
                                           O WhatsApp ajuda ou atrapalha 

                                          nossas relações sociais? 

 

Quando nos defrontamos com as transformações na interação social e 

no processo de comunicação que homem vem vivenciando nas últimas 

décadas, nos questionamos até que ponto os avanços tecnológicos tem 

ajudado ou “atrapalhado” essas relações. 

Segundo Gonçalves (1994), no processo de comunicação, deve-se 

considerar as pessoas que participam do processo, seus sentimentos, suas 

intenções e predisposição. Os sentimentos, como são subjetivos, não se 

apresentam da mesma forma para indivíduos distintos, podendo, portanto, 

tornar um obstáculo intransponível no processo de comunicação. Esse 

universo emocional no qual cada um de nós estamos inseridos, muitas vezes 

nos impede de enxergar com maior clareza a realidade dos fatos e situações. 

“Aqui chegamos ao núcleo do problema: na medida em que estamos 

acostumados ao domínio exercido pelos nossos sentimentos, esquecemos ou 

não valorizamos os sentimentos do nosso interlocutor...” (GONÇALVES, p. 

152, 1994). 

Tão importante quanto os sentimentos, para o autor, são as intenções 

dos participantes no processo de comunicação. Deve-se obter concordância e 

compreensão de pontos básicos essenciais, para se conquistar confiança e 

aprender a confiar. 

Quando nos deparamos com a linguagem falada, a intenção do que é 

dito, torna-se perceptível pelo tom da fala e expressão corporal que vem 

simultaneamente acompanhada. Como então compreender o objetivo do 

locutor, quando este se utiliza da linguagem escrita ou de apenas emojis no 

WhatsApp? 

Salas (2016) traz um estudo realizado pela Universidade de Minnesota, 

que os emojis apesar de serem muito popular na comunicação via texto, não 

são interpretados da mesma maneira pelas pessoas. A razão é simples: as 

várias formas de representar cada símbolo em determinada plataforma. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O universo virtual têm nos trazido benefícios no processo de 

comunicação devido ser instantâneo e termos um retorno praticamente 

imediato. Do contrário, tem gerado muitos conflitos em grupos, refletindo 

diretamente (no nosso caso), no contexto universitário. Muitos alunos são 

ameaçados, discriminados e distanciados pela turma, sentindo-se sós, 

excluídos, com medo de se manifestarem em sala e como repercutirá uma 

determinada atitude. 

A quarta pesquisa realizada pelo Instituto iStart, aponta que 77,7% dos 

incidentes escolares são decorrentes das conversas do inofensivo WhatsApp. 

Das 200 escolas pesquisadas em todo país, mais de 80% registraram até 50 

ocorrências digitais geradas por grupos nos últimos dois anos. Para ilustrar,  

 

“A advogada Patricia Peck Pinheiro, especialista em direito digital e 

idealizadora do Instituto iStart, relata um desses papos polêmicos em um grupo de 

mães: “Uma delas disse: ‘vamos lembrar de colocar o desodorante na mochila das 

crianças’; a outra respondeu: ‘pior que aluno sem desodorante é criança com 

perfume barato’; e veio outra: ‘nem todo mundo é perua para ficar no shopping 

comprando perfume caro’; e mais uma: ‘não tenho culpa que você é pobre’”. A 

conversa, conta Patrícia, continuou na escola e foi parar na delegacia, porque 

algumas mães se sentiram ofendidas e não queriam mais que os filhos fossem da 

mesma sala.” (SUAREZ, 2017). 

 

Não somos seres isolados, mas sim sociáveis, vinculados; o ser humano 

se gesta a nasce dentro de um vínculo¹ (cordão umbilical materno). Essa 

relação entre Eu e o Outro existirá em todas as fases e circunstâncias da nossa 

vida. Para que ocorra de forma prazerosa, é importante avaliarmos nossas 

¹ Termo utilizado pelo autor Enrique Pichon-Rivière. 



atitudes e o reflexo que estas têm causado nessas relações; os sentimentos 

desencadeados se têm afastado ou aproximado as pessoas. 

Na universidade, compartilhamos por muitos anos sonhos, objetivos e 

dificuldades. Que possamos criar amizades verdadeiras, respeitar os 

sentimentos alheios e se ajudarem mutuamente. Ter sutileza nas palavras, se 

atentar para o uso da linguagem nas redes sociais, não deixar entrelinhas e 

cuidado, pois o que está registrado se torna uma prova.  
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