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Imperatriz, 26 de março de 2018.

WHATSAPP E O AMBIENTE ESCOLAR

Senhores Pais,
O uso de tecnologias tem permitido rapidez e influências na comunicação com a utilização de várias
mídias entre pares ou grupos, Aplicativos como WhatsApp passam a fazer parte do dia a dia das pessoas,
gerando novas possibilidades e, também, diversos desafios.
No âmbito escolar, tem sido prática por parte de alguns pais de alunos de uma mesma série, o uso de
WhatsApp como forma de interação que, embora agilize alguns aspectos da rotina escolar ou social das crianças,
traz novas dinâmicas que nem sempre são construtivas, seja para os filhos, seja para a maioria dos pais
envolvidos ou até mesmo para a escola.
Como toda oportunidade de interação entre pessoas, esse recurso deve proporcionar um ambiente
respeitoso, gratificante e proveitoso, na direção da melhor formação de nossas crianças e jovens.
Para refletirmos sobre esse tema, consultamos sobre DIREITO DIGITAL, sobre pais e mães em grupos no
WhatsApp. É preciso ter alguns cuidados ao trocar mensagens sobre o dia a dia escolar dos filhos:




Tudo que é escrito no WhatsApp está documentado, podendo ser considerado uma prova jurídica;
O que está no WhatsApp é público;
Não se deve expor, jamais um menor.

O tema nos leva a refletir sobre nossas próprias posturas. Quando tratamos de algo a respeito de nossos
filhos com a escola, não fazemos isso em público. Isso se aplica a todas crianças. E isso deve ser estendido ao
mundo digital, sempre. Grupos de pais e mães no WhatsApp podem ser muito úteis mas não devemos esquecer
que existem os canais oficiais da escola para tratar determinados assuntos.
Embora os grupos de WhatsApp surgem com um objetivo específico, na maioria das vezes, acabam se
transformando num espaço de múltiplos interesses, perdendo sua proposta original.
Vivemos muitas situações nas quais a escola é informada indiretamente sobre cena do cotidiano
distorcidas, parcialmente analisados, com uma lupa sobre ações de crianças e /ou professor e equipe, nas quais,
vias de regra, há estigmatizações, prejulgamentos superficiais e, muitas vezes, deixando de lado o principal
interessado em esclarecer qualquer ocorrido, a Escola. À escola resta, nessas circunstâncias, realizar um
conjunto de ações que visem comunicar e esclarecer encaminhamentos que deveriam fazer parte da confiança
básica dos familiares em relação a escola, aos profissionais.
Uma criança, que agride não é, necessariamente uma ameaça, um objeto que desaparece não é,
necessariamente resultado de um furto, um adulto que fica bravo não foi, obrigatoriamente inadequado; uma
frase tirada do contexto (coisa comum para uma criança que relata uma cena em casa) não quer dizer,
literalmente, o que foi dito; uma família desorganizada temporariamente não deixa de amar e cuidar de seus
filhos; uma provocação infantil não é sempre Bullying. Precisamos ponderar, e quem pode fazer isso, com toda
propriedade, são os profissionais da escola escolhida pelas famílias para acolherem seus filhos!

Há também outras situações igualmente embaraçosas nas quais surgem desrespeito, com escritas que acuam,
constrangem, julgam ou reprimem condutas, nem sempre conhecidas devidamente. Determinados assuntos
DEVEM ser tratados Face a Face, pessoalmente, mediados por olhar, tom de voz, gestos com equilíbrio necessário
quando enfrentamos contendas comuns a vida na coletividade.

Ficamos perplexos com a manifestação de falta de tolerância e de disponibilidade para o outro, o diferente, temas
tão caros e importantes para a Escola, valores que, diariamente, trabalhamos na formação de valores dos nossos
alunos.
A Escola e seus profissionais não fazem parte de grupos de pais no WhatsApp. Em algumas oportunidades alguns
conteúdos chegam até nós por meio de pais que ficam incomodados ou angustiados com o teor e a forma como
certos assuntos estão sendo tratados. Assuntos que se fossem tratados de outra forma, talvez tivessem melhores
resultados.
Assim, precisamos ter sempre em mente qual o objetivo do grupo, por que fazemos parte e qual o nosso papel. É
importante nos posicionar sempre quando não concordarmos com algum conteúdo, como exposição de crianças e
até comentários que podem não ser verdadeiros. Na vida, no dia a dia, cobramos de nossas crianças e jovens o
posicionamento e, nesse mesmo sentido, devemos adotar essa postura.
No mundo digital tudo ficou mais rápido, sem dúvida, e até mesmo mais fácil em alguns aspectos. Mas será que
estamos deixando de lado o contato direto, por meio de uma ligação ou um encontro?
Temos pressa para resolver as questões, queremos tudo rápido, e abrimos mão do contato humano. Hoje, as
crianças já sofrem esse efeito e têm muita dificuldade de avaliar ambientes e entender os sentimentos pessoais e
das outras pessoas.
Não há tecnologia que substitua o lugar dos pais e da escola! Nós somos os responsáveis por levar aos nossos
filhos os valores e a ética.
Ao integrar grupos, devemos sempre pensar sobre qual o benefício que pode trazer para o aluno e a família.
Devemos viver, plenamente, a cidadania digital, colocando a tecnologia a serviço da Educação. Afinal, somos nós,
os adultos, as grandes referências de nossos filhos e alunos!

NA PRÁTICA
Vale destacar alguns exemplos práticos de como assuntos devem ser tratados no mundo digital, incluindo o WhatsApp:










Compartilhamento de assuntos pessoais referentes ao próprio filho: manter a privacidade dos assuntos, dos alunos e
seus familiares continua sendo o melhor caminho para tratar dos desafios que surgem na educação de nossas crianças e
jovens;
Compartilhamento de assuntos referentes a outras crianças e/ou seus familiares: cada família tem sua dinâmica, seus
valores, sua rotina, suas expectativas com relação à escola. São relacionamentos únicos que se estabelecem e que
precisam ser respeitados e preservados;
Compartilhamento de informações sobre acontecimentos na escola: questões às vezes simples, que deveriam ser
resolvidas no âmbito da escola, têm se tornado mais complexas, em função de ruídos de comunicação que muitas vezes
surgem nesses grupos. Informações desencontradas ou equivocadas, recortadas de um contexto, circulam com rapidez e
despendem uma imensa energia, traduzindo-se em pouco ou nenhum benefício aos envolvidos;
Compartilhamento de percepções sobre decisões da escola: A escola é um lugar em que há gente formando gente! Sua
rotina complexa e multifacetada necessita ser analisada de maneira cuidadosa para orientar decisões e procedimentos. É
fundamental que dúvidas, inquietações e possíveis divergências retornem diretamente para a escola para que possam ser
trabalhadas de forma assertiva;
Compartilhamento sobre lições e atividades de responsabilidade dos filhos: faz parte da construção da autonomia das
crianças e jovens, que eles registrem e tenham responsabilidade sobre seus compromissos. É preciso que pais tenham
cuidado para não acabar assumindo papéis que são de seus filhos como estudantes;
Uso de palavras inadequadas entre adultos: divergências de opiniões, múltiplas ideias são saudáveis e fazem parte de
qualquer grupo. Em alguns momentos surgem conflitos entre pais e percebe-se o desrespeito às regras de civilidade.
Formas de tratamento inadequadas acabam ocupando o espaço virtual sendo que, provavelmente, não ocorreriam se as
pessoas estivessem conversando frente à frente.

