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DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
O Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias
Urbanas da FEBF/UERJ, convida a toda Comunidade Acadêmica para a defesa da
Dissertação de Mestrado da aluna Rosana Sales de Jesus, a realizar-se às 9 horas do
dia 19 de março de 2019, no Auditório da FEBF.
Título da Dissertação:
Conversas docentes no WhatsApp: uma pesquisa multirreferencial com os
cotidianos
Resumo:
No cenário contemporâneo, o uso de dispositivos móveis, associado ao fenômeno da
ubiquidade, gera novas possibilidades informacionais e comunicacionais, impactando de
forma significativa, o processo educacional. Nesse contexto, objetivamos nesta
dissertação compreender como o uso do WhatsApp pode potencializar práticas
pedagógicas que contribuam para a formação continuada de professores e para a
melhoria do processo educacional. Inspirados em Certeau (2012), Alves (2008) e Macedo
(2012), bricolamos a abordagem da pesquisa dos cotidianos com os princípios da
multirreferencialidade, associados à ideia de um pesquisador implicado, para refletimos
sobre as nossas práticas cotidianas, considerando que uma pesquisa não se reduz ao ato
de coletar, selecionar e categorizar os dados que emergem das narrativas tecidas ao
longo do processo investigativo. Durante o ano de 2017, selecionamos as conversas que
emergiram com o uso desse aplicativo por professores de uma escola pública municipal
situada em um bairro da periferia do Rio de Janeiro. Dilemas, reivindicações, desafios e
alegrias, vivenciadas cotidianamente no espaço escolar, foram sendo expostas, deixando
evidentes processos de auto, hetero e ecoformação, que reverberaram práticas docentes
promotoras de melhorias no processo ensinoaprendizagem Nesse contexto, ressaltamos
a importância e a potencialidade do dispositivo aplicado como um instrumento de
resistência, anunciações e autorias diversas.
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