do aplicativo é seu uso em tempo integral. Concluindo, com a 
utilização desta ferramenta digital foi possível compartilhar reflexões, fazer comparações e 
dividir experiências entre professores e alunos. 
  
Palavras-chave: Mídias Educacionais. Tecnologias Educacionais. WhatsApp. Ensino 
Superior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 
 
 
The use of virtual technology is increasingly present in the teaching-learning process. The 
present work deals with the analysis of the use of whatsapp application in the teaching-
learning environment in the Natural Sciences Degree course at the Fluminense Institute of 
Northwest Higher Education of the Fluminense Federal University (INFES / UFF). A 
qualitative and quantitative research was carried out, with a descriptive approach, with 
bibliographical research and questionnaire application. According to the answers obtained in 
the research, it was observed that the students to deal with academic subjects forming groups 
among the classmates often use the use of the Whatssapp application. The application 
facilitates the communication and the development of the discipline because it facilitates the 
communication, the exchange of videos, audios, images and documents. Most students state 
that using the Whatsapp application brings a greater interaction between them, which can 
improve daily living in the classroom. In this research, 54% of the students cited the lack of 
privacy of schedules as a negative point. Although nearly half of respondents feel that the 
application should be restricted at certain times, most also agree that one of the good points of 
using the app is its full-time use. In conclusion, with the use of this digital tool it was possible 
to share reflections, make comparisons and share experiences between teachers and students. 

 
Keywords: Educational Media. Educational Technologies. WhatsApp. Higher education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As transformações geradas pelas tecnologias digitais fazem com que haja cada vez mais 

novas possibilidades educativas, sejam elas no ensino fundamental, médio ou superior, tanto 

na rede pública quanto privada. Além disso, as tecnologias digitais tem o poder de romper 

com os modelos convencionais de ensino, fazendo com que haja uma maior motivação por 

parte do aluno em aprender e do professor de atuar como um mediador do conhecimento 

dessas novas tecnologias.  

De acordo com Lacerda (2011), na sociedade do mundo contemporâneo a grande 

necessidade existente é a promoção de uma aprendizagem cada vez mais significativa, 

pertinente, interativa e de acordo com o contexto da realidade vivida pelo aluno. De fato, não 

basta apenas transmitir o conhecimento produzido de forma tradicional, é preciso chamar a 

atenção do alunado, haja visto que as tecnologias digitais já fazem parte da sua vida social. 

Segundo Pozo e Monereo (2010) existe a necessidade de uma adaptação às inovações no 

processo de aprendizagem fazendo com que o aluno exerça um papel principal nesse 

processo.  

Atualmente as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) estão recebendo uma 

atenção especial no universo acadêmico, pois estas tecnologias se mostram de extrema 

importância no processo de ensino e aprendizagem educacional no contexto atual. A 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) aborda as TIC 

para a educação de forma abrangente por meio de uma plataforma intersetorial própria focada no 

trabalho conjunto dos setores de Comunicação e informação, Educação, e Ciências, onde as 

questões sobre acesso, inclusão, equidade e qualidade na educação são tratadas (UNESCO, 

2017). 

O uso das TICs em sala de aula permite um ambiente articulador de inovações e 

democrático, onde professor e aluno estarão promovendo ações políticas participativas e 

inclusivas com o processo de ensino-aprendizagem, podendo desta maneira, suprir as 

necessidades de todos os envolvidos a partir da interatividade. 

Valente (2011) afirma que além do computador e da internet, as 

informações/comunicações se manifestam por meio de instrumentos físicos, tais como 

imagens, rádio, vídeos, televisão, DVD, notebook, laptop, tablets, smartphone que, 

conectados à internet, disponibilizam ferramentas e aplicativos como Moodle, Blogs, 

Facebook, Twitter, Fóruns, Jogos Digitais, WhatsApp, dentre muitos outros. Todas estas 
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ferramentas e recursos já são amplamente conhecidos e utilizados em nosso dia-a-dia, tanto 

nos meios de comunicação quanto em nosso meio social. 

Estes aparatos tecnológicos surgiram no começo com o objetivo de comunicar e 

transmitir informações. No entanto, atualmente apresentam várias possibilidades, uma delas é 

a de integração das práticas educacionais como elementos potencializadores dos processos 

formativos, tanto acadêmicos quanto profissionais (FRAGOSO et al., 2012; IZZO et al., 

2010; SILVA, 2012). 

A utilização destes recursos, tanto no meio corporativo quanto no meio acadêmico, vem 

sendo intensificado a cada ano. O conceito mais atual da utilização deste recurso é o Mobilie 

Learning ou apenas na sua forma abrevida M-Learning, que pode ser considerada uma  

modalidade de ensino e aprendizagem que permite a alunos e professores criarem novos 

ambientes de aprendizagem utilizando dispositivos móveis com acesso à Internet, Saccol et 

al., 2011; Oliveira et al., 2014 dizem que, a utilização prática do conceito M-Learning se 

baseia principalmente: 

Na autonomia: Representa a liberdade para que o estudante organize seu próprio estudo, 

utilizando, inclusive, a Internet para buscar outras visões sobre determinado assunto e não 

apenas as que são transmitidas pelo professor.  

Na portabilidade/mobilidade: O estudante não precisa estar em espaços formais de 

educação, como a sala de aula, por exemplo, para aprender. Desse modo, professores e alunos 

podem enviar e receber informações em qualquer local.  

Na facilidade de entendimento: O aluno pode estudar em seu Ambiente Virtual de 

Aprendizagem preferido, dessa forma, há maior comodidade para interação com os demais 

alunos e com o professor.  

Na flexibilidade: Possibilita que professores tenham maior aproximação dos alunos, 

interagindo ou monitorando as atividades.  

Existem várias inovações tecnológicas digitais que são utilizadas como ferramentas de 

comunicação instantânea móvel como o WhatSapp, Google Talk (Hangout), Skype, Viber, 

Telegram, Facebook Messenger, entre outros. No entanto, segundo o site Olhar Digital (Olhar 

Digital, 2017) a ferramenta mais popular e utilizada em vários paises é o WhatsApp.  

O WhatsApp é um aplicativo multiplataforma1 de mensagens instantâneas e chamadas  

                                                           
1 1 Característica do programa, software ou aplicativo que pode funcionar em várias plataformas (dispositivos) 

diferentes: jogos multiplataforma. Particularidade do conteúdo que é transmitido em diferentes plataformas, 

como televisão, computador, tablets e smartphones: comunicação multiplataforma. DICIO-Dicionário Online de 

Português 
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de voz para smartphones, tablets e computadores que traz uma possibilidade audiovisual que  

abre espaço para novas possibilidades tecnológicas e pedagógicas no exercício da docência. 

Além de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos em 

PDF, além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a Internet. 

O aplicativo WhatsApp foi criado em 2009 por Brian Acton e Jan Koum com o 

objetivo de gerar comunicação e interação entre os usuários com compartilhamento de 

informações contidas em imagens, vídeos e áudios. Segundo dados do site Statista 

(STATISTA 2017) existem hoje cerca de 1,3 bilhões de usuários do aplicativo no mundo. 

O WhatSapp pode ser considerado uma Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) e além do seu uso social, nos últimos anos vem sendo utilizado como importante 

ferramenta corporativa e educativa (ALMEIDA, 2015; SARKER, 2015; ARAÚJO et al., 

2015; FATTAH, 2015; PISA, 2016; HONORATO &, REIS, 2017).  A utilização do 

WhatsApp é contínua durante o processo de comunicação, fato que pode aproximar aluno e 

professor durante a construção do conhecimento no processo de ensino-aprendizagem, 

facilitando assim a transmissão do conhecimento  e discussão dos tópicos apresentados em 

aula. 

Com a possiblidade de criação de grupos restritos dentro do aplicativo funcionando 

como fóruns (OLIVEIRA et al., 2014), várias são as formas de interação professor/aluno ou 

aluno/aluno através do aplicativo WhatsApp, como o compartilhamento dos tópicos de aula, 

de textos em pdf, links da internet, áudios, localização, além de imagens e vídeos. Este 

processo pode facilitar a troca e a aquisição de conhecimentos de forma rápida e eficaz (PISA, 

2016). 

Mesmo com todas as vantagens e facilidade de acesso e de uso do aplicativo WhatsApp, 

sua utilização como ferramenta educativa precisa ser cautelosa, segundo Pisa (2016) se faz 

necessário uma capacitação prévia dos professores que irão trabalhar com essa ferramenta, 

visto que, há desvantagens significativas na utilização do aplicativo como a falta do foco de 

alguns integrantes do grupo, compartilhamento de informações não condizentes ao conteúdo 

da disciplina, a não conexão de alguns integrantes do grupo à internet de forma integral 

(ALMEIDA, 2015; SARKER, 2015; PISA, 2016).  

Reunir os alunos em horário integral seria impossível, pois nem sempre as pessoas 

estariam à disposição de um grupo de estudo criado no WhatsApp. Mas em acerto com todos 

e estabelecendo horários de encontros teria uma função dinâmica no processo educativo. A 

falta de um dos integrantes do grupo poderia ser uma desvantagem nesse processo, uma vez 

que causaria a falha de todo um planejamento inicial que todos participem do processo, e faria 
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com que o professor não concluísse o trabalho, pois os não presentes poderiam ficar 

prejudicados. 

 Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo mostrar a utilização do aplicativo 

WhatsApp como ambiente virtual de aprendizagem e na relação professor-aluno e  na 

interação aluno-aluno na educação superior no curso de Licenciatura em Ciências Naturais. 

Com isso, foi feita uma avaliação qualitativa e quantitativa do uso do WhatsApp no  curso de 

Licenciatura em Ciências Naturais do Instituto do do Noroeste Fluminense de Educação 

Superior da Universidade Federal Fluminense (INFES/UFF).  

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Mostrar a utilização do aplicativo WhatsApp como ambiente virtual de aprendizagem e na 

relação professor-aluno e  na interação aluno-aluno no curso de Licenciatura em Ciências 

Naturais no INFES/UFF (Universidade Federal Fluminense). 

 

2.1.1 Objetivos específicos 

-Realizar uma sondagem com os alunos do curso de Licenciatura em Ciências Naturais, afim 

de aferir o uso do aplicativo WhatsApp no ensino, bem como, a frequência diária de uso do 

aplicativo para assuntos pessoais e assuntos acadêmicos, analizando a interação entre os 

colegas e os professores envolvidos, assim como, observar os pontos negaticvos e positivos, 

principalmente no horário utilizado, citados pelos respondentes; as formas mais utilizadas 

para troca de conhecimentos e a frequência de uso pelos professores para fins acadêmicos e 

poder verificar se hà alguma dificuldade na utilização do aplicativo. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Esta investigação foi realizada através de uma observação na disciplina Biologia 

Floral, oferecida como optativa, e aplicação de um questionário (Apêndice.1), com os alunos 

do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais do Instituto Federal Fluminense – INFES. Os 

referenciais bibliográficos permitiram o levantamento de informações sobre a utilização do 

aplicativo Whatsapp na educação estabelecendo as direções a serem percorridas e a 

formulação de questões para a pesquisa.  
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Foi aplicado um questionário, via e-mail, a todos os endereços eletrônicos, referentes 

aos alunos matriculados no curso de Licenciatura em Ciências Naturais do INFES/UFF em 

Santo Antônio de Pádua-RJ, passados pela coordenação, num total de 142 sujeitos. O 

questionário contendo 11 perguntas objetivas com três opções de respostas e uma questão 

dissertativa em que o aluno expunha sua opinião, foi respondido por 26 dos enviados.  

A pesquisa foi de caráter confidencial, onde não continha o nome do respondente e os 

resultados foram registrados graficamente. As perguntas foram divididas em blocos 

individuais, para posterior analise. Alguns critérios para analise foram levados em 

consideração, tais como; opiniões de uso do aplicativo pelos alunos, dados de freqüência de 

uso, utilização para assuntos pertinentes a aula e desvio freqüente em assuntos não 

acadêmicos. A partir dos dados obtidos foi possível avaliar de forma quantitativa e qualitativa 

o uso do aplicativo Whatsapp. E dentro de tal observância pode-se constatar algumas 

vantagens e desvantagens no uso do aplicativo como ferramenta de ensino. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O uso do aplicativo WhatsApp é frequentemente utilizado pelos alunos do curso de 

Licenciatura em Ciências Naturais do INFES/UFF (Figura 1). O seu uso diário levou as 

pessoas a se apropriarem dessa tecnologia, por ser um meio de comunicação barato, rápido e 

funcional, fazendo com que este aplicativo fosse tido como algo central e cotidiano dos 

entrevistados. O fato dos alunos usarem socialmente o aplicativo, diariamente facilita os 

objetivos da sua utilização como ferramenta educativa, o que já foi observado por Rambe e 

Chipunza (2013), que afirmaram que o aplicativo WhatsApp pode auxiliar o aluno no acesso e 

apropriação de recursos educacionais gerando uma aprendizagem coletiva. 

 

 

Figura 1 – Gráfico sobre o uso do aplicativo WhatsApp pelos alunos do curso de 

Licenciatura em Ciências Naturais do INFES/UFF. 

Neste gráfico foi possível verificar a frequência da utilização do WhatsApp ,96,15% 

dos sujeitos entrevistados afirmam que usam o aplicativo em seus cotidiano para fins 

variados, apenas 3,85% não fazem uso frequente o que pode-se assumir que estes também 

fazem uso do aplicativo, só que não é com tanta freqüência em seu cotidiano. A alternativa às 

não, não foi assinalada por nenhum dos 26 sujeitos que participaram da pesquisa, o que 

demonstra que há uma estabilidade desse aplicativo, inserido em nosso cotidiano.  

Embora a maioria dos estudantes utilize o aplicativo para tratar de assuntos 

acadêmicos (Figura 2), o uso do aplicativo é citado para tratar de assuntos diversos. Segundo 

Rodrigues (2015) e Pisa (2016) o WhatsApp tem a possibilidade de ser uma ferramenta viável 
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para fins pedagógicos. No entanto, este uso ainda é visto como desafiador por professores e 

alunos e é preciso de capacitação antes do Professor utilizar este recurso com seus alunos em 

sala de aula (OLIVEIRA, 2014; PISA, 2016). A capacitação de professores ainda é uma 

dificuldade e talvez um dos principais motivos pelos quais os professores não adotem, ou 

adotem menos o uso do aplicativo WhatsApp. 

 

Figura 2 - Gráfico do uso do aplicativo WhatsApp para tratar de assuntos acadêmicos. 

Nesta pergunta observa-se que 58% dos alunos, assinalam como frequente a utilização 

do WhatsApp para tratar de assuntos acadêmicos (Figura 2), utilizam também para formar 

grupos (figura 3), uma ferramenta que o aplicativo disponibiliza, para se conectar com os 

outros alunos da disciplina, podendo assim tratar dos assuntos referentes ao conteúdo da aula. 

Isto facilita muito a comunicação e o desenvolvimento na disciplina justamente pelo fato de 

alguns residirem em áreas muitos distantes uns dos outros. Estes dados estão de acordo com 

os estudos de Honorato e Reis (2017) que, em pesquisa realizada sobre o uso do aplicativo 

WhatsApp em atividades docentes, observou que as informações trocadas entre alunos e 

professores e, até mesmo entre os próprios alunos, se mostrou bastante eficaz. Pode-se 

também observar (Figura 2) que 42% dos alunos não utilizam o aplicativo para fins 

acadêmicos, isso mostra uma certa resistência de ambas as partes dos usuários. 
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Figura 3 – Gráfico sobre a formação de grupos dos colegas de turma no aplicativo 

WhatsApp. 

Na figura 3 pode-se aferir que 73% dos alunos constituem grupos via WhatsApp. O 

grupo desse aplicativo normalmente é feito por um integrante que será intitulado de 

administrador do grupo. A função do administrador é de adicionar os outros participantes para 

que possam ter acesso aos conteúdos que serão disponibilizados no grupo.  

Vale ressaltar que quando, existe a opção da criação de grupos de estudo, que seja 

criado pelo professor, que irá ministrar a disciplina, pois requer alguns cuidados éticos como 

por exemplo; a foto de perfil do grupo, não pode ser algo que venha ferir a conduta ou 

integridade dos participantes, os conteúdos para estudo devem ser bem explicados pelo 

mediador, avisando da  responsabilidade da publicação, tomar cuidado para que  este local de 

troca de informações, não venham com informações corriqueiras e falsas, que possam 

comprometer a integridade alheia, e em fim para que haja uma troca significativa de saberes. 

Devido a todos esse fatos é de suma importância a observação do professor.  

Observa-se também que apenas 27% dos respondentes só montam grupos às vezes, 

esse dado leva a concepção de uma baixa ou pouco interesse pela interação com outros alunos 

e até mesmo interesse por parte do professor. 

É de suma importância, deixar claro, que qualquer material postado no WhatsApp é de 

responsabilidade do autor da publicação, portanto qualquer publicação indevida que venha 
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ferir a conduta de qualquer indivíduo é considerado crime virtual, podendo o agressor 

responder judicialmente como qualquer outro crime comum. 

Como já mencionado muitos alunos fazem o uso do aplicativo com todos os recursos 

disponibilizado, como compartilhamento de vídeos, áudios, imagens e documentos (Figura 4). 

De acordo com Ritter et al. (2016) o aplicativo WhatsApp possibilitou perceber que o mesmo 

pode ser utilizado com objetivos educacionais, pois tem alto potencial de interação, 

promovem discussões e estimulam a aprendizagem colaborativa. 

 

Figura 4 – Gráfico do uso do aplicativo WhatsApp para a troca de conhecimentos 

através de vídeos, áudios, fotografias e documentos. 

Para o caso da utilização de recursos disponibilizado pelo WhatsApp, verifica-se que 

58% dos alunos usam continuamente para troca de informações, e 38% utilizam de forma   

ocasional; 4% pois responderam não utilizarem esses recursos, nem sendo de forma freqüente 

ou ocasionalmente.  Como a pergunta aplicada não foi aberta para saber o pensamento do 

grupo dos 4%, supõe-se que isso ocorra nesse grupo de participantes da pesquisa, por existir 

alguns que não possuem telefone smartfone ou apenas não se adequaram à essa tecnologia ou 

não querem. 

Os recursos desse aplicativo trazem para sala de aula certo conforto e agilidade, uma 

vez em que o aluno não precisa se locomover até a copiadora para obter um artigo, ou um 

capítulo de um livro, podendo acompanhar a aula pela tela de seu smartfone. Isso gera um 

baixo custos e contribui para diminuição de desculpas furtivas tais como: não tenho recurso 

financeiro para cópias de texto, não tenho disponibilidade para ir a biblioteca pegar o livro 
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que será discutido na aula. É a tecnologia e toda comodidade e agilidade que ela oferece na 

palma das mãos. É a comunicação em tempo real, com agilidade de respostas. Isso otimiza o 

tempo das aulas e propicia um maior desenvolvimento em termos de agilidade do conteúdo. 

Entretanto ainda são poucos os estudos que tratam da efetividade do ensino alcançado com a 

utilização desta ferramenta tecnológica. 

 

Por meio dos grupos criados no aplicativo, sempre há um aumento na comunicação 

entre os usuários. Por este recurso, por exemplo, eles podem ser notificados sobre lições de 

casa e tirar dúvidas com os colegas sem precisarem estar na sala de aula. De acordo com Guy 

(2009) e Oliveira (2014), de modo geral, os estudantes têm uma receptividade positiva em 

relação à aprendizagem móvel oferecida pelo aplicativo WhatsApp. 

 

 

Figura 5 – Gráfico sobre a percepção que o aplicativo WhatsApp proporciona uma 

maior interação entre os colegas da sala de aula. 

Para a questão interação aluno-aluno nota-se que 65% dos entrevistados acreditam que 

o uso do aplicativo WhatsApp, vem se mostrando efetivo na contribuição dessa interação 

apenas 35% indicam que é algo que acontece ao acaso, sem muita efetividade. Um ponto 

negativo apontados pelos respondentes que assinalaram a opção “às vezes”, foi que existe 

entre os colegas de grupo de whatsapp, uma falta de ética em relação à privacidade de 

horários, nas quais são enviadas as mensagens (figura 6). Observamos que apesar de alguns 

alunos não acharem isso um problema, outros acham o horário de envios de mensagens 

inconveniente. De acordo com Modesto (2011), a “conversação é uma ferramenta 
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indispensável para a comunicação entre os falantes e para que estes possam se posicionar de 

maneira crítica em seu próprio mundo”.  

Um modo do aplicativo não invadir horários e dias que não convém, seria os grupos 

criados estipularem regras de uso (Oliveira, 2014).  

 

 

Figura 6 – Gráfico sobre a falta de privacidade de horários da utilização do WhatsApp. 

O resultado do gráfico vai ao encontro com o que foi dito anteriormente, pois 54% dos 

entrevistados concordaram ser necessário privacidade de horários para a troca de mensagens. 

Muitos relataram que é preciso um entendimento entre os integrantes do grupo, que seja algo 

combinado, e em horário apropriado aos usuários, por exemplo: de segunda à sexta de oito as 

dezessete horas, não sendo utilizado por exemplo no horário das aulas presenciais, fora desse 

período para casos considerados de emergência, como; entrega de trabalho, mudanças no 

cronograma da disciplina, avisos pertinentes ao dia seguinte. 

 Mesmo com esse ponto negativo os entrevistados evidenciaram na pergunta seguinte 

como ponto positivo sua utilização em tempo real (Figura 7), o que de certa forma ao 

comparar as respostas pode-se notar um conflito de respostas pelos candidatos. Pois ao 

mesmo tempo em que reclamaram da falta de privacidade apontada como aspecto negativo, 

ressaltaram a importância por sua instantaneidade de comunicação. De acordo com Teixeira 

(2003), por conta do processo quase que simultâneo de escrita e a sua recepção, a 

instantaneidade tornou-se altamente atrativa. No presente trabalho este foi um ponto positivo 

do uso do aplicativo pelos alunos. 
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Figura 7 – Gráfico ponto positivo da utilização do WhatsApp em tempo integral e real. 

Como evidenciado, 81% dos respondentes apontam como positivo, a utilização do 

WhatsApp no tempo integral, apenas 19% consideraram ocasionalmente esse aspecto como 

positivo. Diante desses dados foi possível verificar que esse aplicativo é benéfico em meios 

sociais e que é crescente a utilização deste, na vida das pessoas. Mesmo com aspectos 

negativos, algumas pessoas não deixarão de usar ou usarão mais ou menos o aplicativo 

WhatsApp diante dos aspectos levantados. 

Apesar do aplicativo WhatsApp ser muito utilizado pelos alunos, muitos professores 

ainda não fazem uso desta ferramenta para fins acadêmicos. Segundo os respondentes, se os 

professores fizessem um maior uso seria mais fácil a comunicação e contribuiria com o 

aprendizado nos assuntos relacionados à disciplina cursada. Rajasingham (2009) ressalta que 

os modelos educacionais que rompem com os métodos convencionais de ensino estão se 

tornando cada vez mais plausíveis com a ajuda da crescente evolução da tecnologia da 

informação. 
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              Figura 8 – Gráfico do uso do aplicativo WhatsApp para fins acadêmicos nas 

disciplinas. 

No INFES/UFF, um número pequeno de professores, segundo relato dos respondentes, 

adotaram o aplicativo whatsapp para melhorar a comunicação e a deposição de trabalhos 

acadêmicos. Em acompanhamento a disciplina optativa Biologia Floral, no curso de 

Licenciatura em Ciências Naturais, foi possível observar que o professor criou um grupo no 

aplicativo WhatsApp, onde reuniu todos os inscritos na disciplina no referido grupo.  

A disciplina era oferecida uma vez por semana, e através dessa opção oferecida pelo 

aplicativo para a criação do grupo, o professor fazia a comunicação com os integrantes. 

Criando assim um ambiente virtual de troca de informações entre os usuários. Para tal foram 

colocadas as seguintes questões: o grupo seria utilizado apenas para aquela disciplina, o 

professor seria o administrador do grupo, a foto escolhida para perfil foi selecionada pelo 

administrador após envio de imagens por alguns participantes, os artigos e trabalhos 

acadêmicos enviados pelo administrador deveriam ser respondidos pelos alunos, para que 

tivesse a certeza que todos haviam recebido o material. O grupo também funcionava para tirar 

dúvidas de horários de aula, e para avisos urgentes como: não haverá aula, ou não havendo 

aula presencial   o professor disponibilizaria tarefas para que os alunos executasse no horário 

da aula. Na observância constatou uma aceitação muito boa pelos participantes e uma melhora 

no desenvolvimento da disciplina.   

Para fins acadêmicos observa-se que, 58% dos alunos afirmaram ser raro o professor 

fazer o uso do aplicativo whatsapp em suas aulas; 42% disseram que alguns professores 

fizeram uso frequente. Em relatos, alguns alunos acentuaram que o uso do aplicativo 
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WhatsApp trouxe uma maior interação entre os colegas de turma além de melhorar a 

interação com os professores e, consequentemente, com a convivência diária em sala de aula. 

Este fato veio ao encontro do conceito de inteligência coletiva ressaltado por Lévy, (2007), já 

que foi possível verificar que o aluno pode aprender a partir do incentivo e das observações 

dos demais participantes do grupo. Com este recurso, e com a participação do docente, por 

exemplo, pode-se tirar dúvidas com os participantes sem precisarem estar na sala de aula, o 

que facilita muito devido aos alunos morarem distantes um do outro.   

 

 

Figura 9- Gráfico da utilização do aplicativo WhatsApp no auxílio da aprendizagem e na 

interação aluno-professor e aluno-aluno. 

Quanto à interação aluno-professor via WhatsApp, como já relatado em observação de 

uma disciplina em que era continuo o uso do whatsapp, foi perguntado aos alunos se era 

importante essa interação tendo o professor como mediador, 69% dos respondentes 

concordam que o uso desse aplicativo facilita em inúmeros aspectos a comunicação, 31% 

compreende ser algo que raramente ajuda essa interação via whatsapp, neste caso pode-se 

contrapor que esses 1/3 dos respondentes, na opção as vezes (Figura 10), possa ser devida a 

dificuldade de comunicação pessoal do aluno com a disciplina ou professor, o que não seria 

um caso afirmativo apenas uma hipótese.  

Segundo Honorato e Reis (2014), este apontamento pressupõe que o WhatsApp é uma 

oportunidade de auxílio para a educação, sendo muito ágil para sanar as dúvidas dos alunos e 

estimulá-los em tarefas escolares.  
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Muitas disciplinas já nos obrigam ao acesso às plataformas digitais e o uso do 

WhatsApp tem se tornado cada vez mais comum justamente pela acessibilidade em 

comparação à outras mídias sociais. Além disso, este aplicativo é rápido e fácil de manusear. 

 

Figura 10 – Gráfico sobre dificuldades da utilização do aplicativo Whatsapp para fins 

acadêmicos. 

Um dos pontos relatado por alguns alunos, é que por ser um aplicativos dotados de 

recursos áudios visuais, incorporados a um determinado modelo de smartfone, algumas 

divergências podem acontecer ao longo do processo de envio de conteúdos como: artigos em 

arquivos doc. ou em docx, Pdfs. Vídeos de k-bytes muito extensos, podem não ser 

visualizados ou baixados por determinados modelos de telefone móvel, causando assim um 

certo estresse entre os alunos, pois alguns irão ter o conteúdo e outros não. Desta forma o 

professor deve tomar um cuidado acentuado para que todos tenham recebido, e os que não 

receberem o conteúdo enviado deve comunicar ao professor para que este encaminhe em 

outro meio tecnológico tal como e-mail. 

No questionário 46% dos respondentes concordam que a dificuldade é algo frequente 

nesse universo tecnológico, porem 42% não veem essas dificuldades com empecilhos para 

que os professores continuem usando, o aplicativo para enviar artigos vídeos etc., pois 

afirmam que no mundo tecnológico existem diversos aplicativos que são eficientes em reparar 

alguns erros de informações computacionais. Os outros 12% não se manifestam em relação a 

essa visão então buscam por aulas mais tradicionalistas. Spence (2014) em seus estudos 

apresentou reflexões sobre uma experiência interdisciplinar que se valeu do WhatsApp como 
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recurso obtendo sucesso nas trocas de ideias e discussões em um trabalho sobre cyberbullying 

em cursos de direito e psicologia. 

 

 

Figura 11- Gráfico sobre disponibilidade de material enviado pelos professores no aplicativo 

WhatsApp. 

 Para os materiais que o professor disponibiliza 85% compreende ser de suma 

importância, indispensável à aula, apenas 15% julgam ser de uso ocasional. Lembrando que o 

professor que adote incluir em suas aulas essa metodologia de comunicação, deve se atentar 

para algumas considerações feitas acima, pois esse aplicativo tende a ser visto pelos alunos e 

professores como aliado na comunicação, a fim de, facilitar a interação aluno-aluno, aluno-

professor.  

No último bloco do questionário foi deixado um espaço para uma resposta dissertativa 

em que teve por base a seguinte sugestão: “Faça aqui sua crítica ou sugestão para a utilização 

do aplicativo WhatsApp como ferramenta de ensino”. Em sua maioria, as críticas foram às 

mesmas, foram citados que o envio de convites para festas, correntes, gifs, entre outros 

assuntos no grupo de estudos dispersa o foco principal, que seria tratar de assuntos 

relacionados à disciplina. Além disso, também foi citada a má utilização do aplicativo pelos 

alunos nos horários de aula. Como sugestão foi citaram que o uso do WhatsApp deveria ser 

maior entre todos os professores do curso, o que facilitaria muito a comunicação entre o 

mesmo e os alunos que moram em locais distantes. 

Os alunos também não deixaram de fazer elogios ao aplicativo WhatsApp por ser uma 

ferramenta de resposta rápida, o aplicativo tem ajudado muito os grupos de estudos no envio 
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de materiais para estudo e em grupos de trabalhos acadêmicos, facilitando a comunicação 

entre eles.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados encontrados podemos concluir que os alunos em sua 

maioria estão satisfeitos com a utilização do aplicativo WhatsApp nas disciplinas em que se 

fazem uso deste recurso. Por esta ferramenta ser de grande interesse, o seu uso pela maioria 

dos alunos é um aprendizado. Quando utilizado com parcimônia o aplicativo melhora a 

interação entre os envolvidos, alunos e professores, e obtém-se um resultado satisfatório. 

Durante a pesquisa foi observado que os professores ainda não tem muito conhecimento dos 

recursos do aplicativo WhatsApp e ainda dão preferência ao uso de e-mails, que nem sempre 

é visualizado no tempo necessário. 

Após leitura de textos, em livros e artigos recentes, e da pesquisa com o auxílio de 

questionário podemos dizer que a tecnologia não melhora o aprendizado, mas traz outras 

possibilidades para a construção do conhecimento pelo amplo campo de pesquisa. É 

necessário planejar atividades que explorem essa construção da aprendizagem utilizando as 

vantagens do aplicativo WhatsApp. Novas práticas pedagógicas podem possibilitar que o 

estudante seja mais ativo e protagonista em seu próprio processo de aprendizagem. Em 

relação às questões educacionais, o uso do aplicativo WhatsApp aponta mais vantagens do 

que desvantagens. Uma das vantagens é a possibilidade de o professor conhecer mais a fundo 

seus alunos, gerando um clima agradável e positivo em sala de aula. É importante ressaltar 

que os professores entendam que o uso dessas tecnologias pode favorecer o recurso M-

Learning, uma modalidade de ensino e aprendizagem que permite a alunos e professores 

criarem novos ambientes de aprendizagem utilizando dispositivos móveis com acesso à 

Internet. 

 É de suma importância também que os mesmos reflitam sobre suas práticas com 

parcimônia. O uso do aplicativo pode gerar aulas mais dinâmicas, ajudando os alunos a 

resolverem problemas e a lidar com os desafios que possam encontrar.  

Além do aplicativo WhatsApp permitir que os alunos tenham contato com o conteúdo 

a ser aprendido fora de ambiente de aprendizagem, o mesmo expande o espaço da sala de aula 

e facilita a interação entre os participantes. Esse enriquecimento no processo de construção do 

aprendizado ocorre naturalmente a partir de atividades cotidianas. Com a utilização das 

ferramentas digitais é possível compartilhar reflexões, fazer comparações e dividir 

experiências. Um ponto importante a ser ressaltado é que se faz necessário o desenvolvimento 
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de habilidades críticas e de letramento digital para que os aprendizes entendam suas próprias 

identidades e sejam capazes de colaborar e se comunicar. Letramento digital, diz respeito às 

práticas sociais de leitura e produção de textos em ambientes digitais, isto é, ao uso de textos 

em ambientes propiciados pelo computador ou por dispositivos móveis, tais como celulares e 

tablets, em plataformas como e-mails, redes sociais na web, entre outras2. Este estudo 

possibilitou entender o potencial que esta ferramenta digital tem para o aprendizado. Mas 

deve ser ressaltado que todas as TICs apresentam vantagens e desvantagens de uso no 

WhatsApp podemos citar: 

Vantagens: Desvantagens: 
Baixo custo; Linguagem incorreta e conteúdos 

inapropriados; 
Facilidade de operacionalizar; Ainda não são todos que possuem aparelhos 

celulares compatíveis ou com conexão com 
Internet; 

Disponibilidade imediata e simples; Falta de esforço para utilização de alguns 
alunos e professores;  

Diálogo entre estudantes e entre estudantes e 
professores; 

Podem sair dos grupos de discussão do 
aplicativo a qualquer tempo;  

Continuidade dos estudos fora da sala de 
aula; 

Impedir que os alunos postem seus trabalhos 
após o prazo definido; 

Organização dos estudos dentro e fora do 
ambiente  

Impossibilidade de armazenar links e 
imagens, as indicações ficam salvas apenas 
no celular dos usuários; 

 A informação ou conversa do grupo se for 
“deletada” a informação pode ser perdida. 

 

 

                                                           

2
  Ribeiro, A. E.; Coscarelli, C. V. Letramento digital. Disponível em 

<http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/letramento-digital>. 
Acesso em 17 dez. 2017. 
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APÊNDICE  
 

Pesquisa destinado aos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Naturais do INFES-UFF 
em Santo Antônio de Pádua-RJ quanto ao aplicativo watsapp e seu uso durante o curso. 

 

1- Utilizo o aplicativo Whatsapp diariamente. 
 

 
(     ) Não  
(     ) Às vezes  
(     ) Frequentemente 
 

2- O aplicativo watsapp é muito utilizado para tratarmos de assuntos acadêmicos. 
 

(     ) Não  
(     ) Às vezes  
(     ) Frequentemente 
 

3- Sempre formamos um grupo no aplicativo Whatsapp dos colegas de turma da sala de 
aula. 
 

(     ) Não  
(     ) Às vezes  
(     ) Frequentemente 
 

 
4- Utilizo o aplicativo para troca de conhecimentos através de Vídeos, áudios, 

fotografias, documentos. 
 

(     ) Não  
(     ) Às vezes  
(     ) Frequentemente 
 
 

5- Acredito que o Whatsapp proporciona uma maior interação entre os colegas de sala de 
aula. 
 

(     ) Não  
(     ) Às vezes  
(     ) Frequentemente 
 

6- Um dos pontos negativos relacionado ao uso do aplicativo Whatsapp para assuntos 
acadêmicos é a falta de privacidade de horários a serem utilizados. 
 

(     ) Não  
(     ) Às vezes  
(     ) Frequentemente 
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7- Um dos pontos positivos que o aplicativo pode proporcionar é a sua utilização em 
tempo integral e real. 
 

(     ) Não  
(     ) Às vezes  
(     ) Frequentemente 
 

 
8- Em muitas disciplinas do curso os professores fazem uso do aplicativo para fins 

acadêmicos. 
 

(     ) Não  
(     ) Às vezes  
(     ) Frequentemente 
 

 
9- A utilização do aplicativo auxiliou na apredinzagem e interação entre aluno-professor 

e aluno-aluno. 
 

(     ) Não  
(     ) Às vezes  
(     ) Frequentemente 
 

10-  Para fins acadêmicos, nunca apresentei dificuldade na utilização do Aplicativo. 
 

(     ) Não  
(     ) Às vezes  
(     ) Frequentemente 

 

11-  O material disponibilizado pelos professores, como textos, áudios e vídeos são 

essenciais para o desenvolvimento da disciplina. 

(     ) Não  
(     ) Às vezes  
(     ) Frequentemente 

 

12-  Faça aqui sua crítica ou sugestão para a utilização do Whatsapp como ferramenta de 

ensino.   

 
 

 

 


