Mães, Pais e/ou Responsáveis:
precisamos conversar sobre o WhatsApp
Com a constante utilização dos recursos tecnológicos em nossas vidas, partilhamos com os senhores
este texto (retirado da fonte acima citada), com o objetivo de refletirmos de modo criterioso sobre o
uso do WhatsApp, especialmente no âmbito escolar. Boa leitura!
Por Fernanda Flores
http://www.vila.com.br/blog/?p=12932

Há 7 anos, esse aplicativo adentrou em nossa
vida digital e, de lá para cá, passou a ser uma
opção imediata na criação de contatos, sendo
inevitável que qualquer pessoa que o utilize
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Esse é o aspecto que vemos como mais positivo
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Médio:

determinadas

conversas,

determinados assuntos DEVEM ser tratados
face a face, pessoalmente, mediados por olhar,
tom de voz, gestos e com o equilíbrio
necessário quando enfrentamos contendas
comuns à vida na coletividade.
Ficamos, como comunidade de educadores,
perplexos com a manifestação de falta de
tolerância e de disponibilidade para o outro, o
diferente, temas tão caros para a escola,
Uma
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necessariamente, uma ameaça; um objeto que

valores que passamos anos a forjar na
formação integral de nossos alunos e alunas.

desaparece não é, necessariamente, resultado
de um furto; um adulto que fica bravo não foi,

Como disse Paula Sibilia, os muros e as paredes

obrigatoriamente,

não são suficientes mais para cercearem e
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tirada do contexto (coisa comum para uma

definirem os contextos, pois eles são invadidos

então, uma rede que se autorregula e se ajuda
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ao

longo

do

crescimento num grupo de convívio escolar.

Observamos situações nas quais mães e pais
interferem na construção de responsabilidades
próprias do aluno, pedindo aos pais dos
colegas cópias das lições de casa que seus
filhos não anotaram, conferindo orientações de
estudos,

revisando

provas,

comentando

questões e consignas dos trabalhos, ações
todas voltadas para resolver problemas que
deveriam ser dos alunos. Ou seja: aos olhos da
escola, retiram desafios fundamentais para
seus filhos na busca de evitarem frustrações e
situações que podem ser profundamente
educativas para o futuro dos mesmos. Como
irão esses jovens, tutorados pelos pais, assumir
suas responsabilidades atuais e futuras se lhes
roubamos a oportunidade de aprender?
Assim, assumimos, com todos os riscos aqui
envolvidos,

a

recomendações

tentativa
para

de

que

deixar-lhes
os

grupos

de whatsapp entre pais e mães caminhem com
tranquilidade, respeito mútuo e amabilidade
frente a temas desafiadores:
Ponderar: é esperado que alguns pais se
angustiem mais que outros frente a algumas
situações. Assim, vale a experiência e os
comentários de quem já viveu situações
análogas e sempre pode contribuir. Forma-se,

Compreender: que os membros do grupo
pensam de formas diferentes e têm distintos
graus de intimidade, ou seja, lidam de forma
mais ou menos reservada, a depender do
assunto e da forma como ele é apresentado.
Endereçar: atuar no grupo de forma a
dimensionar a necessidade de remeter à escola
quando as questões precisam ser tratadas pela
orientação e somente encontram razão de ser
se abordadas na escola e pela escola.
Dialogar: lembrar sempre que o diálogo, seja
em redes sociais ou pessoalmente, é uma via
de mão dupla, em que cada um tem o direito
de colocar suas ideias nos limites do direito do
outro, cuidando da linguagem e demonstrando
o respeito que todos merecemos.
E, para finalizar, entendemos que a reflexão e a
transparência
ferramenta

sobre
como

os

alcances

mediadora

de

dessa
temas

complexos entre pais e escola tende a
amadurecer na comunidade escolar.

