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RESUMO: Este trabalho faz breve revisão dos conceitos de Sociedade da Informação,
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Comunidades Virtuais de Interação (CVI)
e de Comunidades Virtuais de Aprendizagem (CVA), apresentados e discutidos por Castells
(1999) e Coll, Bustos e Engel (2010), relacionando-se aos atuais paradigmas da educação. A
presente pesquisa inspira-se no conceito de pesquisa-ação trazido por Tripp (2005) e relata a
experiência de uso de um aplicativo para comunicação instantânea como recurso didático
dentro do ensino de Inglês. Utilizou-se amostra por conveniência, composta por 10 estudantes
de um curso de Inglês Básico 1 em Maceió - AL. Após responderem a questionário referente
ao uso das TIC mais populares na atualidade, os estudantes foram inseridos em um grupo
formado através de um aplicativo para comunicação instantânea via mensagens de texto e
troca de outras mídias. Após 13 semanas de atividades, os estudantes responderam a novo
questionário, avaliando a utilidade do recurso no processo pedagógico. Verificou-se, entre
outras questões, que 70% dos alunos admite acessar a Internet via aparelho celular
diariamente, enquanto apenas 60% relatou utilizar o computador do tipo desktop ou laptop
diariamente para fazer o mesmo. Apesar disso, apenas 30% dos alunos disse utilizar a Internet
mais de quatro dias na semana para estudar o idioma. Embora os sujeitos tenham diferentes
opiniões sobre o uso do aplicativo como recurso didático, todos os alunos que tiveram acesso
ao mesmo reconheceram que este auxilia nos processos de integração do grupo de estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias da Informação e Comunicação. Recursos didáticos.
Inglês como língua estrangeira. Comunidades Virtuais de Aprendizagem.
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1 - Introdução
Em meados de 2014, já não há impacto na declaração “a tecnologia veio para
modificar as relações humanas e de trabalho de forma radical”. Seja no trabalho, dentro do
seio familiar, na realização de transações financeiras, nos cuidados com a saúde ou nos
processos de compra e venda, o fato é que a evolução tecnológica e dos meios de
comunicação já ocorreu, já mudou a forma de as pessoas se relacionarem, e permanece
ocorrendo (e mudando a forma como as pessoas se relacionam) (SENAC, 2000, p.176-180;
WERTHEIN, 2000, p.71; CANDEIAS & SILVA, 2008, p.142).
Para os profissionais da educação, entretanto, a Sociedade da Informação não
acarreta somente impacto, como também desafios. A razão é simples: os avanços tecnológicos
- e principalmente a evolução dos meios de comunicação – interferem hoje em dia não
somente na forma como as pessoas se comunicam, mas na forma como elas aprendem,
escrevem, leem, produzem e pesquisam (WERTHEIN, 2000, p.71, 74, 77; CANDEIAS &
SILVA, 2008, p.142-145; SOFFNER, 2013, p.62).
Educadores hoje se deparam com desafios que são consequência desta revolução
tecnológica. É preciso lidar com alunos desatentos usando seus celulares, com estudantes que
tem preguiça de escrever uma redação (embora passem a tarde inteira digitando em chats ou
postando em seus blogs), com pessoas que não conseguem esperar o professor terminar a sua
fala para tirarem dúvidas ou fazerem comentários (afinal, no mundo virtual, tudo é
instantâneo), e, à medida que a tecnologia avança, os desafios aumentam. (CANDEIAS &
SILVA, 2008, p.144 e 145; SOFFNER, 2013, p.63.)
Ao se falar de tecnologia na atualidade é imprescindível falar sobre a rede mundial
de computadores – a Internet. Castells (1999 p.414), defende, que a Internet é “uma
transformação tecnológica de dimensões históricas” pois permite “a integração de vários
modos de comunicação em uma rede interativa.”. O autor já previa, há 15 anos, os efeitos do
desenvolvimento da rede, quando afirmou que “O surgimento de um novo sistema eletrônico
de comunicação caracterizado pelo seu alcance global, integração de todos os meios de
comunicação e interatividade potencial está mudando e mudará para sempre nossa cultura.”
(idem)
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Para ilustrar o poder de penetração da Internet, Castells (1999) e Pretto & Pinto
(2006) utilizam-se dos mesmos dados: nos Estados Unidos, o rádio demorou trinta anos para
alcançar sessenta milhões de ouvintes; a TV chegou à mesma quantidade de telespectadores
em 15 anos. Já a Internet alcançou sessenta milhões de usuários em menos de 4 anos após a
criação da World Wide Web.
Obviamente, o surgimento da Internet não seria possível sem a criação dos
computadores: desde 1980, os computadores pessoais e o desenvolvimento de técnicas como
a simulação e os jogos redefinem significados para o computador: a máquina deixa de ser
utilizada somente como agente da automação da burocracia e controlador de processos,
passando a ocupar o importante espaço de extensão das capacidades cognitivas humanas,
beneficiando o pensar, o criar e o memorizar. (CASTELLS, 1999; PRETTO & PINTO, 2006)
O que provavelmente não se imaginava na década de 1980 era a rápida velocidade
com a qual os computadores, a Internet e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
se integrariam e cresceriam: na atualidade os smartphones integram em um só aparelho as
funções de telefone móvel e computador com acesso à Internet. Levando em consideração os
pontos acima expostos, os autores desse trabalho experimentaram o uso de novas TIC na
prática pedagógica. Optou-se pelo uso de redes sociais, utilizado smartphones para criar uma
Comunidade Virtual que seria simultaneamente de Interação (CVI) e de Aprendizagem
(CVA).
Durante as experiências relatadas neste trabalho, o marco teórico que guiou o
processo de ensino e aprendizagem dentro da CVA esteve diretamente relacionado às
competências que se desejou trabalhar em determinados momentos do curso de Inglês Básico
1; o segundo aspecto foi levado em consideração na escolha do ambiente utilizado, uma vez
que o aplicativo utilizado para criar o grupo/comunidade já era conhecido pela professora e
considerado pelos alunos como sendo de fácil acesso e uso. Por fim, ao considerar os papéis
e responsabilidades dos membros do grupo, a professora esteve ciente de que a priori os
alunos necessitariam de alguém como referência para que as atividades fossem realizadas,
mas que havia a possibilidade de que os mesmos gradativamente se colocassem como
participantes ativos, criadores de discussão e com postura atuante dentro da dinâmica do
grupo.
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2 - Atuais paradigmas e desafios da educação

Os modelos educacionais sempre se adaptaram às questões políticas e econômicas de seu
tempo. Como Filatro (2009, p.96) exemplifica, à época da 2ª Guerra Mundial, a perspectiva
associacionista - na qual se identificam os fundamentos behavioristas e da chamada pedagogia
tradicional – se fazia necessária, uma vez que permitia ao futuro soldado aprender de forma rápida e
mecânica a montar e recarregar suas armas.
Com o surgimento e estabilização da Sociedade da Informação (CASTELLS, 1999),
entretanto, o grande desafio passou a ser oportunizar o uso das TIC em sala de aula. (CANDEIAS &
SILVA, 2008). Werthein (2000, p.73), também defende a utilização das TIC – especialmente em se
tratando de acesso e utilização da Internet – em sala de aula, e se justifica dizendo que:
Porque permite implementar materialmente a lógica de redes, a tecnologia permite
modelar resultados imprevisíveis da criatividade que emana da interação complexa,
desafio quase intransponível no padrão tecnológico anterior . Se isso dá vazão aos
sonhos mais delirantes no âmbito das ciências básicas, das aplicações tecnológicas
avançadas e da estratégia, não deixa também de alimentar sonhos mais prosaicos – e
não menos significantes – como o de finalmente permitir a integração
ensino/aprendizagem de forma colaborativa, continuada, individualizada e
amplamente difundida.

Candeias & Silva (2008) corroboram com Werthein quando declaram acreditar que a
inovação nas escolas passa pelo uso de equipamentos digitais e pela integração das TIC ao
currículo escolar. As mesmas autoras afirmam que quanto maior for a resposta das escolas aos
desafios impostos pela Sociedade da Informação, mais claro estarão os papéis das instituições
de ensino e dos educadores nesta mesma sociedade. Werthein (2000) acrescenta que a
flexibilidade que caracteriza a base do novo paradigma é, talvez, o elemento que mais
fortemente fundamenta as especulações positivas da sociedade da informação. É ela que
incorpora, na essência do paradigma, a ideia de “aprendizagem”.
Tractemberg e Struchiner (2010) somam-se ao grupo de defensores da utilização das
TIC enquanto recurso pedagógico ao reforçarem que a tecnologia contemporânea deve ser
valorizada por sua possibilidade de criação colaborativa, e que tais processos colaborativos
devem ocorrer tanto na gestão educacional quanto no trabalho docente e nos âmbitos
curricular e de abordagem pedagógica.
Por permitirem comunicação mais rápida e eficiente, as TIC facilitam o
estabelecimento do vínculo professor-aluno e criam novos acessos para questionamentos,
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debates e experiências, incrementando desta forma os processos de aprendizagem. Elas
também desconstroem os papéis de “emissor” e “receptor”, já que permitem a interação de
forma colaborativa. (CANDEIAS & SILVA, 2008; TRACTENBERG & STRUCHINER,
2010). A possibilidade de interagir na modalidade de colaborador eleva todos os participantes
da interação ao status de atores nesta interação, o que cria em todas as sensações de
autonomia, poder e responsabilidade sobre a temática discutida.

3 - Comunidades virtuais de interação e de aprendizagem

De forma simplificada, comunidades virtuais (CV) são redes eletrônicas de
comunicação onde pessoas podem organizar-se e interagir ao redor de interesses ou fins em
comum (CASTELLS, 1999; COLL, BUSTOS e ENGEL, 2010).
Comunidades virtuais podem se caracterizar como sendo de Interesse (CVI), de
Prática (CVP) ou de Aprendizagem (CVA). De acordo com a evolução da comunidade ao
longo do tempo, ela pode passar pelos três estágios ou chegar a um estágio em que se
caracterize de uma forma diferente para cada usuário que faça parte da mesma (COLL,
BUSTOS e ENGEL, 2010).
Ao imaginarmos a criação de um grupo de pessoas em qualquer ambiente virtual
observaremos que, inicialmente, as pessoas se integrarão ao grupo por terem um interesse em
comum (CVI). Ao trocarem experiências e discutirem a temática, as pessoas praticam ações e
reflexões sobre a mesma (CVP). Por fim, as ações, reflexões e interações permitirão a
aprendizagem (CVA).
Este trabalho é um relato de experiência embasado no método da pesquisa-ação.
Embora exista alguma dificuldade entre autores para se chegar a um conceito único a respeito
da pesquisa-ação, Tripp (2005) define a pesquisa-ação educacional como sendo uma
estratégia para o desenvolvimento de professores pesquisadores, de forma que eles possam
utilizar suas pesquisas para aprimorar sua prática pedagógica.
A pesquisa-ação apresenta quatro etapas que formam um ciclo, sendo elas: planejar
uma melhoria da prática, agir para implementar a melhoria planejada, monitorar e descrever
os efeitos da ação e avaliar os efeitos da ação, para que então seja possível planejar novas
melhorias e recomeçar o ciclo (TRIPP, 2005). A ideia central da pesquisa-ação é, portanto,

6

permitir a experimentação de novas práticas, documentá-las e, por fim, avaliar sua
contribuição para a prática pedagógica.
A experiência aqui relatada ocorreu junto a alunos de uma turma de “Inglês Básico
1” (grupo situado no nível A1 da Common European Framework Reference - CEFR) de uma
escola de idiomas da capital alagoana. O grupo era originalmente composto por 16 alunos, de
diferentes faixas etárias, que tinham um total de 4 horas de aula por semana, divididas em
dois encontros de duas horas de duração. As aulas ocorreram no período da tarde, ao longo de
13 semanas. Por tratar-se de uma pesquisa-ação – e por estar ciente de que ao longo do
período letivo havia a possibilidade de alguns alunos da turma serem remanejados ou
cancelarem suas matrícula - a autora optou por trabalhar com uma amostra por conveniência.
Para participar da pesquisa, os indivíduos deveriam estar devidamente matriculados
no curso e declararem seu interesse em participar do projeto. Os indivíduos que se
encaixassem nas características acima seriam automaticamente excluídos caso: preenchessem
incorretamente um dos dois questionários (como no caso de não responder a uma ou mais
informações solicitadas e/ou indicasse duas ou mais respostas em perguntas onde somente
uma opção seria possível), evadissem ou fossem transferidos para outras turmas.
Junto aos alunos, a pesquisa constituiu três etapas. Num primeiro momento, os
alunos interessados responderam a um questionário online, redigido e enviado para os
mesmos através da ferramenta Formulário, disponível no Google Drive. Foi gerado para cada
estudante um número de identificação, selecionado aleatoriamente. Este número serviria para
indicar que a mesma pessoa respondeu a um questionário inicial e a um questionário final, de
forma que seria possível fazer a comparação entre os dados de um mesmo indivíduo no início
e fim da pesquisa.
Após a coleta dos dados do primeiro questionário, que visava conhecer o
comportamento dos estudantes no que se refere ao uso das TIC mais comuns na atualidade
(computador, Internet, smartphones e SMS), foi criado um grupo em um aplicativo gratuito de
comunicação instantânea. Ao longo do curso (que tem duração de 50 horas), os alunos foram
estimulados a realizar algumas atividades utilizando o aplicativo. Eles também eram
permitidos a utilizá-lo para tirar dúvidas e conversar sobre outros temas com os colegas.
A imagem 1, abaixo, registra o momento inicial do grupo. Nele é possível observar
que, poucos minutos após a criação do espaço, um participante já pôde indicar um tópico
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sobre o qual se sentia inseguro (pronúncia do th) e, graças à ferramenta de gravação e envio
de áudio, foi possível gravar em poucos instantes um arquivo que serviria de referência para
que o aluno praticasse quando necessário.

Imagem 1

Imagem 2

Imagem 3

Imagem 4

As imagens 2, 3 e 4, em sequência, ilustram um dos tipos de atividade realizada dentro
da CVA, que consistia no envio de imagens e descrição de objetos que os alunos haviam
aprendido na aula anterior. Ainda na imagem 4, é possível observar a autonomia que os
estudantes passam a ter dentro do grupo, de forma que, ao ver um colega solicitando ajuda, já
não esperavam pela resposta da professora, tomando a iniciativa de opinar, pesquisar e
responder às dúvidas uns dos outros.
Utilizando as ferramentas disponíveis no próprio aplicativo utilizado, foi possível
gravar mensagens de voz para os estudantes, realizar atividades em que eles precisavam
enviar arquivos de voz para a professora, ou para outros colegas, enviar vídeos curtos e fazer
perguntas sobre eles, enviar músicas, links para websites e outros aplicativos, fazer atividades
de fixação ou revisão do vocabulário estudado utilizando os ícones já existentes no programa,
e manter uma via de comunicação mais direta e informal.
O espaço também foi utilizado para que os estudantes trocassem experiências e se
conhecessem melhor. A imagem 5, abaixo exposta, registra o momento em que um dos alunos
da turma tem contato, ainda que indiretamente, com turistas que se comunicavam em inglês.
Nesta imagem, fica aparente a animação do estudante ao conseguir compreender e
contextualizar, ainda que de maneira simplificada, partes do diálogo.
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Imagem 5

Ao final do período letivo, os alunos que encerraram o curso responderam a um outro
questionário, que avaliava o impacto que as TIC supracitadas haviam tido em seus processos
de aprendizagem ao longo das aulas. Todos os dados colhidos foram catalogados e analisados
utilizando-se o Microsoft Excel 2010®.
4 – Resultados e Discussões

Considerando-se os critérios de inclusão e exclusão, a amostragem utilizada foi
composta por 10 indivíduos, com idades variando entre 16 e 32 anos de idade. Dentre estes, a
maior parte dos alunos se encontrava cursando o ensino superior, como pode ser visto no
Gráfico 1.
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Em relação ao interesse pelo idioma, apenas um estudante informou, no questionário
inicial, estar estudando por razões alheias a sua vontade. Os outros 90% disseram estar
estudando por terem interesse pelo idioma.
O gráfico 2 mostra com que frequência os alunos utilizavam a Internet via
computador pessoal antes do início das aulas, enquanto o gráfico 3 mostra a utilização da
mesma via telefone celular. A comparação entre os gráficos permite perceber-se que, dentro
da amostra estudada, o acesso à Internet era mais frequente via aparelho celular do que via
computador pessoal do tipo desktop ou laptop.

Os gráficos 4 e 5 expõem os recursos utilizados pelos alunos para manter contato
com o idioma fora de sala de aula, no início e ao fim do semestre letivo, respectivamente.
Verificando os dois gráficos, é possível observar que o uso de músicas e do dever de casa
constituem as principais ferramentas para manutenção do uso do idioma em ambiente
extraclasse. Observa-se também que a quantidade de recursos utilizados cresceu ao longo do
semestre, passando de cinco para oito. Além disso, a maioria dos recursos utilizados no início
do semestre passou a ser usados por mais estudantes ao fim do período letivo, indicando a
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adesão, por parte dos estudantes, a novas formas de contato com o idioma. Um dado que
chama a atenção de forma negativa, porém, é que nenhum aluno informou utilizar chats ou
aplicativos especificamente educacionais, apesar de estas opções estarem disponíveis no
questionário, o que pode indicar uma resistência à utilização deste tipo de recurso.
Posteriormente à aplicação do questionário final e à comparação com algumas
informações coletadas ao início da pesquisa, foi possível observar alguns dados que auxiliam
na compreensão do comportamento dos estudantes acompanhados: primeiramente, é possível
observar que, apesar de 70% do grupo estudado utilizar a Internet a partir de um computador
particular ao menos 5 dias na semana (dados expostos no Gráfico 2), somente 30% apontou
utilizá-lo para estudar Inglês com a mesma frequência (Gráfico 6, abaixo).

Ao fim do curso, quando questionados sobre a frequência de utilização do grupo
criado para a pesquisa, 5 estudantes (50%) informou ter utilizado o espaço com uma
frequência igual ou maior a 5 dias na semana, enquanto 30% da amostragem (3 alunos)
disseram nunca ter participado de qualquer atividade dentro do grupo proposto. Levando-se
em consideração todos os alunos participantes do projeto, 50% deles (o que representa 71%
dos estudantes que participaram de forma ativa do projeto) concordam que a ferramenta foi
útil para a prática do idioma, assim como a mesma porcentagem indica que a ferramenta foi
eficaz para fortalecer os vínculos afetivos entre os estudantes. Além disso, 40% da
amostragem (57% dos indivíduos ativos no grupo) apontaram ter utilizado o recurso ao longo
do período letivo para tirar dúvidas sobre as atividades para casa ou sobre os assuntos
apresentados em sala de aula.
Os dados acima, apesar de apresentarem sua abrangência reduzida devido ao
pequeno tamanho da amostra, corroboram com os trabalhos de Pretto e Pinto (2006) ,
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Candeias e Silva (2008), Laborda (2010), Souza e Shneider (2013) e Silva e Rocha (2014),
que relatam experiências de inserção de novas tecnologias na prática pedagógica, observando
uma resposta positiva por parte do alunado.
Trabalhar de forma condizente com a proposta da Pesquisa-ação, entretanto, exige
uma análise um pouco mais aprofundada de alguns fatores que não poderiam ser medidos e
avaliados quantitativamente, uma vez que se referem ao processo de criação, manutenção e
interação dentro do grupo proposto. A partir do momento em que fica reafirmada, por parte
dos estudantes, a utilidade da ferramenta dentro do processo didático, é preciso que agora as
observações e reflexões se voltem para a prática docente.
A criação de uma CVA como a descrita neste trabalho exige, por parte do professor,
algumas observações. Primeiramente, um grupo utilizando o aplicativo trabalho exige que
tanto professor quanto alunos possuam um smartphone relativamente atual e com acesso à
Internet. Embora, num primeiro momento, esta característica “impossibilite” o uso da
ferramenta junto a populações mais carentes e/ou afastadas dos grandes centros urbanos, cabe
ressalvar que a rápida evolução da comunicação móvel tem possibilitado, a um número
sempre maior de pessoas, o acesso à Internet e aos smartphones.
Para criar o grupo, é necessário que o professor tenha salvos, em seu aparelho celular,
todos os telefones dos estudantes participantes do grupo. Cada grupo comporta até 50
indivíduos. Dependendo da proposta do grupo, o professor/administrador do grupo,
necessitará de algum tempo para registrar todos os contatos, criar o grupo e inseri-los no
mesmo. Apesar disso, não é recomendado que o professor solicite que outra pessoa (o
representante de turma, por exemplo), se encarregue da criação do grupo, pois o criador da
comunidade se torna obrigatoriamente o administrador da mesma. Somente o administrador
tem poder para inserir/excluir membros.
Uma vez criado o grupo, todos os participantes tem permissão para envio de mídias
variadas – vídeos, imagens, gravações de voz ou arquivos de áudio. É preciso estar atento ao
conteúdo que os alunos transferem uns para os outros dentro do grupo, para que não se perca
o foco do trabalho. Por outro lado, também é necessário permitir aos estudantes um pouco de
liberdade, para que os mesmos possam criar vínculo afetivo. A criação de laços de amizade é
uma das mais importantes vantagens/consequências da utilização de comunidades virtuais de
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interação/aprendizagem, uma vez que alunos que conseguem estabelecer laços firmes com os
colegas tornam-se mais participativos e frequentam as aulas com mais prazer e interesse.
A instantaneidade da comunicação – característica que definiu a ferramenta a ser
utilizada neste trabalho – apresenta-se simultaneamente de forma positiva e negativa por todo
o período de realização da experiência. É estimulante para os estudantes receber respostas
rápidas às dúvidas, e para o professor é bastante útil poder criar um clima de interação e
competitividade saudável sem que os estudantes estejam todos reunidos em sala de aula.
Durante a experiência aqui relatada, era comum os estudantes informarem que
estavam teclando do ônibus, ou do sofá de casa, ou do carro (enquanto seus pais dirigiam o
veículo). A possibilidade de comunicação a qualquer momento, e de qualquer lugar, permite
ao professor levar aos alunos uma série de contatos curtos, porém frequentes, com o idioma.
Quando se trabalha com turmas que só tem este contato uma ou duas vezes por
semana, durante 50 ou 60 minutos, a utilização do grupo pode favorecer um interesse maior,
um contato maior e até mesmo uma lembrança sutil, ao longo da semana, dos conteúdos
apresentados nas aulas anteriores. Por outro lado, o professor torna-se sujeito a receber
mensagens com dúvidas em horários inconvenientes ou inapropriados, sendo importante
estabelecer junto ao aluno algumas regras para utilização da ferramenta didática.
É importante ainda que a instituição de ensino perceba o aplicativo utilizado como
uma ferramenta didática. Isto evita problemas de interpretação quando professor ou alunos
são vistos usando a CVA durante o horário de aula. Também é importante para que se perceba
que, quando o professor se propõe a utilizar tal ferramenta, ele se coloca à disposição do
estudante por um período diário muito superior ao tempo de aula, e que atuar através da
referida ferramenta implica, para o professor, em estar trabalhando. É preciso que estes pontos
sejam pensados e discutidos, pois é comum que hoje as instituições de ensino exijam
professores “modernos” e “hi-tech”, mas não se disponham a recompensá-lo financeiramente
por isso.
Um último ponto a ser registrado diante das impressões e reflexões acerca do uso de
aplicativos de comunicação instantânea como recursos didáticos se refere à quantidade de
tempo de que o professor precisa dispor para que a ferramenta seja explorada em todas as suas
potencialidades. Embora toda a comunicação ocorra de forma praticamente imediata, foi
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observado que a demanda de tempo exigida para a criação frequente de atividades é
relativamente alta no princípio.
Procurar por imagens e vídeos, ler mensagens, responder perguntas e manter
diálogos em um ritmo adequado exigem tempo, dedicação e prazer na utilização da
ferramenta. Caso o leitor tenha interesse em utilizar o recurso, mas não esteja ainda
familiarizado com o mesmo, sugere-se que tente, a princípio, criar e administrar um grupo de
amigos, para que possa vivenciar todas as ferramentas disponíveis e compreender um pouco a
dinâmica destes ambientes virtuais.
5 – Considerações Finais

Inserir as TIC na educação é um movimento que se faz necessário para manter
professores e instituições de ensino em acordo com os novos paradigmas da educação. Tais
paradigmas, pautados nas necessidades de uma nova sociedade (a Sociedade da Informação)
tornam urgente a adaptação de novos recursos para os processos educacionais, assim como
denunciam a mentalidade e as posturas de nossos educadores, ainda tão baseados em métodos
e técnicas do século passado.
Ao relatar a eficácia de um aplicativo de comunicação instantânea como recurso
didático, se espera contribuir para a diversificação das aulas de seus colegas, apontar
possibilidades didáticas consoantes aos novos paradigmas. Experiências como a aqui relatada
demonstram que a inovação depende tanto do acesso às TIC quanto da criatividade para
inseri-la na prática docente.
Assim como quaisquer outros recursos didáticos existentes hoje no mercado, o uso de
aplicativos de comunicação instantânea enquanto recurso didático tem sua eficácia
diretamente ligada a fatores como: interesse por parte dos estudantes, tipo de atividades
utilizadas e acesso dos alunos ao recurso, de forma que sua eficácia não pode ser
completamente garantida. É importante lembrar, porém, que a verdadeira renovação da
prática docente se faz a partir de tentativas, e que recai sobre os professores o papel de
desmistificar as TIC para alunos e instituições de ensino, mostrando que este ou aquele meio
de comunicação/diversão também pode difundir e replicar conhecimentos.
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