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RESUMO 
  

O presente estudo trata-se do relatório de uma pesquisa realizada em 2018 acerca             
das ferramentas de produtividade disponibilizadas pela empresa Google e que          
podem ser utilizadas na educação. Teve como objetivo investigar se tais ferramentas            
são capazes de promover ou não maior engajamento dos alunos que as utilizam no              
ambiente educacional dentro ou fora da sala de aula e se elas tornam o trabalho do                
professor mais produtivo do ponto de vista da diminuição de atribuições e efetividade             
na elaboração de tarefas e avaliações. Foram estudados variados autores,          
destacando-se Prensky, Castells e Moran, além da análise de pesquisas feitas sobre            
o assunto no Brasil e em outros países. Diversos exemplares da literatura entre             
artigos científicos, dissertações, teses, assim como artigos de imprensa foram          
investigados em busca de dados a serem coletados para a comprovação do efetivo             
impacto dessas ferramentas da web 2.0 na educação em ambos os lados: tanto no              
de quem ensina quanto no de quem aprende. Por não haver literatura suficiente para              
embasar o estudo de cada ferramenta e com vistas a evitar a repetitividade de              
assuntos afins, foi preconizado o enfoque em quatro ferramentas-chaves do pacote           
que podem promover a colaboratividade no processo de ensino-aprendizagem:         
Google Drive, Google Documentos, Google Formulários e Google Sala de Aula.           
Após a análise e coleta dos dados, chegou-se à conclusão de que tais ferramentas              
impulsionam o engajamento e a motivação nas práticas escolares em que elas são             
utilizadas. Também foi indicado que o trabalho docente se beneficia destas           
ferramentas ao promover automatização e simplificação de tarefas sem perder a           
eficácia.  
 
 
Palavras-chave: Google. Ferramentas de produtividade. Web 2.0.  
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1 INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo analisar como o uso das ferramentas Google            

pode acarretar um maior engajamento e uma melhor motivação dos alunos, assim            

como quais das principais ferramentas web 2.0 oferecidas pelo Google se mostram            

eficazes na otimização do trabalho docente.  

Justifica-se o trabalho pela necessidade de promover recursos que         

possibilitem ao professor uma maior dedicação às atividades criativas da prática           

docente de forma que tarefas mecanizadas possam ser atribuídas ao computador.           

Além disso, há ainda o propósito de investigar de que forma a instrumentalização             

digital dos alunos contribui para uma sala de aula mais adequada às necessidades             

do mundo tecnológico atual. Por último, as vantagens e as limitações destas            

ferramentas também serão debatidas.  

Para a embasamento do trabalho, foi feita uma organização das tecnologias           

em sala de aula, desde os mais básicos mecanismos até as ferramentas e teorias              

em voga atualmente. Para isso, foram analisados textos sobre diferentes projetos           

em que as ferramentas Google eram utilizadas como meio de introdução de            

tecnologias em sala de aula, na tentativa de entender como elas podem promover a              

colaboratividade, característica comumente atribuída às ferramentas Web 2.0, ou até          

que ponto elas também beneficiam o trabalho docente. Em alguns destes textos, tais             

ferramentas tiveram destaque como a principal fonte de dados da pesquisa. Já em             

outros, elas serviram como o plano de fundo de um assunto que contemplava as              

dinâmicas de sala de aula.  

A questão de pesquisa deste trabalho foi entender se o uso de ferramentas             

Web 2.0, mais especificamente no escopo das ferramentas Google, na sala de aula             

garante maior motivação e engajamento por parte dos alunos e uma facilitação do             

trabalho do professor. Para isso, foram buscados textos em que tais elementos            

oferecessem um direcionamento em relação à efetividade destas ferramentas.  

A empresa Google dispõe de uma gama de ferramentas de produtividade que            

podem ser muito úteis quando pensadas para o uso em sala de aula. Entretanto,              

este relatório buscou ater-se àquelas sobre as quais havia literatura disponível e            

 



 
 

também que favorecessem a colaboratividade de maneira mais explícita. Por esta           

razão, serão avaliadas as ferramentas Google Drive, Google Documentos, Google          

Formulários e Google Sala de Aula.  

Entende-se que outras ferramentas do mesmo rol de aparatos voltados à           

produtividade são igualmente importantes (como o Gmail -para troca de emails, o            

Google planilhas -para produção de planilhas eletrônicas, o Google Apresentações          

-para criação deste tipo de tarefa, e o Google Sites- para criação de páginas na               

internet), mas para fins de delimitação de conteúdo de modo a evitar redundâncias e              

também em decorrência das razões explanadas anteriormente, elas serão apenas          

superficialmente abordadas.  

  

1.1 OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo geral investigar se o uso de ferramentas            

Web 2.0, mais especificamente da gama ofertada pela empresa Google, em           

atividades dentro e fora do ambiente escolar garantem -ou não- um maior            

engajamento e uma melhor motivação dos alunos, além de analisar de que modo             

este uso facilita o trabalho do professor.  

Na busca pelo objetivo geral, foram considerados alguns objetivos         

específicos: 

● Avaliar a aplicabilidade das ferramentas Web 2.0 em contexto escolar,           

isto é, entender em que medida tais recursos são de fato pertinentes quando             

considera-se o processo de ensino-aprendizagem, seja ele dentro ou fora de           

sala de aula.  

● Apontar as vantagens e desvantagens que cada ferramenta pode vir a           

proporcionar neste contexto pedagógico. Estes pontos positivos e negativos         

foram tanto de natureza pedagógica explicitamente, quanto da ordem da          

acessibilidade. 

● Caracterizar uma ferramenta como colaborativa tentando entender        

mais precisamente como esta colaboratividade é capaz de promover maior          

engajamento dos educandos.  

 



 
 

 
 

1.2 HIPÓTESES 

Ao realizar a pesquisa pretendeu-se comprovar, ou não, se podem ser           

traduzidas em realidade, as seguintes hipóteses: 

● Os alunos atualmente são mais propensos ao uso de ferramentas           

Web 2.0 fora de sala de aula e como isso reverbera no contexto escolar;  

● A utilização de ferramentas Web 2.0 em sala de aula pode           

proporcionar maior engajamento dos alunos;  

● O trabalho do professor torna-se mais eficaz e profícuo com o auxílio            

de ferramentas Web 2.0 para armazenamento e acesso em nuvem, estudo e            

gestão de materiais, e também para procedimentos de avaliação e de           

feedback mais efetivos.  
 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O estudo deste tema pode contribuir para uma mudança no formato de ensino             

tradicional através da inserção e o bom uso de ferramentas Web 2.0 no contexto              

escolar, uma vez que estas já fazem parte do cotidiano dos alunos fora da sala de                

aula de maneira bastante recorrente e importante. Sabe-se que em muitos           

ambientes escolares, do ensino fundamental ao ensino superior, já há em alguma            

medida a utilização de mídias digitais e da internet visando adequar-se às demandas             

da sociedade moderna e às expectativas discentes depositadas no ambiente escolar           

quanto à significância e funcionalidade do que é nele aprendido. Contudo, também é             

fato que em muitos estabelecimentos as ferramentas web 2.0 não são ainda uma             

realidade por falta de familiaridade com suas funcionalidades ou até mesmo           

desconhecimento de sua existência.  

Assim, essa pesquisa teve o intuito de prover um embasamento teórico que            

justifique a utilização de ferramentas Google dentro de sala de aula para que tanto o                

aluno se beneficie de suas potenciais vantagens quanto o professor conheça melhor            

 



 
 

o que ele tem à sua disposição na grande rede que pode tornar seu ofício mais                

significativo e atual.  

 

1.4 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

Até o momento, esta monografia apresentou no item 1 INTRODUÇÃO uma breve            

introdução sobre o tema e os objetivos a serem buscados durante a pesquisa. Além              

disso, também puderam ser encontradas as hipóteses e a justificativa do estudo,            

assim como os resultados esperados. No item 2 METODOLOGIA serão          

apresentados pressupostos teóricos sobre a metodologia utilizada bem como outros          

aspectos do tema. O item 3 CONTEXTUALIZAÇÃO apresenta um panorama sobre a            

educação e tecnologias. Já o item 4 RESULTADOS, apresentará os dados obtidos            

na literatura, bem como a sua análise. A monografia finaliza com a CONCLUSÃO -              

item 5 - onde são realizadas reflexões sobre a pesquisa como um todo e onde são                

feitas recomendações para o futuro.   

 



 
 

2. METODOLOGIA 

Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 54), uma pesquisa é considerada           

bibliográfica quando “elaborada a partir de material já publicado [sic] com o objetivo             

de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o              

assunto da pesquisa.” Nesse sentido, o presente trabalho se enquadra na           

denominação pesquisa bibliográfica quanto aos procedimentos, haja vista a intenção          

de coletar informações acerca do que já foi estudado sobre o uso de ferramentas              

Google no contexto educacional.  

Foram revisados artigos de periódicos, revistas e livros com vistas a elucidar            

as principais colaborações destas ferramentas Web 2.0 em sala de aula. Além disso,             

a pesquisa documental também fará parte do presente estudo na forma de análise             

de dados colhidos em pesquisa do Centro Regional de Estudos para o            

desenvolvimento da Sociedade da Informação, o Cetic.br. Diz-se documental a          

pesquisa que “baseia-se em materiais que não receberam ainda um tratamento           

analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”             

(PRODANOV; FREITAS 2013, p. 55), o que portanto define os dados colhidos no             

levantamento mencionado anteriormente.  

No que diz respeito à abordagem, o cerne do trabalho pode ser definido como              

de natureza qualitativa, pois, de acordo com Silva e Menezes (2005), a pesquisa             

qualitativa é aquela cuja interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados            

partem da análise indutiva dos dados e que não requer o uso de métodos e técnicas                

estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados. Além disso, é               

uma pesquisa descritiva em que o pesquisador é o instrumento chave e onde o              

processo e seu significado são os focos principais de abordagem.  

Portanto, a partir da interpretação do que já foi analisado e partindo-se da             

prerrogativa de que o pesquisador não interfere nos resultados, apenas os observa,            

sem interpretar opiniões em números, por exemplo, é possível categorizar a           

presente pesquisa nesta abordagem. 

 



 
 

2.1 ETAPAS  

Para este projeto, as seguintes etapas foram concebidas: 

1- Estudo introdutório da temática do projeto 

2- Busca por fontes de material em bibliotecas, acervos digitais e livros previamente             

adquiridos. 

3- Lista de palavras chave utilizadas nas buscas em livros e na internet: ferramentas              

Google, mídia, colaboratividade 

4- Sites de buscas utilizados: Google Acadêmico, Scielo, Repositórios de          

universidades no Brasil e no exterior, buscador GOOGLE 

5- Outras fontes de referências: Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro 

6- Leitura parcial ou total de textos. 

7- Elaboração de fichamentos dos textos. 

8- Elaboração de um quadro para estruturação da revisão bibliográfica que facilitou o             

processo de busca de dados e organização de ideias.  

9- Redação de um texto final sobre a literatura abordada. 

10- Análise e reflexão sobre o que foi pesquisado e sua relação com os objetivos da                

pesquisa. 

11- Redação final do relatório. 

 

2.2 ONDE OS DADOS FORAM COLETADOS 

Os dados que fazem parte do presente trabalho foram coletados não somente            

em fontes diversas de textos acadêmicos, mas também em sites de renomados            

veículos de imprensa. O Google Acadêmico foi a ferramenta mais utilizada pois ela             

 



 
 

muitas vezes é o ponto de partida para outras fontes, como o site Scielo, ou para                

repositórios universitários, como o da Universidade do Minho, em Portugal. Além           

destes, também foram vasculhados sites de autores importantes para a temática,           

como Prensky, Leffa e O’Reilly. Ainda foram feitas visitas à Biblioteca Nacional na             

cidade do Rio de Janeiro em busca de exemplares de livros. Por último, o buscador               

Google foi de grande valia na procura por textos mais globais, como por exemplo o               

da UNESCO e das matérias de imprensa mencionadas.  

 

 

  

 



 
 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO: TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO 
 

A educação passa por um momento de transformação acompanhando a          

sociedade que surge à esteira das novas tecnologias. Vivemos hoje num mundo em             

que tudo se modifica quase à velocidade da luz e que novos paradigmas emergem              

com a rapidez de um clique. Um fato acontece num ponto do mundo e em poucos                

minutos já é notícia do outro lado do planeta. Segundo Carvalho (2008, p. 11), há               

uma grande evolução tecnológica e os professores, cientes dela, não podem ficar            

alheios ao que está acontecendo, tendo em vista o fato de os alunos que chegam na                

escola fazerem parte desta revolução. Com isso, deve-se assegurar que a escola            

esteja alinhada ao meio que a envolve, meio este cada vez mais imbuído de serviços               

proporcionados pela internet.  

Decerto que esta sociedade contemporânea exige novas práticas e novos          

comportamentos a serem aprendidos pelos ‘nativos digitais’ que afloram a cada ano            

letivo, mas também são estes pequenos aprendizes que nasceram de frente para            

uma tela digital, os responsáveis pelos novos modelos de interação e de            

colaboração que dão forma às relações como as conhecemos atualmente. Exige-se           

neste momento, portanto, “que nos percebamos diante de redes de informações que            

ultrapassam sobremaneira os muros da escola” (OLIVEIRA; PESCE, 2012, p. 99).           

Desta forma, poderemos atender os desafios impostos pelas novas relações de           

ensino-aprendizagem que o mundo moderno oferece, com todos os seus obstáculos           

mas também com todos as suas conquistas. 

Não é mais possível ignorar a importância que as máquinas têm na vida             

moderna, particularmente preconizando “o uso dos instrumentos tecnológicos de         

comunicação e informação, principalmente do computador, por ser considerado         

atualmente um dos equipamentos mais eficientes que marcaram a história da           

civilização” (OLIVEIRA; PESCE, 2012, p. 100). Sobre isso, Prensky (2005a)          

considera que a mudança é a chave para acessar as crianças do século XXI. Ainda               

segundo ele, mais do que abraçar, as crianças vão exigir tal mudança. Sabe-se que              

ela virá através da incorporação de práticas que validem o uso de tecnologias em              

 



 
 

sala de aula de maneira natural, isto é, quando as tecnologias fizerem parte da seara               

de atividades já encontradas cotidianamente no ambiente escolar.  

 

3.1 A RELEVÂNCIA DA TECNOLOGIA NA SOCIEDADE DA        

INFORMAÇÃO  

Hoje em dia, os alunos têm acesso às mais variadas plataformas digitais em             

qualquer lugar que eles estejam. É urgente que um novo olhar sobre estas mídias              

através das lentes da educação traga à luz as contribuições dos estudantes em sua              

totalidade, incluindo, portanto, suas vidas online. A escola deve ser o ambiente onde             

o estudante progrida em todos os aspectos: onde ele se torne um cidadão atuante              

quanto aos seus direitos e consciente quanto a seus deveres; e onde seus anseios              

sejam correspondidos para que na sua vida em sociedade ele seja o mais atuante              

possível para tornar o mundo um lugar melhor.  

Entretanto, tudo isso só será possível quando houver na educação um espaço            

primordial para as tecnologias se fazerem presentes assim como elas o são na vida              

privada de cada um. Essa cisão entre a escola e a tecnologia abundante no mundo               

‘lá fora’ precisa ser extirpada e em seu lugar, precisamos testemunhar a emergência             

da tecnologia em sala de aula. Acerca disto, Castells traz uma importante reflexão:  

 
A tecnologia da informação não é a causa das mudanças pelas quais            
passamos. Mas sem novas tecnologias da informação e da comunicação          
nada do que está mudando nas nossas vidas seria possível. [...] Todo o             
domínio da atividade humana depende do poder da informação, numa          
sequência de inovação tecnológica que acelera seu ritmo a cada mês. [...] O             
desenvolvimento de software está tornando possível a computação fácil de          
usar, de forma que milhões de crianças, quando supridas com uma           
educação adequada, podem progredir no seu conhecimento e na sua          
habilidade de criar riqueza e aproveitá-la com sabedoria, muito mais rápido           
do que qualquer outra geração anterior. A internet é hoje usada por mais ou              
menos 100 milhões de pessoas, e dobrar esse número a cada ano é um              
canal de comunicação universal onde interesses e valores de todos os tipos            
co-existem, numa cacofonia criativa (CASTELLS, 1999b, p. 2-3) - Tradução          
nossa 

 

Fala-se muito sobre o papel das tecnologias em sala de aula nos dias de hoje,               

mas as discussões que norteiam os estudos sobre o impacto do uso de tecnologias              

na escola remontam ao final da década de 1990. Se hoje é possível encontrar              

 



 
 

escolas com espaço maker, ensino de robótico, tecnologia de inteligência artificial           

voltada à avaliação da aprendizagem, impressoras 3D entre outros, no início da era             

da informação, havia ferramentas cujo propósito era facilitar o trabalho do autor.            

Leffa (2006), por exemplo, nos apresenta uma delas: a ferramenta de autoria que,             

simplificadamente, pode ser descrita como uma ferramenta de autoria para produção           

de arquivos para a internet com várias etapas automatizadas com o intuito de             

facilitar o trabalho do autor.  

Muito se evoluiu desde então, mas elas ainda se fazem presentes por serem             

uma maneira simples mas eficaz de relacionar ensino-aprendizagem e tecnologia.          

Entretanto, é sabido que a ciência desenvolve-se sobremaneira, principalmente no          

campo da informação e comunicação e que, da forma como isto ocorre, acabamos             

vivenciando uma flexibilidade de papéis nos segmentos da tecnologia, como nos           

explica Castells  
o ciclo de realimentação entre a introdução de uma nova tecnologia, seus            
usos e seus desenvolvimentos em novos domínios torna-se muito mais          
rápido no novo paradigma tecnológico. Consequentemente, a difusão da         
tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à medida que os usuários            
apropriam-se dela e a redefinem. As novas tecnologias da informação não           
são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem          
desenvolvidos. Usuários e criadores podem tornar-se a mesma coisa.         
Dessa forma, os usuários podem assumir o controle da tecnologia como no            
caso da internet. (CASTELLS, 1999a, p. 51) 
 

Pode-se perceber, portanto, que a velocidade com que uma tecnologia evolui           

parte da interação que os sujeitos têm com ela. Nesta nova era, os papéis se               

multiplicam, uma vez que autor e leitor ou criador e usuário podem ser um só               

indivíduo. E é essa multiplicidade de funções dos usuários aliada à velocidade de             

desenvolvimento das tecnologias que conduz à evolução que experimentamos. 

Prensky (2012) também nos alerta que a tecnologia é um campo cujo ritmo de              

crescimento é voraz e demanda que estejamos aptos a buscar constante atualização            

no que há de melhor a cada momento, pois as boas práticas avançam             

frequentemente, nos impedindo de encontrar algo que de fato mereça o título de             

melhor. Devemos nos ater, portanto, à constante invenção de práticas mais           

relevantes que se sobreporão àquelas até então vistas como melhores.  

Com o advento da tecnologia, as interações no âmbito escolar passaram por            

algumas transformações significativas, principalmente no que tange às dinâmicas do          

 



 
 

processo de ensino-aprendizagem. A sala de aula invertida, por exemplo, pensada           

por Aaron Sams e Jonathan Bergman, nos oferece uma proposta bastante           

conectada à ideia de que a tecnologia deve servir como uma aliada ao que já existe                

nas práticas educativas, mas que é preciso reorganizar essa relação tecnologia-sala           

de aula de maneira que o ensino seja mais efetivo e relevante. Como o próprio               

Bergman (2016) explica, na sala de aula invertida a proposta é inverter a perspectiva              

sobre o que se oferece em termos de atividade, ou seja, o momento em que o                

professor está com o aluno é para esclarecer dúvidas ou propôr uma investigação             

mais aprofundada sobre um assunto que já fora estudado em casa com o auxílio da               

tecnologia, seja na forma de vídeos gravados pelo professor ou por outrem e             

disponibilizados na nuvem, seja na forma de páginas da internet utilizadas como            

fontes de pesquisa. Na mesma linha de raciocínio, encontramos o ensino híbrido,            

cuja proposta é oferecer uma educação que contemple elementos de instrução           

tradicional presencial e de educação à distância, esta, majoritariamente fomentada          

pelo uso de tecnologias e que toma forma no mundo virtual.  

 

3.2 AS TECNOLOGIAS 

 

Falou-se muito sobre tecnologia, até aqui, mas como defini-la? Em seu           

sentido mais lato, ela está sempre presente em qualquer processo de aprendizagem.            

De origem grega, é definida como o “conjunto de processos, métodos, técnicas e             

ferramentas relativos a arte, indústria, educação etc” (BIBLIOTECA, 2015). Isso          

significa poder-se argumentar que um livro, por exemplo, seja uma tecnologia- mais            

primitiva, mas ainda assim uma tecnologia. Com a evolução das técnicas de            

ensino-aprendizagem, houve também o aperfeiçoamento das ferramentas utilizadas        

nesse processo, sendo o computador o maior representante deste avanço.  

De acordo com Leffa (2006b), esta máquina não deve ter sua importância            

diminuída pelo fato de ser um instrumento, visto que toda aprendizagem, em última             

análise, é mediada por um instrumento, seja ele um artefato cultural, como um livro              

ou um quadro-negro, seja ele um fenômeno psicológico, como a língua ou uma             

 



 
 

estratégia de aprendizagem. Desta forma, podemos concluir que o computador          

emerge como um instrumento inovador para facilitar o processo educativo. Com ele            

é possível explorar mais possibilidades e ampliar o que já é encontrado neste             

campo. Ainda segundo Leffa,  
O computador é uma ferramenta extremamente versátil, com enorme         
capacidade de adaptação que pode ser usado para inúmeras tarefas, tanto           
no trabalho como no lazer, tanto na educação como na pesquisa. É na             
educação, porém, que se reflete mais sobre essa versatilidade,         
principalmente em termos do papel que o computador deve desempenhar.          
(LEFFA, 2006b, p. 15) 

 
O professor é um agente fundamental na aprendizagem e cabe a ele conduzir             

o aluno durante todo o processo. Todavia, vivemos em um mundo onde a             

autodidaxia já é uma realidade uma vez que a busca pelo conhecimento não mais              

depende majoritariamente de um professor. E é nesse cenário, em que o uso de              

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) se mostra deveras          

proeminente, que testemunhamos a revolução necessária para atender o aluno do           

século XXI.  

Monteiro (2016) nos lembra que na vida privada as pessoas têm acesso à             

rede de computadores e através dela é possível informar-se -e até mesmo            

formar-se- sem a necessidade de um professor presente. Qualquer dúvida,          

curiosidade ou esclarecimento podem ser buscados com mediação das TDICs e à            

escola cabe a responsabilidade de promover um ensino subsidiado por essa           

autodidaxia. É imperativo que possamos incluí-las -as TDICs- no repertório de           

ferramentas voltadas ao ensino não como um bônus ou como uma recompensa,            

mas como algo que realmente faça parte do conjunto de materiais de sala de aula,               

como lousa, caderno, caneta, computador com acesso à internet.  

Também Belloni (2002) nos orienta que as TDICs já passeiam no repertório            

de mecanismos densamente presentes em todas as esferas da vida social, assim            

“cabendo à escola, especialmente à escola pública, atuar no sentido de compensar            

as terríveis desigualdades sociais e regionais que o acesso desigual a estas            

máquinas está gerando” (2002, p. 124). 

Quando pensamos no que podemos alcançar com o uso das TDICs na            

educação, é necessário refletir sobre como essas tecnologias devem ser          

implementadas de modo a produzir efeitos significativos na adequação da escola à            

 



 
 

sociedade da informação. De nada adianta ter um computador em sala de aula ou              

até mesmo fora dela quando não se detém toda capacidade de operá-lo da maneira              

mais eficiente. Conforme nos informa Moran,  
Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos          
simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm        
distantes professores e alunos. Caso contrário conseguiremos dar um verniz          
de modernidade, sem mexer no essencial. A Internet é um novo meio de             
comunicação, ainda incipiente, mas que pode ajudar-nos a rever, a ampliar           
e a modificar muitas das formas atuais de ensinar e de aprender (2007a, p.              
4). 

 

Vemos nesta afirmação que, para além de oferecer o computador, é preciso            

municiar o educando com novos modelos e procedimentos que os darão mais            

chance de concorrer para uma cidadania verdadeiramente ativa num mundo mais           

exigente no que tange às competências e experiências esperadas de seus atores            

sociais.  

Essa proposta se fundamenta nas relações contemporâneas que acabaram         

surgindo à esteira das tecnologias digitais de informação e comunicação. Com a            

internet se fazendo profundamente presente em todos os aspectos da vida cotidiana,            

não devemos nos furtar enquanto educadores a fazê-la também existente na vida            

escolar. Contudo, é premente a preocupação com o que é de fato relevante nesta              

inserção e como esta presença se dará num ambiente muitas vezes tão preso às              

amarras tradicionais no que diz respeito tanto às relações interpessoais, quanto às            

relações dos discentes com a máquina.  

Como tradicionais, podemos citar a organização espacial dos alunos na          

famosa forma de alusão aos assentos de ônibus, a falta de interação entre eles, a               

quase ausência de discussões e debates, o espaçado uso do computador para            

pouquíssimas tarefas como criar uma apresentação ou enviar um email, por           

exemplo. Vê-se aí a importância de lançar uma nova perspectiva a este processo se              

valendo da tecnologia como uma grande aliada para a revolução. Oliveira e Pesce             

(2012) analisam que com o advento das TDICs nessa sociedade emergente - a             

cibercultural - surgem novas formas de relacionamentos sociais, assim como as           

maneiras de experimentar o tempo e o espaço também são remodeladas.  

O ciberespaço é um uma nova dimensão de interação com suas           

especificidades e expectativas. O mundo virtual contempla o novo sujeito de uma            

 



 
 

sociedade em constante transformação: o virtual. Temos agora uma vida no plano            

real e também no plano virtual e é preciso educação para que estas duas esferas se                

comuniquem sem ruído. Aparecem novas formas de se relacionar, de consumir, de            

se entreter, de se informar e tudo isso demanda novas maneiras de oferecer             

conteúdo, um novo tempo, uma nova ordem. Sobre isso, nos explica Castells que  
A educação escolar, o entretenimento na mídia, os noticiários especiais ou a            
publicidade organizam a temporalidade do melhor modo, para que o efeito           
geral seja um tempo não-sequencial dos produtos culturais disponíveis em          
todo o domínio da experiência humana. Se as enciclopédias organizaram o           
conhecimento humano por ordem alfabética, a mídia eletrônica fornece         
acesso à informação, expressão e percepção de acordo com os impulsos do            
consumidor, decisão do produtor. Com isso, toda a ordenação dos eventos           
significativos perde seu ritmo cronológico interno e fica organizada em          
sequências temporais condicionadas ao contexto social de sua utilização.         
Portanto, é simultaneamente uma cultura do eterno e do efêmero.           
(CASTELLS, 1999a, p. 487) 
 

Daí depreendemos que o impacto do uso de tecnologias - em especial a             

internet - na vida moderna, não cessa com a possibilidade de acessarmos conteúdo             

a qualquer hora em qualquer lugar, por exemplo. Ele vai além e ajuda a fomentar               

uma temporalidade nunca antes experimentada. Com isso, a cibercultura nos          

oferece mais do que uma grande bagagem de novos conhecimentos e relações: ela             

nos obriga a rever conceitos. Um novo olhar se lança à percepção do tempo e de                

sua organização. Diante de algo tão revolucionário, não cabe abstenção com relação            

ao papel que as tecnologias desempenham na vida moderna e, menos ainda, na             

influência delas nos alunos do século XXI.  

 

3.3 O PERFIL DO ALUNO DO SÉCULO XXI 

 

A geração que nasceu a partir da década de 1980 começou a entender o              

mundo através de uma realidade bastante peculiar. Foi no fim deste decênio que os              

videogames passaram a fazer parte da rotina de crianças e adolescentes           

predominando como opção de entretenimento. Ali começava uma nova era em que a             

tecnologia dava seus primeiros passos em direção a uma revolução acentuada no            

início dos anos 2000 e que hoje evolui rapidamente. O acesso a novas ferramentas              

tecnológicas fora da sala de aula influenciou também o que acontecia dentro da             

 



 
 

escola: os computadores foram introduzidos no rol de instrumentos à disposição do            

educando e a internet conhecida como Web 2.0 ajudou a aumentar as opções de              

pesquisa e a originar ligações interpessoais inovadoras.  

A Web 2.0 (O’REILLY, 2005) facilitou conexões e impulsionou a forma           

corrente de comunicação através de redes mais abrangentes e mais colaborativas.           

Um material mais atual passou a ser disponibilizado e a tela de dispositivos             

eletrônicos passou a ser a maior companheira do dia-a-dia da população. À medida             

que este tipo de convívio propagou-se, novas formas de fazer e de pensar             

despontaram. A informação abundante e ubíqua suscitou questionamentos,        

particularmente sobre o que fazer com esta profusão de dados disponíveis e como             

lidar com esse excesso de maneira que consigamos filtrar o que é primordial e o que                

não é relevante.  

Conforme a sociedade crescia imbuída dessas formas de pensar e agir           

vinculadas a uma rede de computadores que cada vez mais dominava todos os             

meandros da comunidade, no rastro deste crescimento emergiam expectativas         

referentes à maneira de constituir a organização e a produção de conteúdos a serem              

ofertados. Mais do que decorar fórmulas, datas ou nomes, ao aluno do século XXI,              

cujos elos entre pares agora vai além do mundo real e transborda para um mundo               

virtual, começa a ser atribuída também a expectativa de se tornar um sujeito mais              

crítico.  

A avalanche de informações a que temos acesso, contudo, não pode nos            

paralisar. Pelo contrário, deve servir como um incentivo na busca pelo           

conhecimento. As perguntas, portanto, se sobrepõem em importância às respostas.          

Segundo Coutinho (2009), ser capacitado como usuário de tecnologias, ser curioso,           

ser capaz de analisar, avaliar e questionar aquilo que lhe é fornecido, conseguir             

resolver problemas e tomar decisões, ser criativo e conseguir usar instrumentos de            

produtividade de maneira eficaz, tudo isso contribui para a formação do cidadão            

informado e responsável do século XXI.  

Quando propôs a dicotomia nativos digitais versus imigrantes digitais, Prensky          

(2001) pensou na fluência com que a nova geração conseguia estabelecer uma            

comunicação na linguagem digital dos computadores, videogames e internet. Para          

os nativos, a internet é a fonte primária de informação da mesma maneira que um               

 



 
 

dispositivo digital pode ser autoexplicativo. Desaparece, por exemplo, a necessidade          

de recorrer a um manual de instruções, principalmente se ele for em papel, uma              

tarefa intrínseca aos imigrantes digitais. Estas pequenas amostras de diferenças          

entre os usuários do mundo digital, além de demonstrarem que a maneira inerente             

de cada um lidar com a tecnologia vai determinar a facilidade- em maior ou menor               

grau- em enfrentá-la, também consolidam o fato de que estamos todos em certa             

medida submetidos a novos paradigmas.  

De maneira geral, a informação está na palma da mão através de dispositivos             

com acesso à internet em tempo integral e, por isso, é mais fácil ter acesso a                

novidades sobre os amigos, notícias sobre seu país e o mundo, entretenimento nas             

mais diversas formas: redes sociais, jogos online individuais ou colaborativos, vídeo           

clipes de músicas, audiolivros etc. Com todo esse repertório instantâneo à           

disposição, os nativos digitais já nascem sabendo operar dispositivos digitais de           

maneira muito ágil, pois tudo é muito veloz: com alguns cliques é possível navegar              

entre diferentes opções, sem precisar esperar muito tempo para que as páginas            

carreguem. Acostumados a um fornecimento imediato de dados, estas crianças e           

adolescentes têm habilidade para desempenhar múltiplas tarefas ao mesmo tempo          

com a mesma performance em todas. Além disso, por terem um rico acesso a              

informações, acabam tornando-se mais questionadores. De acordo com Prensky          

(2001, tradução nossa), “é muito provável que o cérebro de nossos alunos tenha             

mudado fisicamente-e seja diferente do nosso- como resultado de sua criação. Mas            

se isso é fato ou não, podemos afirmar com certeza que seus padrões de              

pensamento foram alterados.”  

A tecnologia avança de forma vertiginosa, com ideias sendo atropeladas por           

novas ideias numa velocidade nunca antes experimentada. A internet possibilitou          

tanto uma abundância de agentes na oferta de informações- uma vez que agora             

qualquer um pode ser produtor ou co-produtor de qualquer conteúdo- como também            

ensejou uma comunicação mais efetiva e plural, ocasionada pela rapidez com que a             

informação viaja pela rede e pela quantidade maior de recipientes e interatividade            

dessa informação.  

Novas linguagens foram criadas, sendo preciso dar conta dessa nova forma           

de comunicação para que possamos fazer parte desse complexo ciberespaço, que           

 



 
 

passa a concorrer com o espaço escolar como ambiente para troca de            

conhecimento. Com ele- o ciberespaço- a ideia de construção colaborativa é           

impulsionada pela possibilidade de tecer aprendizagens num espaço comum a          

todos. Desponta também um novo tipo de sociedade em rede, alicerçada na            

microeletrônica com o apoio de redes tecnológicas que lançam novas formas de            

fazer à organização social mais primitiva- as redes (CASTELLS, 2006). Nesse           

contexto predominantemente colaborativo, as relações sociais são intensificadas        

graças à capacidade de extrapolarem o mundo real e enveredarem pelo mundo            

virtual. Os participantes dessa nova coletividade são levados a cooperar mútua e            

intensamente com o intuito de expandir a oferta de saberes disponíveis.  

Não somente novas relações sociais advém dessa sociedade        

contemporânea, como também um novo gênero textual-o digital- é desenvolvido          

através da cultura eletrônica (MARCUSCHI, 2010 apud MONTEIRO, 2016) e          

contempla diferentes formas de escrita eletrônica, como e-mail, redes sociais, blogs,           

chat entre outros. Essa nova linguagem, muitas vezes fornecida com a ajuda de             

símbolos, requer um leitor e um escritor capazes de decodificá-la em todas as suas              

particularidades.  

Lévy (1998) nos fornece uma perspectiva que abrange essa maneira vigente           

de produzir conhecimento e a chama de inteligência coletiva. Neste conceito, a            

inteligência é vista como um quebra-cabeça onde cada indivíduo contribui com sua            

peça - sua inteligência em determinada área - que por sua vez se encaixa na peça                

do outro, i.e. a ‘inteligência’ que ‘falta’ em um é completada pela ‘inteligência’ do              

outro, formando um amontoado colaborativo de ‘inteligências’ não hierarquizadas:         

cada uma tem seu papel e sua importância.  

Conforme são organizadas e disponibilizadas maneiras mais ágeis e         

abrangentes de produzir conteúdo, novos cenários de entretenimento são         

apontados. Os mais variados vídeos, chats, músicas, filmes: tudo online a um clique.             

Coleções inteiras de livros podem ser baixadas em leitores digitais carregados a            

tiracolo. Discussões de bar ganham um aliado potente para dirimir conflitos sobre            

nomes, datas ou eventos: ferramentas de busca online. Um amigo que more a             

milhares de quilômetros de distância torna-se próximo com o auxílio de           

 



 
 

videochamadas no celular, além disso, a troca de mensagens eletrônicas passa a            

ser instantânea.  

Instantânea, aliás, passa a descrever as formas de comunicação e de           

informação. É tudo muito imediato e esse imediatismo influencia diretamente as           

expectativas da geração em idade escolar, idade esta que também contempla o            

ensino superior. Quem está acostumado a desempenhar múltiplas tarefas ao mesmo           

tempo -e.g. ouvir música enquanto escreve uma mensagem eletrônica para um           

amigo e responde um e-mail de um professor pesquisando um determinado assunto            

na internet- encontra dificuldades em simplesmente sentar-se na carteira sem          

interagir com um instrutor que fala por trinta minutos enquanto escreve no quadro o              

que espera que esse aluno depois copie em seu caderno. O descompasso entre a              

expectativa discente e a realidade docente leva a um abismo entre esses dois atores              

fundamentais da educação e à consequente ineficácia dos métodos antigos em face            

de um público novo em todas as suas acepções.  

A tecnologia é de tal forma enraizada no nosso cotidiano que um estudo de              

2015 repercutido por Henderson (2018) revelou que grande parte da população sofre            

de um distúrbio que seria uma variação de ansiedade ligada diretamente ao uso             

excessivo do celular rotineiramente: a síndrome da vibração fantasma, que consiste           

em acreditar que o celular esteja vibrando e ter o ímpeto de atendê-lo quando na               

verdade essa sensação de vibração advém do movimento de roupas ou de            

espasmos musculares involuntários. É como se o celular fizesse parte do rol de             

acessórios obrigatórios, como os óculos, por exemplo. Diante de tal predomínio a            

ponto de ocasionar transtornos de natureza médica, não é possível ignorar que            

estejamos precipuamente envolvidos em tecnologia.  

Pela necessidade de garantir que a tecnologia faça parte do ambiente escolar            

com a mesma presença que ela tem na vida privada dos alunos, precisamos refletir              

sobre como se dará tal inserção. Acerca disso, Peachey (2018) propõe uma            

interpretação com um viés tecnológico da pirâmide de hierarquias de necessidades           

criada por Abraham Maslow a fim de determinar o que é imprescindível para que um               

indivíduo atinja o mais alto grau de auto-realização.  

Segundo Peachey, a tecnologia pode auxiliar os educadores a levarem seus           

educandos a progredir nas cinco fases indicadas na pirâmide, indo desde as            

 



 
 

necessidade fisiológicas, onde a tecnologia pode ajudar a satisfazer a necessidade           

da fome, por exemplo, através do pedido de entrega de comida a partir de aplicativo;               

passando pela necessidade de pertencimento, que pode ser aplacada por intermédio           

da criação de um perfil virtual positivo e da participação responsável em discussões             

online; e culminando com o ápice das necessidades: a auto-realização, em que o             

crescimento e a criatividade são as chaves para a criação de conteúdo online que              

divulgue ideias e entendimentos originais sobre o mundo. Pode-se afirmar, portanto,           

que a questão sobre o uso da tecnologia em sala de aula ultrapassa o se e firma-se                 

no como assegurar que esse novo modo de enxergar o mundo seja parte essencial              

da vida escolar também.  

O papel do professor nesse contexto não deixará de ser primordial. A            

tecnologia há de ser entendida como uma aliada e não como uma substituta. Alguns              

autores fazem questão de deixar isso bem claro. Moran (2007b, p. 3), por exemplo,              

reitera que a disponibilização de grandes quantidades de dados em diferentes           

mídias facilita o trabalho do professor. O aluno pode ter acesso a inúmeras             

informações, “mas para interpretá-las, relacioná-las, hierarquizá-las,      

contextualizá-las, só as tecnologias não serão suficientes. O professor o ajudará a            

questionar, a procurar novos ângulos, a relativizar dados, a tirar conclusões,” de            

sorte que somente o acesso não garante que a devida análise das informações             

tenha sido efetiva.  

Cabe ressaltar, entretanto, que é preciso que o educador revise suas práticas            

com a finalidade de adequar-se ao público contemporâneo das escolas. Prensky           

(2005b) nos lembra que os nativos digitais estão inventando e buscando novas            

maneiras de fazer as coisas numa velocidade desenfreada. Para ele, os nativos            

digitais serão capazes de inventar novas maneiras de aprender usando seus           

smartphones, com ou sem nossa ajuda.  

Uma vez que o progresso da tecnologia já está absolutamente incorporado à            

vida pessoal dos educandos e que é sabido que o papel do professor continua              

sendo fundamental e que a ele cabe a estruturação da fusão entre a tecnologia e o                

ensino, ainda resta estabelecer de que modo poderá ser feita essa integração. Ainda             

segundo Prensky (2001), é preciso 
que os professores de hoje aprendam a comunicar-se na língua e no estilo             
de seus alunos. Porém, isso não significa alterar o sentido do que é             

 



 
 

importante ou das boas habilidades de pensamento, mas certamente         
significa ir mais depressa, com menos passo-a-passo, mais em paralelo,          
mais acesso aleatório, dentre outras coisas.  
 

Essas reflexões apontam para as mudanças de paradigmas que precisam          

ocorrer na esfera educacional de uma sociedade que evolui em torno do que a              

tecnologia oferece. Não cabe imaginar que a tecnologia provoque uma ruptura de            

relações humanas e sim o contrário.  

Da mesma maneira, é preciso reconhecer na tecnologia uma aliada que pode            

oferecer benefícios que extrapolem o estudo limitado e restrito de um método ou um              

equipamento tecnológico. Almeida (2008) aponta a necessidade de se proporcionar          

o letramento digital àqueles menos favorecidos da escola pública com o intuito de             

incluí-los no mundo contemporâneo não somente para que aprendam um código           

descontextualizado ou para que obtenham desenvoltura no domínio da tecnologia.          

Nesse sentido, a tecnologia e o ensino caminham juntos na direção da            

transformação social que visa a inclusão e a progressão dos sujeitos da sociedade             

contemporânea.  

Em resumo, é preciso atender às novas demandas que surgem com o            

advento da tecnologia e adequar as práticas pedagógicas a essas expectativas com            

o objetivo de propiciar uma educação relevante no mundo moderno. Há ainda de se              

adequar a atribuição do educador nesse novo cenário, onde ele continuará           

incumbido de ser o facilitador da aprendizagem - e não o simples transmissor de              

conteúdo, mas adicionando-se à sua responsabilidade, o compromisso com a          

modernidade. Para isso, será necessário que alunos e professores compartilhem a           

mesma linguagem tecnológica e que não haja ruído nesta comunicação.  

 

 

 

 

 



 
 

 

3.4 O QUE JÁ É REALIDADE  

 

Até agora pôde-se observar que a tecnologia é uma realidade na vida pessoal             

do indivíduo e entende-se imperativo que também a seja no âmbito escolar. Já há              

algumas possibilidades no cenário educativo que subsidiam o uso da tecnologia           

tanto na teoria quanto na prática. Neste capítulo é oferecido um panorama geral             

sobre algumas das mais populares.  

Os videogames nesse momento experimentam seu apogeu, movimentando        

bilhões de dólares anualmente e fazendo surgir novas carreiras nesse mercado           

altamente rentável (ROX, 2016). A explosão da procura por esse tipo de diversão             

demonstra seu aspecto popular e promove a busca pelos seus elementos que            

podem ser adaptados para contextos diferentes, como o educacional ou o           

empresarial.  

Neste cenário em que os jogos emprestam seus mecanismos de engajamento           

e persuasão, emerge a gamificação, que surge a partir do entendimento de que os              

jogos representam mais do que uma possibilidade de entretenimento: sua          

metodologia é bem-vinda no espaço onde há a necessidade de se estabelecer            

incentivos que aumentem o desempenho de cada indivíduo participante do processo           

de aprendizagem. Um ambiente gamificado, portanto,  
se refere ao conjunto de estratégias organizacionais que transformam um          
ambiente real e seus objetivos a partir dos conceitos e mecanismos de            
jogos para a resolução de problemáticas ou desenvolvimento de certos          
conteúdos em grupos ou de forma individualizada carregando consigo         
elementos de engajamento lúdico do público-alvo. (MONTANARO, 2018, p.         
1) 

 

Sendo assim, a gamificação no ambiente escolar predispõe uma atmosfera          

lúdica e desafiadora que oferece condições para que o processo de           

ensino-aprendizagem se configure por novas estratégias que levam em conta as           

características de uma geração que preza pela rapidez, pelo gosto por desafios e             

pelo entretenimento aliado ao saber.  

 



 
 

A propósito, na origem da gamificação estão elementos pensados justamente          

à luz de princípios que sustentam que a motivação para o engajamento em             

determinada atividade pode ter mais sucesso quando parte de elementos          

intrínsecos.  

Uma teoria bastante relevante nessa área é a do fluxo, proposta por            

Csikszentmihalyi (1975). Ele observa que a experiência do fluxo é uma forma de             

êxtase em que o sujeito encontra-se inteiramente envolvido em determinada tarefa           

que requer habilidades e propõe desafios constantes sobre os quais o ator recebe             

claros feedbacks. Em decorrência deste estado, o indivíduo “faz parte de um sistema             

racional de causa-e-efeito onde o que ele faz tem consequências realistas e            

previsíveis.” (CSIKSZENTMIHALYI, 1975, p. 36 tradução nossa). A presença de          

termos como habilidades, desafios, consequências e feedback já evidenciava o          

quanto o estudo de Csikszentmihalyi poderia contribuir para o mundo dos jogos e             

para o que consequentemente surgiria a partir deles: a gamificação.  

Sobre esse assunto, Csikszentmihalyi elucida o papel determinante da         

competição como condição para o engajamento do jogador. Diz ele que 
No jogo, as regras definem o estímulo relevante e excluem todo o resto             
como irrelevante. Mas somente as regras nem sempre são suficientes para           
envolver alguém no jogo. Desta forma, a estrutura de jogos oferece           
elementos motivacionais que irão atrair o jogador para a BRINCADEIRA          
(PLAY). Talvez o mais simples destes incentivos seja a competição. A           
adição do elemento competitivo a um jogo comumente assegura atenção          
exclusiva de um jogador que não seria motivado de outra forma. Quando ser             
derrotado é um dos finais possíveis de uma atividade, o ator se vê             
pressionado a lidar com isso com mais atenção.(CSIKSZENTMIHALYI,        
1975, p. 41 tradução nossa)  

 

Em outras palavras, no ambiente gamificado de uma sala de aula escolar ou             

de um treinamento empresarial, por exemplo, a presença de mecanismos que           

favoreçam a competição assim como a recompensa e consequente subida de nível            

de dificuldade, acarreta um maior envolvimento e oferece a motivação intrínseca a            

que Csikszentmihalyi se refere.  

Entretanto, é preciso ponderar que as recompensas, por si só, não garantem            

a imersão necessária para que uma tarefa atribuída seja desenvolvida com o rigor             

que lhe cabe. Csikszentmihalyi (1975) argumenta sobre a importância de entender           

que as recompensas externas - como a nota para um criança na escola ou o               

 



 
 

contracheque para um trabalhador no fim do mês - têm uma eficácia preponderante             

mas não exclusiva. Inclusive, é nesta desatenção à execução da tarefa que reside o              

perigo de se recorrer unicamente a esta forma de motivação extrínseca.  

Na tese de doutorado de Quadros (2016), em que é estudada a gamificação              

no ensino online de inglês como língua estrangeira, ele afirma que a aprendizagem             

torna-se mais efetiva e eficaz quando os alunos são imersos em um contexto que              

mescla virtualidade e realidade, promovendo assim um maior engajamento discente,          

sendo a gamificação responsável por suscitar este avanço no cenário educacional.  

Na origem da gamificação está o fato de videogames provocarem um grande            

entusiasmo entre usuários de todas as idades e a vontade de poder aliar algo              

prazeroso a um processo muitas vezes injustamente julgado como entediante, no           

caso uma aula tradicional.  

Todavia, da mesma forma que temos ambientes gamificados na seara de           

possibilidades de enriquecimento da experiência escolar, temos também projetos         

viabilizados pelo maior conhecimento em tecnologias, como por exemplo, a robótica           

pedagógica. De acordo com Oliveira et al, 
a Robótica Pedagógica ou Robótica Educacional é caracterizada por         
propiciar ao educando um ambiente de aprendizagem envolvendo a         
construção de objetos, protótipos ou modelos, utilizando materiais        
recicláveis ou kits compostos por peças diversificadas, engrenagens,        
motores, sensores e módulos de controle, que possam ser programados por           
um software para execução de uma determinada atividade (2017,  p. 5). 
 

Desta forma, entende-se que na Robótica Educacional é possível aliar          

sustentabilidade, tecnologia e raciocínio lógico-matemático em um só mecanismo,         

oferecendo aos estudantes um caminho muito instigante, proveitoso e divertido na           

busca pela aprendizagem. É um novo modo de favorecer a prática educativa aliando             

tecnologia e ensino.  

A robótica no espaço educativo ascendeu sobretudo no rastro da          

popularização do movimento maker, tendo os laboratórios de fabricação - os           

FabLabs - como seus maiores expoentes. Criados no início dos anos 2000 no             

Massachusetts Institute of Technology (BLIKSTEIN, 2013, p. 4 tradução nossa), os           

FabLabs vêm tomando vulto com a criação de cada vez mais espaços desse tipo,              

beneficiando-se especialmente das premissas da robótica pedagógica enquanto        

ambientes de desenvolvimento tecnológico-educacional.  

 



 
 

Nestes espaços, a engenharia, o design e a tecnologia unem forças para            

oferecer uma experiência palpável do que a modernidade pode trazer em termos de             

resolução de problemas. Idealmente, os FabLabs têm a intenção de reunir mentes            

criativas em torno de um projeto que possa ser colocado em prática para solucionar              

problemas de ordem material que ainda não puderam ser resolvidos, i.e. a tríade             

engenharia+design+tecnologia é invocada para oportunizar a criação de protótipos         

úteis para diversos fins. Um bom exemplo são as próteses de membros construídas             

em impressoras 3D como a que foi entregue ao menino Ítalo, mostrada na             

reportagem do Programa Fantástico veiculada na TV Globo em 2017 (FAB LAB,            

2017). 

Atualmente há 68 FabLabs em diferentes partes do Brasil, segundo a           

Comunidade Internacional de Fab Labs (2018) e a tendência é que este número             

continue a crescer com a popularização deste tipo de associação entre o social, o              

educacional e o tecnológico. Além destes laboratórios, também prosperam outros          

representantes do movimento maker: os makerspaces ou espaços maker. Nestes          

locais - que podem ou não estar atrelados a um laboratório de fabricação- a ideia é                

que “cidadãos sem distinção de idade ou de formação podem tornar-se membros,            

contribuir em projetos do coletivo ou ainda trazer suas demandas para que sejam             

incorporadas pelo grupo” (PINTO et al, p. 45). Novamente a questão do coletivo e do               

colaborativo emerge quando se pensa na união entre ensino e tecnologia. Por isso             

Lévy (1998, p. 25) explica que  
o papel da informática e das técnicas de comunicação com base digital não             
seria ‘substituir o homem’, nem aproximar-se de uma hipotética ‘inteligência          
artificial’, mas promover a construção de coletivos inteligentes, nos quais as           
potencialidades sociais e cognitivas de cada um poderão desenvolver-se e          
ampliar-se de maneira recíproca. 
 

E sob este aspecto, os espaços maker certamente incentivam o          

desenvolvimento das ‘potencialidades sociais e cognitivas’ a partir do momento em           

que ensejam uma interação entre indivíduos diferentes que se complementam na           

intenção do pensar e do fazer coletivos em prol de um fim em comum.  

De acordo com Ribeiro e Zenti (2014), impressora 3D, cortadora a laser e             

instrumentos de robótica são os artefatos disponibilizados por estes espaços, onde a            

criatividade e o empreendedorismo fazem parte das habilidades desenvolvidas.         

 



 
 

Além disso, notebooks, impressora, óculos 3D, softwares e ferramentas também          

devem fazer parte do rol de equipamentos oferecidos.  

A importância destes locais, no entanto, consiste no fato de eles serem um             

centro de referência para o pensamento criativo. Mais do que todo esse maquinário             

disponibilizado, o objetivo central é propiciar um ambiente de inovação, de criação,            

de invenção e isso pode ser produzido com menos materiais elaborados e mais             

ideias criativas dos makers. Pessoas das mais variadas origens e de diversas idades             

encontram-se nestes espaços para debater ideias que convergem para a solução de            

um desafio e esta sim é a premissa desse movimento.  

Em vista de todos estes novos instrumentos que vêm alterando as interações            

homem-máquina no ambiente escolar e também em outros setores da sociedade,           

como o empresarial, por exemplo, é preciso que sejam considerados fatores como            

acessibilidade e conscientização tanto de alunos quanto de professores quando se           

pensa no uso de tecnologias que já está em prática.  

O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da           

Informação (CENTRO, 2018), criado em 2005 e vinculado ao Comitê Gestor a            

Internet do Brasil, o Cgi.br, em sua pesquisa mais recente mostrou dados            

interessantes sobre o uso de computadores e internet nas escolas brasileiras           

públicas e privadas de educação básica. Esses dados - colhidos em 2017- fornecem             

um bom panorama sobre a realidade do uso de TICs na educação. Observemos             

alguns. De acordo com o gráfico 1, 64% das escolas localizadas em áreas urbanas              

possuem laboratório de informática, ao passo que 36% delas carecem desse tipo de             

aparato.  

Contudo, o gráfico 2 nos mostra que destes 64%, somente 44% o utilizam,             

isto é, os outros 20% nem acessam o laboratório. Somados aos 36% que não              

dispõem deste ambiente, temos um total de 56% de escolas em áreas urbanas -              

onde a densidade demográfica é maior e portanto o contingente de alunos também             

se faz mais sobressalente - sem acesso a um espaço exclusivamente voltado ao uso              

de tecnologias.  

 



 
 

 

 

 



 
 

Ainda sobre a disponibilidade de computadores para uso pedagógico nas          

escolas urbanas, o gráfico 3 aponta que há uma preferência por computadores de             

mesa, mas mesmo nos estabelecimentos em que eles são disponibilizados, a oferta            

é pouca, pois grande parte das escolas têm menos de cinco aparelhos e o              

percentual de estabelecimentos que não possuem tablets e computadores portáteis          

em funcionamento permanece muito alto.  

 

No que diz respeito a computadores com acesso à internet, não há muita             

diferença nas conclusões quando contrastamos os dados com os do gráfico           

analisado anteriormente: poucos são os dispositivos online ofertados aos         

estudantes, como é possível ver no gráfico 4. Isto demonstra o vão entre teoria e               

prática, quando a primeira estabelece a importância e a relevância das tecnologias            

no ambiente escolar e a última expõe que estamos muito desguarnecidos no que             

tange ao maquinário elementar para que o trabalho docente esteja à altura da             

sociedade moderna.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe salientar, no entanto, que computadores e tablets - os itens dos gráficos             

mencionados até aqui- correspondem a uma fatia do inteiro que compõe o rol de              

dispositivos tecnológicos que nos permitem acessar conteúdos digitais. Os         

smartphones correspondem a uma parcela importante das mídias utilizadas para          

este fim. Contudo, em alguns estados eles são proibidos em sala de aula por força               

de lei. Neste cenário, entendemos que computadores (de mesa e portáteis) e tablets             

prevalecem como máquinas fundamentais acessíveis aos educandos e mestres.  

Outros dados que corroboram o descompasso entre teoria e prática dizem           

respeito à capacitação oferecida aos professores nesta área.  

Das escolas em áreas urbanas pesquisadas, o gráfico 5 apresenta a           

informação de que em alarmantes 66% dos estabelecimentos estudados, nenhum          

professor recebeu capacitação para uso de computador e internet em atividades de            

ensino-aprendizagem. Este dado indica que falta investimento de toda ordem -           

 



 
 

financeiro, de tempo, de dedicação - numa área tão salutar nos dias de hoje, como               

explicitado em capítulos anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, pudemos perceber que, embora a tecnologia seja indispensável na           

formação e no desenvolvimento de cidadãos críticos preparados para o século XXI,            

e que ela se apresente de várias maneiras -através da robótica, da gamificação, do              

movimento maker etc, ainda há muito a se trilhar no caminho da conscientização             

para sua importância e da aplicação de recursos voltados para capacitação de            

pessoal e aparelhamento de escolas.  

Sigamos analisando de que maneira a pesquisa acadêmica pode contribuir          

para impulsionar a conscientização e a capacitação de professores através do uso            

de ferramentos Google em educação. 

Antes precisamos entender melhor de que se trata essa poderosa empresa.  

 

 

 



 
 

4. RESULTADOS  

Para a pesquisa que deu origem a este relatório, foi realizada a busca entre              
maio e junho de 2018 por materiais bibliográficos que embasassem as teorias. Em             
junho também foi feita a leitura parcial ou total dos textos encontrados junto ao              
fichamento dos mesmos. Tais atividades incorreram pelo mês de Julho e em agosto             
os dados foram analisados junto com organização de um quadro de referência para             
a estruturação da revisão bibliográfica. No mês seguinte, em setembro, foi feita a             
redação final de um texto com base na literatura abordada e aí então a análise e                
reflexão sobre o que foi pesquisado fazendo um paralelo com os objetivos da             
pesquisa. Por fim, os meses de setembro e outubro foram dedicados à redação final              
do relatório.  

 

4.1.  APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

4.1.1 O GOOGLE  

 

Pensado em 1995 mas oficializado em 1998, o Google (Sobre, 2018) é uma             

das maiores empresas de tecnologia e informação no mundo. Conta com mais de 60              

mil funcionários, está presente em mais de 50 países e desenvolve centenas de             

produtos disponíveis para bilhões de pessoas. Tudo é superlativo quando se fala em             

Google. Com uma forte participação no mercado de tecnologia, ela oferece           

ferramentas muito úteis gratuitamente e de forma prática, pois com apenas um login             

abre-se um leque de possibilidades que podem se cruzar ou manter-se estanques,            

mas sempre à critério do usuário.  

Prensky (2009) afirma que se um professor é entusiasta de tecnologia, ele            

pode usá-la em demonstração e modelos, mas para que ela de fato determine um              

impacto na educação, a grande maioria do trabalho deve ser feita pelos estudantes.             

Avaliando a praticidade e a disponibilidade do Google, entende-se que quando           

 



 
 

Prensky nos chama atenção para a independência e proatividade que devem ser            

inerentes aos alunos, o Google é capaz de atender esta demanda, haja vista a              

facilidade de acesso de alunos e professores a este mecanismo. Ainda sobre esta             

perspectiva, Prensky afirma que o professor deve, com regularidade, não somente           

ouvir, observar e perguntar, como também deve experimentar novos métodos com           

os quais os alunos já estejam familiarizados, ajudando desta forma, na progressão            

da adoção de tecnologias.  

Mais um fator positivo das ferramentas Google que traz para a prática a              

teoria de um outro autor é a possibilidade do trabalho colaborativo em prol da              

geração coletiva de conhecimento. Lévy (1998, p. 121) nos explica que o saber é              

ensejado através da união de todos os sujeitos - com suas idiossincrasias, isto é, “[o               

saber] tem a ver com um espaço da metamorfose das relações e do surgimento das               

maneiras de ser; um espaço em que se unem os processos de subjetivação             

individuais e coletivos.” Diferentes ferramentas oportunizam diferentes modos de         

colaboração onde as variadas contribuições engendram a inteligência coletiva.  

Já há estudos, inclusive, que demonstram a efetividade da aprendizagem          

colaborativa. Um exemplo deles repercutido recentemente diz que  

 
ao longo das décadas, vários pesquisadores têm mostrado que o          
aprendizado colaborativo costuma gerar melhores resultados do que o         
aprendizado solitário. Isso porque o aprendizado colaborativo encoraja os         
participantes a articularem de forma mais adequada o que pensam, a           
justificarem as ideias, a refletirem sobre suas explicações, a resolverem as           
diferenças por meio de um diálogo construtivo e a construírem          
conhecimentos e novos significados de maneira compartilhada. (CASATTI,        
2018) 

 

Estudos como este vêm endossar a relevância do caráter participativo que           

recursos como as ferramentas Google proporcionam. As principais delas usadas em           

educação desempenham uma miríade de funções. O Gmail é a plataforma de            

mensagem eletrônica cujo login concede acesso a diversas outras. Como a maioria            

dos serviços desse tipo, é gratuito e fácil de assinar. Através dele, é disponibilizado              

um espaço de armazenamento que em português manteve seu nome vindo do            

inglês: Drive. Com ele temos acesso a ferramentas mais direcionadas: Formulários,           

Documentos, Sites, Planilhas, Desenhos, Meus Mapas e Apresentações. Há ainda o           

 



 
 

Mapas o Tradutor e o Acadêmico, que também são bastante populares em contextos             

educacionais.  

Estas ferramentas possuem outros traços comuns além da colaboratividade e          

da fácil acessibilidade mencionadas anteriormente. Tudo que é produzido nesses          

espaços é armazenado em nuvem, ou seja, a memória do servidor online retém             

esses dados, que podem ser acessados remotamente sem a necessidade de           

instalação de aplicativos ou programas. Portanto, extingue-se exigência de salvar as           

tarefas em algum espaço físico, como um pendrive ou um computador, por exemplo,             

prática que seria relegada a uma forma de back-up e não de armazenamento             

principal. Sobre isso,  Mansur et al (2010, p. 4) afirmam que  
o conceito de Educação em Nuvem, baseado no revolucionário e emergente           
conceito de Computação em Nuvem mostra-se um paradigma realmente         
novo, pois neste caso, os saberes não estão mais encarcerados em           
ambientes físicos, mas disseminados pelo planeta através das redes de          
computação, como uma nuvem de saberes, de maneira quase onipresente.  
 

Em razão da possibilidade de se conectar saberes advindos de variadas           

fontes, a promessa que a educação em nuvem carrega configura uma significativa            

mudança de paradigmas nas formas de relacionamento entre os atores          

educacionais: o material, o professor, o aluno e o conteúdo.  

Além disso, conforme o usuário vai desenvolvendo seu trabalho em qualquer            

destas ferramentas, o próprio sistema vai salvando as alterações, caso haja uma            

interrupção abrupta de energia elétrica, por exemplo, é possível recuperar          

posteriormente o que foi produzido até o momento da queda.  

A funcionalidade demonstrada por tais aspectos leva a educação a se           

beneficiar destas ferramentas nas mais diversas circunstâncias e é sobre elas que            

discutiremos no capítulo a seguir. 

 

4.1.2 AS FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE E SEUS USOS EM         

EDUCAÇÃO 

 

O Google Drive é o espaço de armazenamento fornecido pela Google que            

disponibiliza 15 Gb de memória na versão gratuita. Nele é possível criar, editar e              

 



 
 

armazenar vários tipos de arquivos: fotos, imagens, documentos, planilhas,         

apresentações, textos, formulários, mapas, sites, vídeos e áudios. Pela diversidade          

de opções, percebe-se que nesta unidade encontra-se uma gama de atividades em            

potencial.  

Tendo em vista que a permissão para aceder ao arquivo pode ser configurada             

para ser mais ou menos restrita no que diz respeito tanto ao acesso em si quanto ao                 

que se pode fazer com o documento uma vez acessado, caracteriza-se como um             

poderoso mecanismo de estocagem e compartilhamento de informações. Por não          

demandar softwares de instalação, funcionando diretamente no browser e         

requerendo apenas um computador com internet, o Google Drive viabiliza o acesso            

remoto de maneira mais ágil e eficiente.  

Uma outra funcionalidade da plataforma é oportunizar que um mesmo arquivo           

seja editado em tempo real por mais de um usuário e permitir que eles troquem               

ideias com relação ao documento através de um chat disponibilizado quando mais            

de uma pessoa altera o trabalho ao mesmo tempo. Caso estes usuários precisem             

trocar informações sobre o arquivo mas de maneira assíncrona, há a opção de             

inserir um comentário, que ficará assinalado e disponível a qualquer tempo até que o              

interlocutor deseje agir sobre ele,  respondendo-o ou excluindo-o .  

Essa possibilidade de intercâmbio de ideias através da colaboratividade nas          

ferramentas digitais, corrobora o que Lévy nos explica sobre como as relações            

humanas fazem parte da educação. Diz ele que 
Competência, conhecimento e saber (que podem dizer respeito aos         
mesmos objetos) são três modos complementares do negócio cognitivo e se           
transformam constantemente uns nos outros. Toda atividade, todo ato de          
comunicação, toda relação humana implica um aprendizado. Pelas        
competências e conhecimentos que envolve, um percurso de vida pode          
alimentar um circuito de troca, alimentar uma sociabilidade de saber.          
(Lévy, 1998,  p. 27) 
 

O saber, portanto, depende do social para florescer e se constituir. O poder             

fazer junto ao outro é o que nos alavanca em direção ao conhecimento. Somos              

seres que dependem da interação por nos entendermos incompletos. O grande           

educador Paulo Freire (1996, p. 24)  já nos ensinava sobre isso quando disse que  
A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado            
necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num         
permanente movimento de busca. Na verdade, seria uma contradição se,          
inacabado e consciente do inacabamento. o ser humano não se inserisse           
em tal movimento. É neste sentido que, para mulheres e homens, estar no             

 



 
 

mundo necessariamente significa estar com o mundo e com os outros. 
 

Vê-se, portanto, que fazer parte do mundo é interagir sobre ele na forma da              

inter-relação entre os sujeitos, onde a troca de ideias, de projetos e de             

entendimentos impulsiona nosso progresso, nos permitindo evoluir tanto        

intrinsecamente como enquanto seres sociais em busca do conhecimento coletivo.  

Ilustrando este aspecto, um estudo realizado por um grupo de professores de            

Engenharia Ambiental numa universidade federal no interior do estado de Minas           

Gerais comprovou que o uso desta plataforma trouxe benefícios em áreas como            

letramento digital e construção colaborativa de conhecimentos aos aprendizes de          

inglês como língua estrangeira do referido curso. Segundo afirmam  
A variedade de ferramentas disponibilizada ao usuário, portanto, permite a          
execução colaborativa de várias tarefas relacionadas à produção de textos          
mono e multimodais. Além disso, o armazenamento em nuvens e o registro            
das intervenções de cada usuário possibilitam maior controle sobre o          
conteúdo produzido. Desta forma, a utilização dos recursos supracitados em          
práticas pedagógicas favorece o monitoramento do processo de        
aprendizagem por parte de docentes e discentes (SANTIAGO; SANTOS,         
2014, p. 88). 
 

Isso significa que a utilização do Google Drive como plataforma colaborativa           

de estudo ajuda os estudantes a desenvolver habilidades importantes no caminho           

para o conhecimento e propicia aos professores um melhor acompanhamento do           

processo de ensino-aprendizagem.  

Apesar de um número razoável -25- de alunos informantes -43- da pesquisa            

mencionada afirmarem conhecer o Google Drive, somente oito deles disseram          

utilizá-lo. Entretanto, este uso é, na maioria das vezes, ocasional ou até mesmo raro              

(SANTIAGO; SANTOS, 2014, p. 95). Estes dados apontam para uma realidade por            

vezes comum: um grupo não muito extenso de pessoas conhecedoras da           

ferramenta e uma parcela ainda menor dos que de fato a utilizam. Contudo,             

geralmente a falta de informação e de propagação das utilidades de determinados            

dispositivos são determinantes para que eles sejam postos de lado. Sendo assim,            

estudos que fomentem a divulgação das funcionalidades das tecnologias na área           

educacional precisam ser instigados, sob pena de termos esse tipo de quadro            

mostrado acima cada vez mais recorrente. Em razão disso, foi ponderado nas            

considerações finais do estudo que  
as potencialidades da Web 2.0, como as possibilidades de trabalho          
colaborativo, não são suficientes se não houver uma educação para a           

 



 
 

coconstrução do conhecimento. Desta forma, prepara-se muito mais que o          
letrado digital, mas um cidadão que reconhece no outro seu parceiro para o             
desenvolvimento.  (SANTIAGO; SANTOS, 2014,  p. 100) 

 

Deduz-se comumente que os usuários de plataformas colaborativas podem         

encontrar nelas a oportunidade de evoluir enquanto aprendizes quando se          

estabelecem as bases para um educação pluralizada no que tange às interações            

entre os indivíduos. Diante disto, na conclusão do estudo, as professoras           

esclarecem que “foi notório o desenvolvimento das habilidades de navegação e           

produção de textos no Google Drive e da exploração das possibilidades de seus             

aplicativos, o trabalho colaborativo e as competências em língua inglesa” (SANTIAGO;           

SANTOS, 2014,  p. 100). 

Quer dizer, para além das habilidades técnicas, foram otimizadas as           

questões voltadas à coconstrução do conhecimento. O fomento ao letramento digital,           

também objeto de estudo da pesquisa, foi exitoso no sentido de que os informantes              

puderam perceber, ao fim da pesquisa, quais as funcionalidades da ferramenta,           

assim como expandir as possibilidades de uso dela. Tal constatação é corroborada            

pela comparação dos resultados finais com a análise pré-atividade que revelou que,            

mesmo os que conheciam o Google Drive, sub-utilizavam suas potencialidades.  

Diante do exposto, compreendemos que a utilização do Google Drive em           

ambiente de ensino promove competências de ordem socioeducacional que talvez          

não obtivessem tanto sucesso se fossem presas às limitações de uma sala de aula              

limitada de recursos como este. Através das discussões estimuladas, do trabalho           

colaborativo e do desenvolvimento da destreza no uso de uma dada tecnologia, o             

trabalho docente tornou-se mais refinado, especialmente quando subsidiado pela         

alternativa de se analisar o histórico de revisões do produto discente, de se             

promover discussões mais ricas e de se propiciar que os alunos recorram uns aos              

outros na busca da solução de problemas e na evolução do emprego da ferramenta. 

Expandindo a análise, a educação que se impõe no mundo atual e que             

objetiva formar cidadãos atuantes e críticos para o século XXI deve ser pautada pela              

configuração do aluno sujeito e agente da sua própria aprendizagem. A autonomia            

do aprendiz é condição indispensável para que esta reforma pujante avance e se             

estabeleça como fato.  

 



 
 

Nesta perspectiva, o Google Drive oferece todos os atributos que concorrem           

para um recurso que integra tecnologias, autonomia estudantil, letramento digital e           

uma nova roupagem ao antigo papel do professor, bem colocado por Machado            

(2008, p. 7) q uando diz que  
o papel do professor é fundamental, no meio de toda essa revolução da             
informação, pois é ele o facilitador da aprendizagem dos seus alunos,           
utilizando também recursos tecnológicos. Tornando-se o principal       
transformador desse novo ambiente, dependendo dele a didática, a         
abordagem e o rumo das aulas, como sempre foi, só que, agora,            
transformada em alguns detalhes, com novas ferramentas tecnológicas. 

 

Dentro do Google Drive, uma das ferramentas mais conhecidas e utilizadas é            

o Google Documentos, o editor de textos da companhia. Como todas as ferramentas             

do portfólio, segue as mesmas premissas de automatização ao salvar alterações -            

que ficam registradas no histórico, de compartilhamento, de edição e de mobilidade.            

Consiste numa ferramenta muito hábil para criação de textos a partir de uma tela em               

branco ou de variados modelos pré-fabricados à disposição do usuário.  

A tecitura de um texto demanda toda sorte de elementos técnicos e criativos             

por parte do autor. Em que pese a técnica, o Google Documentos traz numerosas              

opções de formatação de texto, de organização de parágrafos, de criação de            

hiperlinks e de finalização de conteúdo estético. Ter acesso a estes atributos            

contribui para a motivação dos usuários em utilizar um editor de textos que facilita a               

organização das ideias, que antes era fadada somente aos papéis.  

Aliás, cabe salientar que papel e caneta continuarão tendo seu lugar na            

educação e que a tecnologia não compete mas soma-se ao conjunto de            

equipamentos ao alcance dos educandos. Sobre isso, Seabra (2010, p. 16) nos            

lembra que não cabe mais esperar de uma criança a escrita de um texto em sua                

plenitude livre de imperfeições quando temos o computador facilitando novas formas           

de apropriação da escrita, uma vez que “o processador de textos permite que os              

alunos interajam com a escrita de um modo mais flexível e poderoso, com correção              

automática dos erros mais evidentes, busca e substituição de termos para identificar            

ocorrências de repetições de palavras.” A questão é que agora, há um recurso a que               

complementa o papel proporcionando uma experiência mais veloz e intuitiva. 

 



 
 

Ao analisarmos a capacidade dos computadores em automatizar situações         

que demandariam tempo do professor e dos alunos, vemos que com o advento da              

internet, outros elementos passaram a convergir para o sucesso de atividades mais            

exigentes. Ampliando essa análise de um nível macro no campo das tecnologias            

para o nível micro no campo da escrita textual, Leffa faz uma observação muito              

pertinente sobre o papel da interatividade na relação autor-texto. Ele explica que  
um programa de computador, ao contrário de um texto impresso, tem a            
capacidade de analisar dados e tomar decisões sobre esses dados, dando           
feedback e interagindo com o usuário. Pode avaliar uma resposta escrita           
pelo aluno, mostrar o que está incorreto, sugerir melhorias e fornecer ajuda            
contextualizada.  (LEFFA, 2006, p. 192)  

 
Apesar de o Google Documentos não ser um programa de computador, ele            

contempla todos os fundamentos a que Leffa se refere em seu texto. A presença da               

interatividade, portanto, é mais um componente a melhorar a performance do           

usuário.  

E é neste ponto que o elemento criativo emerge. Tendo como recurso notável             

neste aspecto a colaboratividade, uma das facetas mais importantes da Web 2.0,            

descrita por O’Reilly; Battelle (2009) como a internet em que a rede é vista como               

uma plataforma, ou seja, é formada a partir de aplicativos que se aperfeiçoam à              

medida que mais pessoas os utilizam, e que se vale das prerrogativas da rede para,               

além de conquistar novos usuários, aprender com eles e expandir através das            

contribuições deles.  

Sem dúvida, o viés colaborativo da Web 2.0 está presente no Google            

Documentos, afinal a maior característica desta ferramenta é justamente o emprego           

do compartilhamento facultado ao usuário da maneira que mais lhe convier: outros            

usuários podem editar, comentar ou somente visualizar aquilo que é produzido,           

assim como podem interagir de forma síncrona -através do chat- ou assíncrona -             

através de caixas de comentários.  

As pesquisadoras Barroso e Coutinho (2009) envolvidas em um estudo em           

uma escola particular de ensino fundamental de um distrito em Portugal, trouxeram            

uma reflexão importante sobre a escrita colaborativa. Segundo elas,  
a elaboração de um texto de forma colectiva é um processo que exige criar              
ideias, confrontá-las com os outros e entrar muitas vezes em negociações           
para chegar a um consenso comum. Assim sendo, a escrita colaborativa           
permite o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos.  (2009, p. 50)  

 



 
 

 
No referido estudo, foi feito um experimento com grupos de estudantes do            

oitavo ano no ano letivo 2007/2008 que ilustra bem a efetividade do caráter             

colaborativo do Google Docs. Os treze alunos do grupo-alvo da pesquisa foram            

conduzidos a elaborar um texto coletivo para sintetizar as ideias estudadas ao longo             

de um dos capítulos do currículo de ciências naturais. Após a execução desta tarefa,              

os informantes responderam um questionário acerca da usabilidade da ferramenta e           

dos pontos positivos da tarefa colaborativa.  

Com relação ao papel das educadoras durante a atividade de elaboração do            

texto, coube a tarefa de serem meras orientadoras do trabalho, pois a intenção era              

desenvolver a autonomia dos alunos. Além disso, foi necessária somente uma breve            

introdução dos alunos à ferramenta, uma vez que rapidamente eles entenderam           

seus mecanismos principais.  

Antes de efetivamente enumerar os dados do estudo, as autoras, de forma            

muito pertinente, diferenciam trabalho colaborativo de trabalho cooperativo        

apoiando-se em Littleton e Hakkinen (1999 apud Barroso; Coutinho, 2009), para           

quem a colaboração vai além da simples divisão de tarefas, principal característica            

do trabalho cooperativo, uma vez que compreende também o pressuposto da           

interação entre os participantes e o alcance de um objetivo comum.  

Com as devidas ponderações sobre colaboratividade feitas, os resultados         

deste pequeno quórum vão ao encontro do que é lugar-comum no senso de utilidade              

da ferramenta. Sobre o trabalho colaborativo em si, a maioria dos alunos respondeu             

que, de fato, “este produz bons resultados, é estimulante e permite que os alunos              

aprendam mais quando trabalham em grupo, surgindo sempre novas ideias”          

(BARROSO; COUTINHO, 2009, p. 55). Decerto que a finalidade principal do trabalho            

colaborativo é despertar o interesse, o engajamento e o intercâmbio de ideias,            

norteados pela ponderação e pelo respeito a entendimentos coletivos. Esta          

amálgama de reflexões culmina com a formação do pensamento crítico, um dos            

pilares da sociedade moderna e das novas diretrizes da educação para o futuro.             

Importante salientar que o fato de os alunos reconhecerem tais benefícios deste tipo             

de recurso constitui um traço importante para a efetividade dele, visto que quando o              

 



 
 

sujeito entende a importância do que ele está fazendo e o ambiente valida isso, as               

chances de sucesso se ampliam.  

A autoavaliação quanto à construção do saber, também gerou resultados          

muito animadores: a maioria dos alunos percebeu as interações em grupo como            

favorecedoras da partilha e da construção conjunta de novo conhecimento, assim           

como o conhecimento científico gerado a partir da contribuição de cada grupo            

impactou positivamente o resultado final, que foi o projeto científico comum. Além            

disso, a acessibilidade da ferramenta foi igualmente notada como um ponto a favor,             

na medida em que todos da turma têm acesso ao texto ao mesmo tempo, permitindo               

que o trabalho realizado pelos outros grupos seja acompanhado da mesma forma.  

No entanto, algumas questões não tão positivas com relação à ferramenta em            

si foram trazidas à tona pelos alunos. Eles foram unânimes em reportar, por             

exemplo, que a ferramenta tem um aspecto gráfico desagradável e pouco motivador            

e que há muita dificuldade em se trabalhar de forma síncrona. Entretanto, seguindo             

o protocolo da Web 2.0 mencionado acima, que diz que quanto mais pessoas             

utilizam as ferramentas, mais estas são aperfeiçoadas levando-se em consideração          

as contribuições coletivas, a ferramenta evoluiu nesse aspecto e hoje permite uma            

experiência mais fluida tanto com relação a seu gráfico, quanto no trabalho síncrono.  

Um fato curioso levantado pela pesquisa foi constatar o quão acostumados os            

alunos estão a receber passivamente a informação vinda de um professor           

transmissor de conteúdos. Isso foi reverberado nos 61.5% dos alunos que disseram            

aprender melhor somente com as explicações da professora e entender que o            

trabalho colaborativo com o Google Documentos é um complemento a essa prática            

expositiva. Tal constatação demonstra que, mais do que as técnicas para uso da             

ferramenta e os conteúdos a serem trabalhados, também é preciso investir em            

desenvolver uma nova cultura onde os alunos se percebam como sujeitos da sua             

aprendizagem e tenham no professor uma figura de mediador e não de transmissor. 

Um outro estudo na área de tecnologia e educação (LOPES et al, 2016)             

apresentou resultados semelhantes, apesar de ter tido uma proposta muito mais           

abrangente. O título da pesquisa é “Descobrindo as Coordenadas Geográficas          

Usando as Tecnologias Digitais: História e Construção de Instrumentos”, mas o           

 



 
 

estudo foi encaminhado de forma interdisciplinar em uma escola pública do           

município de Blumenau em Santa Catarina com alunos do quinto ano.  

Diferentes ferramentas Google foram utilizadas e a convergência de utilização          

delas mostrou-se de grande valia para alcançar os objetivos do projeto, que eram de              

estimular o uso das TDICs e de instigar os alunos a construírem conhecimento             

utilizando tecnologias digitais no desenvolvimento e socialização dos materiais         

produzidos. Contudo, para fins do nosso propósito neste capítulo, lançaremos luz à            

repercussão da utilização da ferramenta Google Docs especificamente.  

Diferentes grupos trabalharam colaborativamente em um mesmo documento        

no Google Documentos. Porém, assim como no trabalho mencionado anteriormente,          

os alunos ficaram confusos com essa abordagem num primeiro momento. No grupo            

anterior, destacou-se a imprecisão no conceito de colaborativo já que o entendiam            

como sinônimo de cooperativo. Neste grupo de Blumenau, o problema deveu-se a            

não estarem cientes sobre as regras que envolvem esse tipo de trabalho, o que os               

levou a apagar trechos dos trabalhos de colegas, por exemplo. Foi preciso haver             

uma intervenção nesse aspecto para guiá-los no trabalho com documentos          

compartilhados no sentido de respeitarem a produção alheia e do cuidado e atenção             

necessárias para que se preserve o que foi construído pelo grupo. Além deste             

obstáculo, também chama a atenção o fato dos alunos, similar ao que o grupo de               

Portugal demonstrou, estarem extremamente habituados a trabalhar somente o que          

se era determinado pelo professor e a decorar fatos para provas. Em decorrência             

desta realidade, eles tiveram dificuldade na autonomia de pesquisa - sem saber a             

quais sites recorrer para este fim- e em sintetizar os conteúdos assimilados.  

Apesar de serem contratempos, tais constatações são dados oportunos a          

serem contemplados quando se pensa numa prática inovadora, trazendo reflexões          

importantes sobre o que é preciso pensar quando se buscam novas maneiras de             

ensinar usando a tecnologia, isto é, são peças influentes na reforma educacional em             

processo de desenvolvimento.  

Os benefícios apontados por essa abordagem tecnológica, indubitavelmente        

se sobrepõem a estes pequenos percalços. Ao longo do processo em Santa            

Catarina, os estudantes evoluíram consideravelmente sob diversos ângulos.        

Segundo os pesquisadores, houve amadurecimento tanto na elaboração das         

 



 
 

sínteses quanto no espírito de equipe; eles conseguiram desconstruir a imagem do            

professor transferidor e passaram a compreendê-lo como um orientador; também          

depreenderam melhor o fazer em pesquisa: citando fontes e selecionando          

criteriosamente o conteúdo a ser compartilhado; melhoraram a autoestima ao se           

reconhecerem como autores; tornaram-se mais independentes e autônomos nos         

seus estudos. Todos estes ganhos foram possíveis com uso da tecnologia em geral,             

mas com ferramentas colaborativas, no caso Google Documentos, em específico,          

mostrando o poder que elas podem exercer em sala de aula.  

Diante do exposto, observa-se que o Google Documentos atende as          

demandas de professores no que diz respeito a acompanhar o processo de            

construção de textos pelos alunos (que podem vir a estar geograficamente distantes)            

e a poder servir como um facilitador da aprendizagem, orientando o caminho nesta             

direção; bem como se qualifica a um recurso importante quanto a atender as             

necessidades do educando no desenvolvimento de sua autonomia, de sua          

participação ativa no processo de ensino-aprendizagem e de seu pensamento          

crítico.  

Existem ainda outras três ferramentas do pacote Google que proporcionam          

experiência similar mas que entregam produtos finais diferentes. O Google planilhas           

partilha dos mesmos atributos do Google Documentos, por exemplo, mas tem a            

finalidade de tratar e organizar dados, valendo-se de recursos matemáticos          

inerentes às planilhas eletrônicas. Além do planilhas, há ainda o Google           

Apresentações, voltado à criação de apresentações e o Google Sites, dirigido à            

criação de páginas web de forma rápida e simples, sem a necessidade de             

entendimento de qualquer linguagem de programação. Os três dividem as          

funcionalidades das outras ferramentas, permitindo compartilhamento, edição em        

tempo real e portabilidade. Há pequenas especificidades próprias de cada produto,           

mas em termos gerais, todos são considerados ferramentas de produção          

colaborativa e têm seu espaço no campo educacional, dependendo do assunto a ser             

abordado.  

Existem duas outras ferramentas que merecem destaque especial por         

apresentarem mais riqueza de funcionalidades em educação e sobre as quais tem            

se estudado.  

 



 
 

O Google Formulários é uma delas e possui as mesmas características de            

portabilidade e de flexibilidade já mencionadas sobre as ferramentas vistas até aqui:            

acesso com apenas um login de qualquer computador com acesso à internet;            

diferentes modelos pré-prontos ou possibilidade de criar a partir de um formulário em             

branco; salvamento automático. Enfim, todas as benesses já descritas sobre o           

pacote anteriormente. No entanto, suas particularidades emprestam à educação         

novas formas de coleta de informações, tratamento dos dados através de gráficos e             

recursos muito interessantes de análise e comparação das informações, o que pode            

ser bem útil quando se pensa em avaliações no processo de ensino-aprendizagem.  

Antes de tudo, é preciso descrever com mais propriedade o que de fato existe              

e o que não existe nessa ferramenta com o intuito de diferenciá-la das apresentadas              

anteriormente e esclarecer quais as implicações destas diferenças.  

O Google Formulários não tem o acessório de chat mas permite acesso a             

outras pessoas - os colaboradores - para que editem o documento. Entretanto, vale             

lembrar que o Google oferece duas outras formas de comunicação não vinculadas            

ao Formulários: o Hangout -para comunicações síncronas- e o Gmail -para           

comunicações assíncronas. Como o intuito é a coleta de informações em geral,            

através de surveys, pesquisas, questionários etc, as respostas vão sendo          

organizadas automaticamente, com informações e gráficos em tempo real         

(GOOGLE, Formulários, 2018). São opções de pergunta que podem ser formuladas:           

escala linear, múltipla escolha, pequeno texto, parágrafo, lista suspensa, caixas de           

marcação etc; assim como imagens e vídeos também podem ser inseridos nas            

perguntas. Há ainda a opção de transformar o formulário em um teste, atribuindo             

uma pontuação para cada pergunta além de oferecer feedback imediato sobre a            

resposta. Tudo é modificável para atender as necessidades de cada usuário.  

Não contar com um histórico de alterações visualizável não se traduz em            

prejuízo, uma vez que, ao contrário do Google Documentos, por exemplo, que tem             

um apelo extensível às diferentes relações: aluno-aluno, professor-aluno ou         

aluno-professor, o Google Formulário pode ser mais pensado como um mecanismo           

de coleta de informações que o professor elabora para aplicar aos alunos.            

Saliente-se que, de maneira alguma a intenção é limitar a ferramenta preconizando            

que este deva ser seu único uso. Pretende-se apenas esclarecer que, num contexto             

 



 
 

de utilização no processo de ensino e aprendizagem, não necessariamente o           

professor vai precisar se inteirar do processo de elaboração de um formulário, pois             

este não é um uso tão comum da ferramenta.  

A propósito, considerando o uso que o professor pode fazer desta ferramenta,            

pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife/ Brasil,          

(PÁDUA; SOUSA, 2016) elaboraram uma oficina com o objetivo de levar professores            

a construírem atividades educacionais no Google Formulários junto com o          

complemento Flubaroo, um dispositivo que analisa as respostas em uma planilha           

-que pode ser da Google Planilhas- contrastando-as com o gabarito do professor e             

gerando estatísticas de acordo com os percentuais de erro e acerto de cada             

questão.  

Foram elencadas três contribuições significativas que o uso desse tipo de           

atividade pode acarretar. A primeira é a otimização do tempo de correção de             

atividades. Professores muitas vezes encontram-se assoberbados com diversas        

atribuições dentro e fora da sala de aula e uma delas é a correção de um                

sem-número de atividades que se repetem aluno por aluno. Segundo Pádua e            

Sousa (2016), na maioria das vezes, estes professores recorrem a atividades para            

verificar a aprendizagem que “incluem questões de escolha múltipla e/ou          

dissertativas, entregues em papel, cuja correção requer tempo e manipulação de           

pilhas de provas, anexos e fichas de resultados” (2016, p. 565). Com o Google              

Formulários potencializado pelo Flubaroo, “otimiza[-se] a tabulação de dados,         

eliminando a contagem manual e reduzindo o tempo gasto para contabilização dos            

resultados”  (2016, p. 566). 

A segunda diz respeito à entrega de resultados aos alunos. Ao corrigir as             

atividades -de avaliação ou não- o professor precisa apresentar um feedback aos            

alunos desde a mínima intervenção riscando a resposta errada do aluno e inserindo             

a certa, até interações mais elaboradas, quantificando -atribuindo notas- e/ou          

qualificando o trabalho discente -com comentários versando sobre os acertos e           

sobre o que pode ser melhorado. Nesse aspecto, os pesquisadores observam que  
a substituição de atividades em papel por um formulário online permite que            
a coleta e organização das respostas sejam automatizadas, otimizando o          
tempo do professor e dando-lhe melhores condições para o         
acompanhamento e análises comparativas entre diferentes alunos e turmas.         

 



 
 

Possibilitando o feedback individual ao discente (PÁDUA; SOUSA, 2016, p.          
565). 
 

Já a última contribuição mencionada é a conservação do meio ambiente, uma            

vez que, ao utilizar-se a ferramenta digital, a quantidade de papel desperdiçada em             

atividades e avaliações pode ser reduzida consideravelmente, afinal, são muitos os           

alunos, as turmas, as provas.  

Acrescentam-se a estas contribuições a portabilidade da ferramenta, ou seja,          

ela é acessível de qualquer lugar desde que haja um computador com acesso à              

internet, e a fácil usabilidade aliada à facilidade de compartilhamento, já que basta             

enviar um e-mail aos alunos com o link da atividade/avaliação (PÁDUA; SOUSA,            

2016, p. 565). 

Um outro estudo nesse sentido foi elaborado no ensino superior na North            

Carolina State University, nos Estados Unidos (GEHRINGER, 2010). O foco da           

pesquisa foi na determinação da validade do Google Formulários enquanto          

ferramenta de avaliação da aula pelos alunos universitários. Um formulário era           

enviado a um grupo de doze dos -por volta de- 100 alunos da turma, durando o                

processo um semestre inteiro em 2010. A maioria das perguntas, sobre a aula do              

dia, foram feitas em escala Likert, onde 5 significa ‘concordo plenamente’, mas            

também havia perguntas dissertativas, e todas versavam sobre a utilidade do           

material, a eficiência e a competência do instrutor, o grau de entendimento e             

aprendizagem dos alunos e a eficácia das atividades de aula e de casa.  

Gehringer demonstrou que esse tipo de ferramenta pode ser muito proveitosa           

também nesse aspecto de sala de aula: a avaliação vai além do que o professor               

pode inferir sobre o quanto um aluno aprendeu a respeito de um determinado             

conteúdo, e alcança o que o aluno absorveu como vantajoso na aula, possibilitando             

que o currículo seja constantemente orientado na direção das necessidades de           

ajustes apontadas pelos estudantes. Diz ele que “os dados irão render um depósito             

de tesouros a me guiar quando eu der os mesmos cursos no próximo outono”              

(GEHRINGER, 2010, p. 6 tradução nossa). Ainda segundo ele, a implementação do            

Google Formulários é muito fácil e muito útil, pois a informação chega muito             

rapidamente e pode ser analisada imediatamente, através das tabulações da própria           

ferramenta, além de requerer pouco trabalho para implementação.  

 



 
 

Moran nos ajuda a compreender melhor o quanto essas ferramentas online           

podem favorecer uma troca mais rica entre os indivíduos. A propósito do advento             

das redes eletrônicas, ele esclarece que  
Os professores podem focar mais a pesquisa do que dar respostas prontas,            
ou aulas todas acabadas. Podem propor temas interessantes e caminhar          
dos níveis mais simples de investigação para os mais complexos; das           
páginas mais coloridas e estimulantes para as mais abstratas; dos vídeos e            
narrativas concretas para os contextos mais abrangentes e assim ajudar a           
desenvolver um pensamento arborescente, com rupturas sucessivas e uma         
reorganização semântica contínua. (MORAN, 2007a, p. 3)  
 

Em linhas gerais, vimos até aqui que a utilização das ferramentas Google em             

sala de aula fomenta a colaboratividade, instiga o trabalho em equipe, aumenta a             

autoestima do aluno enquanto autor, estimula alunos a contribuírem mais,          

potencializam a autonomia do educando, propiciam uma otimização do trabalho do           

professor através da redução de tempo de correção e de feedback instantâneo,            

ensejam a pesquisa de opinião que pode levar a ajustes no planejamento das aulas.  

Em suma, estudamos o quanto as ferramentas Google podem ser úteis no rol             

de recursos a serem empregados na sala de aula do século XXI.  

Será objeto de nossa análise agora, a última ferramenta que interessa a este             

trabalho: o Google Sala de Aula. De todas as estudadas até aqui, é a única que não                 

pertence ao escopo do Google Drive. Para utilizá-la é necessário um login, que pode              

ser o mesmo do Google Drive, mas ela requer um login exclusivo, ou seja, ela não                

se encontra “dentro” do Google Drive como as outras, mas é uma ferramenta em              

paralelo, pois contém em si um pacote de ferramentas de produtividade.  

Schiehl e Gasparini (2016) nos oferecem uma ótima síntese sobre o que é             

esta importante ferramenta: 
O Google Sala de Aula é uma sala virtual, onde o professor organiza as              
turmas e direciona os trabalhos, usando ou não as demais ferramentas do            
Google Apps. O professor acompanha o estudante no desenvolvimento das          
atividades e, se necessário, atribui comentários e notas nas produções          
realizadas. [sic] Além disso, o professor pode convidar os responsáveis dos           
estudantes, cadastrando seus e-mails, para acompanhar o desenvolvimento        
de seus filhos nas atividades, agendas e avisos pertinentes - um vínculo que             
aproxima família e escola (2016, p. 6) 

 

Dentro do Google Sala de Aula, o professor pode criar diversas turmas e             

adicionar vários alunos para cada turma. Além disso, também é possível dar acesso             

a outros professores. Os recursos a serem utilizados na aula ficam disponíveis para             

 



 
 

os alunos numa pasta dentro da turma, assim como as atividades prescritas pelo             

docente. Também é facultado ao professor o acesso aos resultados individuais dos            

estudantes em cada tarefa atribuída e à sinalização dos alunos que já fizeram ou              

não as atividades determinadas. 

Embora seja uma ferramenta gratuita, existe uma exigência a mais no caso            

de instituições escolares, pois “para usar o Google Sala de aula com os alunos em               

uma escola, a instituição precisa se inscrever em uma conta gratuita do G Suite for               

Education” (GOOGLE, Sala de Aula, 2018). 

Puarungroj (2015) da Loei Rajabhat University, na Tailândia, escreveu um          

artigo sobre seu estudo levado a cabo em 2014, que teve como foco a sala de aula                 

invertida -flipped classroom- numa turma de alunos do segundo ano da graduação            

em programação de computadores. Embora o foco da pesquisa não tenha sido o             

Google Sala de Aula em si, esta foi a ferramenta selecionada para a implementação              

do experimento. No modelo proposto, os alunos tiveram atividades em sala e fora             

dela. No ambiente do Google Sala de Aula, foram disponibilizados majoritariamente           

três tipos de materiais: vídeos instrucionais, livros eletrônicos e tarefas a serem            

desempenhadas em sala.  

O projeto teve duração de um semestre inteiro e os resultados expressaram o             

quanto esse tipo de abordagem é benéfica para melhorar aspectos do dia-a-dia da             

sala de aula que demandam estratégias diferentes do que o ensino tradicional            

costuma oferecer. Puarungroj (2015) começa seu texto explicando que “dar aulas a            

estudantes universitários está se tornando cada vez mais difícil do que nunca. A             

tradicional aula expositiva, que é centrada no professor, pode não mais caber nas             

práticas de estudo atuais” (p. 40.1 tradução nossa). A conclusão a que ele chega,              

levando em conta a sala de aula invertida como questão central da pesquisa, é que               

o ensino organizado desta maneira pode melhorar a interação professor-aluno, o           

engajamento discente e a aprendizagem no seu próprio tempo -self-paced learning            

(2015, p. 40.6  tradução nossa). 

Ora, considerando-se que o Google Sala de Aula foi a ferramenta que            

embasou todo o processo e que através dela as aulas eram organizadas e             

oferecidas aos alunos tanto em sala de aula quanto fora dela, então por conseguinte              

 



 
 

deduz-se a aplicabilidade deste dispositivo em um formato de ensino que integre            

tecnologias de maneira a promover autonomia e engajamento discente.  

Um outro estudo, cujo foco foi o Google Sala de Aula em si, corrobora essa               

ideia. Pesquisadores (MADHAVI et al, 2018) do Departamento de Ciência da           

Computação e Engenharia da NallaMalla Reddy Engineering College, em         

Hyderabad, na Índia, conduziram um experimento com um grupo de 89 alunos            

graduandos em engenharia no qual eles avaliavam o grau de retenção de atributos             

necessários à graduação. Explicando o que são estes Graduate Attributes, os           

pesquisadores dizem que eles podem ser definidos como  
atitudes e disposições que os formandos devem possuir integral ou          
parcialmente quando completam seus estudos. Estes atributos incluem, mas         
vão além de, conhecimento técnico e disciplina que tradicionalmente         
formam a essência da maioria dos cursos de graduação. (p. 201 Tradução             
nossa) 
 

Ao fim do curso, os alunos responderam uma pesquisa -survey- sobre três            

dos cursos que fizeram, sendo dois deles regulares SEM a intervenção do Google             

Classroom e um COM esta ferramenta como ambiente digital de ensino. Para isso,             

foi enviado um formulário por e-mail a ser preenchido pelos alunos sobre as             

experiências nos três cursos. As seis perguntas da survey ocupavam-se de questões            

sobre disponibilidade e acessibilidade de materiais e dos alunos, trabalho coletivo e            

alcance da aprendizagem e autonomia do aprendiz. Os gráficos com os resultados            

foram unânimes em mostrar resultados muito superiores em satisfação no curso em            

que o Google Sala de Aula era utilizado. Sendo assim, o artigo termina com os               

pesquisadores concluindo que “os resultados mostram que os níveis de retenção           

dos Graduate Attributes melhoraram no curso que utilizou o Google Sala de Aula             

quando comparados aos outros cursos que usaram métodos tradicionais de gestão           

de sala de aula” (MADHAVI et al, 2018, p. 205 tradução nossa).  

Para concluir os exemplos de projetos em que o Google Sala de Aula             

mostrou-se bem-sucedido, apresentaremos o terceiro projeto, feito em 2016 e ainda           

em fase de implementação à época do artigo, mas que já demonstrava resultados             

preliminares positivos. O ponto central do referido texto é o ensino híbrido apoiado             

pelo Google Sala de Aula.  

 



 
 

Neste projeto, cujos autores (SCHIEHL; GASPARINI, 2016) nos ajudaram a          

definir o Google Sala de Aula acima, pesquisadores da Universidade do Estado de             

Santa Catarina, em Joinville, acompanharam professores de matemática que         

estavam implementando uma modalidade de ensino híbrido em uma turma de 30            

alunos do segundo ano do ensino médio. Os alunos trabalham em três estações             

distintas no período de uma aula, sendo cada estação um foco de aprendizagem e              

uma delas disponibiliza o Google Sala de Aula,  
o qual apresenta os vídeos relacionados com o tema, links de atividades            
criadas nos Apps do Google ou Quizzes como o da Khan Academy . Nesta             1

estação os estudantes com maior dificuldade podem rever os vídeos, bem           
como refazer as atividades. No entanto, para os estudantes com maior           
facilidade poderão avançar a níveis mais complexos do assunto ou então,           
auxiliar seus colegas. (2016, p. 8)  

 

Mesmo ainda em fase inicial de implementação do projeto, os autores já            

notam que, ainda que o ano escolar estivesse em curso -o artigo é de dezembro de                

2016, houve uma melhora no engajamento dos estudantes assim como na           

colaboratividade. Todavia, não há evidências quantitativas de tais melhoras nem de           

que elas podem ser atribuídas também à ferramenta, mas em vista de tudo que já foi                

mostrado aqui com relação à sua efetividade e inferindo que o Google Sala de Aula               

neste projeto também ofereceu oportunidades de colaboração entre os alunos e           

maior controle do professor pelo que o aluno produz, é possível considerar que o              

Google Sala de Aula também se mostra bastante vantajoso quando se pensa em             

aliar ensino, tecnologia e colaboratividade.  

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

4.2.1 AS VANTAGENS 

 

Em vista de tudo que foi explanado ao longo deste estudo, podemos            

enumerar alguns benefícios que o uso das ferramentas Google podem promover no            

contexto educacional. É necessário, primeiramente, ponderar que estamos        

1 "Khan Academy." https://pt.khanacademy.org/. Acessado em 11 ago. 2018. 
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enveredando por um caminho enquanto sociedade do qual não teremos mais como            

voltar. Isso significa que a tecnologia é dominante nas nossas vidas e assim             

continuará sendo pelas próximas gerações.  

Aos educadores, cabe a tarefa de explorar o que os alunos trazem de             

maneira a ressignificar esse conhecimento através da educação, assegurando que o           

saber, o conhecimento e a competência produzidos pelos alunos se traduzam em            

novas formas de ser do indivíduo. A cosmopédia (LÉVY, 1988, p. 182), espaço de              

“representação e gestão dinâmica dos conhecimentos abertas recentemente pela         

informática”, é uma realidade e precisamos garantir que o educando, enquanto           

sujeito crítico, seja criterioso e tenha bom senso ao participar ativamente do            

ciberespaço em que esta teia de conhecimentos se desenvolve. Seabra nos           

apresenta valorosas reflexões acerca deste assunto quando diz que  

 
Para que estas tecnologias sejam significativas, não basta que os alunos           
simplesmente acessem as informações: eles precisam ter a habilidade e o           
desejo de utilizá-las, saber relacioná-las, sintetizá-las, analisá-las e        
avaliá-las – quando os alunos se esforçam para ir além de respostas            
simples, quando desafiam ideias e conclusões, quando procuram unir         
eventos não relacionados dentro de um entendimento coerente do mundo.          
Sua aplicação mais importante está fora da sala de aula – e é para aí que o                 
ensino deve voltar seu esforço. A habilidade de pensar criticamente pouco           
valor tem se não for exercitada no dia a dia das situações da vida real               
(2010, p. 24). 

 

Em resumo, a tecnologia é parte essencial da nossa vida e precisamos nos              

certificar que os educandos sejam capazes de usá-la de forma crítica, com            

discernimento  tanto dentro quanto fora da sala de aula. 

Dito isto, podemos começar a refletir acerca do que as ferramentas Google            

podem nos oferecer em educação. Em primeiro lugar, a disponibilização de tais            

ferramentas com um leque de opções de forma gratuita é um fator muito motivador              

para que sejam adotadas nas escolas. Tem-se aplicativos de armazenamento, de           

gerência de aulas, de mensagem eletrônica, de edição de texto, de edição de             

planilhas, de criação de sites, de criação de apresentações, de criação de            

formulários: todas disponíveis em um só login, acessíveis de qualquer computador           

com acesso à internet e sem a necessidade de instalação de softwares, e             

gratuitamente. É um ponto a favor muito considerável, especialmente quando          

 



 
 

comparado ao que é encontrado no mercado atualmente. Para além de conveniente,            

o fato de termos uma miríade de opções de forma gratuita também pode colaborar              

na promoção do acesso à cultura digital de estudantes em situação econômica mais             

desfavorável, mas que conseguem minimamente dispor de maquinário e internet          

-em casa ou na escola, contribuindo, portanto, para que a inclusão digital, mesmo             

que na sua acepção mais básica, se faça presente.  

Ainda sobre o acesso, recorremos à questão da aprendizagem ubíqua, isto é,            

uma aprendizagem sem barreiras, que pode ser apreciada por qualquer um em            

qualquer lugar. Isto porque quando fala-se de computação em nuvem, refere-se a            

um espaço de memória acessível seja qual for o lugar: basta um computador (ou um               

smartphone ou um tablet) com acesso à internet e pode-se estar conectado ao             

mundo inteiro com um clique. Seja um texto sobre fotossíntese, ou um vídeo sobre              

os tipos de vulcões, ou uma atividade de múltipla escolha sobre a conjugação dos              

verbos no pretérito mais-que-perfeito, o estudante tem a oportunidade de cumprir           

com suas obrigações quando e onde mais lhe convier. Para os alunos, essa             

facilidade é deveras relevante, à mesma medida que o é para os professores, como              

bem pontua Carvalho (2008 p. 8)  
O ambiente de trabalho deixa de estar no computador pessoal do professor            
e passa a estar online, sempre acessível, a partir de qualquer lugar do             
planeta com acesso à Internet. Nunca mais o professor corre o risco de se              
esquecer de trazer alguma coisa para a aula, porque a um clique pode             
aceder aos seus favoritos no Delicious, aos seus textos, gráficos ou           
apresentações no Google Docs, às suas imagens no Flickr ou no Picasa,            
aos seus vídeos no YouTube.  
 

Poder organizar uma planilha para a aula de matemática, uma apresentação           

para a aula de história ou compilar as informações dos seminários dos alunos em              

um site, são exemplos práticos da liberdade de fazer oferecida ao professor pela             

internet em geral e pelas ferramentas Google em particular. Há de se atentar,             

contudo, que tamanha liberdade deve ser usufruída criticamente por ambos atores           

do processo educacional, posto que disponibilidade ilimitada não deve se traduzir           

em serventia ilimitada. É imperativo que se atente a prazos e que se respeite a linha                

que divide responsabilidade e a subserviência de estar sempre a postos           

independentemente do horário de trabalho-profissional ou escolar. 

 



 
 

Pode-se argumentar que o planejamento do professor que envolva organizar          

materiais digitais implicaria em um maior comprometimento de tempo, uma vez que,            

na busca pela personalização do ensino de modo que ele faça sentido para o aluno,               

o professor comumente elabora e compila arquivos originais, ou seja, produz do            

início materiais que se adequam às necessidades do aluno. Entretanto, cabe dizer            

que este pressuposto transmite a verdade parcialmente, visto que de fato produzir            

tais materiais personalizados demandam tempo e dedicação, mas isso se dará           

somente na primeira preparação, pois ao utilizá-los em outras oportunidades, o           

professor precisará somente ajustar as atividades para seus novos educandos, bem           

como ele poderá compor um repertório de materiais a serem aplicados em diferentes             

situações. Desta forma, valer-se da tecnologia para a elaboração de materiais           

pedagógicos representa sim uma vantagem para os docentes.  

No tocante ao aluno, foram encontrados pelo menos três traços          

impulsionados pelo uso de ferramentas colaborativas em educação: interesse,         

engajamento e autonomia. Sobre o último, Paulo Freire (1996, p.28) ajuda a            

sintetizar o que significa este ofício: “o meu papel fundamental [como professor] é             

contribuir positivamente para que o educando vá sendo o artífice de sua formação             

com a ajuda necessária do educador.” Esta fala retrata justamente que o papel dos              

educadores é o de servir como mediador da aprendizagem em vez de simples             

transmissor de conteúdos. Com o advento da internet, isso torna-se possível a partir             

do momento em que os conteúdos podem ser acessados na cosmopédia, mas o             

pensamento crítico é fomentado pela figura do orientador em sala de aula, seja este              

o professor enquanto mediador, seja este o colega de turma, enquanto colaborador            

de um trabalho coletivo. O que importa é que as ferramentas sejam ofertadas aos              

aprendizes e que eles sejam capazes de usá-las crítica e autonomamente.  

O segundo traço -interesse- nasce da adequação do modelo de ensino às            

expectativas que os nativos digitais depositam na escola “do futuro”, quer dizer,            

aquele que vê-se completamente mergulhado em tecnologias desde a hora que           

acorda até a hora de dormir, espera deparar-se com algo semelhante quando            

encontra-se num ambiente tão significativo quanto a escola/universidade. Neste         

aspecto, o uso de toda sorte de tecnologias colabora para que o contexto escolar              

compartilhe das mesmas qualidades que a vida extra-escolar oferece.  

 



 
 

Do mesmo modo, o terceiro traço -o engajamento- dialoga com o segundo            

mencionado na perspectiva que, quando o indivíduo percebe-se pertencente a um           

lugar por esse lugar fazer sentido na sua existência, ele tende a sentir-se à vontade               

e interessado a fazer o que lhe é determinado. Ter materiais à disposição em              

qualquer lugar (numa referência à aprendizagem ubíqua mencionada anteriormente),         

valendo-se de mecanismos aos quais já esteja familiarizado e discutindo ideias com            

seus pares mediado por uma figura orientadora que o guia durante o processo, tem              

a capacidade de potencializar o entusiasmo em fazer parte desta comunidade.  

Todos estes traços concorrem para o sucesso do processo de          

ensino-aprendizagem, mas há ainda outros benefícios de natureza mais técnica a           

serem exaltados. Um deles diz respeito ao feedback que enseja a autocrítica e que              

colabora para a evolução do educando. A função primordial das avaliações é            

informar tanto o professor como o aluno sobre o quanto o último absorveu ou não               

acerca de determinado assunto estudado. Para isso, é necessário que o estudante            

entenda o que não ficou claro e o que ele precisa fazer para melhorar ao mesmo                

tempo em que o professor perceba o que o aluno ainda precisa depreender e o que                

ele - o professor- pode mudar para que este objetivo seja alcançado.  

Nesse sentido, a tecnologia pode emprestar sua instantaneidade para que          

este processo seja mais eficaz e eficiente. É possível configurar atividades digitais            

para que entreguem imediatamente o feedback necessário e conveniente em          

determinadas circunstâncias. Por exemplo, no Google Formulários a cada pergunta          

pode ser atribuída uma pontuação e a resposta certa a esta pergunta pode ser              

visualizada imediatamente após o aluno receber a informação de que a sua está             

errada. O gabarito pode vir na forma da informação certa esperada ou na forma de               

uma dica que leva o aluno a refletir sobre qual seria então a alternativa correta. Tal                

escolha fica a critério do julgamento pedagógico do professor.  

Um outro exemplo pode ser o uso do Google Documentos como editor de             

textos. Supondo que o aluno tenha que fazer uma redação e os parâmetros de              

avaliação estejam mais ligados à construção textual do que à ortografia das            

palavras. Com o uso do Google Documentos, o aluno pode imediatamente saber            

quais palavras está escrevendo erroneamente e se ater à construção do texto mais             

 



 
 

do que à correção das palavras, visto que o Google poderá sugeri-lo as formas              

adequadas de ortografia.  

Na perspectiva do aluno, estas possibilidades podem ser muito vantajosas,          

mas cabe lembrar que não só os estudantes se beneficiam disso. Os professores             

também podem otimizar o tempo dedicado a certas tarefas intrínsecas à profissão e             

que extrapolam a sala de aula, como a correção de avaliações, por exemplo.             

Quando uma ferramenta já é formatada de maneira a atribuir valores (pontuações) a             

cada resposta e a entregar feedbacks instantâneos sobre a performance do aluno, o             

professor acaba com duas incumbências a menos. Retomando o que foi falado            

anteriormente sobre perder-se tempo preparando material, aqui percebe-se que na          

verdade ganha-se tempo quando deixa-se de corrigir 40 provas iguais dando 40            

feedbacks iguais em uma turma, por exemplo. Portanto, para o professor essa            

automatização da correção e do feedback também é vantajosa.  

Não podemos discorrer sobre as vantagens das ferramentas Google para a           

educação sem mencionar a colaboratividade, uma das principais bandeiras deste          

tipo de recurso. Em um documento da Unesco publicado em 2014 sobre a Educação              

para a Cidadania Global, foram organizadas justificativas e objetivos para que ela            

seja alcançada em todos os países. Fundamentando as práticas de ensino e            

aprendizagem que devem ser promovidas para que isto aconteça, destaca-se uma           

que interessa especificamente neste contexto pois nos explica que 
Em um mundo globalizado, a educação vem enfatizando a importância de           
equipar indivíduos desde cedo e por toda a vida, com conhecimentos,           
habilidades, atitudes e comportamentos de que necessitam para serem         
cidadãos informados, engajados e com empatia. Com essa        
interconectividade cada vez maior, por exemplo, por meio de TIC e também            
redes sociais, as oportunidades para respostas de colaboração,        
cooperação, aprendizagem compartilhada e coletivas têm aumentado.       
(EDUCAÇÃO, 2015, p. 11) 

 
Este argumento representa exatamente o que as ferramentas Google podem          

contribuir no que tange à colaboratividade. Se é necessário ajudar a formar cidadãos             

empáticos, a colaboratividade pode nos municiar com os instrumentos necessários          

para ouvir, respeitar e construir o que o outro nos oferece. Produzir um texto              

coletivo, uma apresentação coletiva ou um site coletivo demanda estruturas          

 



 
 

emocionais e cognitivas que propiciam o diálogo, a atenção e a valorização do que o               

outro tem para contribuir. Nesse sentido, o fazer coletivo favorece o indivíduo.  

Expandindo esta noção da coletividade para uma questão mais específica,          

sobra uma derradeira vantagem (neste estudo) para o uso das ferramentas Google            

em educação: a sustentabilidade. Pensar em como reduzir a poluição e diminuir o             

desperdício são maneiras de pensar no coletivo e a mudança para uma sala de aula               

sem (ou com menos) papel é uma das maiores contribuições que a tecnologia pode              

oferecer neste campo. Trazendo para esta discussão o exemplo dado anteriormente           

sobre o professor ter menos 40 provas a corrigir, pode-se afirmar que em uma turma               

de um professor, seriam menos 40 folhas de papel desperdiçadas (no raro caso da              

avaliação ter somente uma página). É um número significativo quando confrontado           

com a realidade de desperdício que testemunha-se todos os dias.  

Em suma, pode-se enumerar diversas vantagens e interpretar que todas têm           

um impacto positivo na formação do cidadão do século XXI. Entretanto, ainda cabe a              

reflexão também sobre as limitações que porventura se apresentem e é sobre elas o              

próximo capítulo. 

 

 

4.2.2 AS LIMITAÇÕES 

 

Até aqui viu-se que são muitos os pontos positivos na utilização das            

ferramentas Google em educação mas é necessário que se busque também           

observar quais limitações se mostram importante pontos de reflexão sobre o           

assunto.  

A primeira barreira a ser mencionada vai de encontro ao que foi discorrido             

quando falou-se sobre acessibilidade. Em muitos lugares, o celular, por exemplo é            

proibido em sala de aula, como diz uma reportagem do Le Monde (PARLEMENT,             

2018) à  época do banimento de celulares em sala de aula na França: 
A proposição de lei proíbe o uso de todos os objetos conectados (celular,             
tablet, smartwatch…), dentro das escolas. Haverá exceções para usos         
pedagógicos, deixados à apreciação de cada estabelecimento dentro de seu          
regulamento interno, ou para os alunos portadores de deficiência. As          

 



 
 

atividades ligadas ao ensino mas que acontecem fora da sala de aula, como             
a educação física, também serão atingidas (tradução nossa) 
 

Importante frisar que o governo faculta a cada estabelecimento a opção de            

autorizar o uso dos dispositivos para fins pedagógicos. No entanto, o fato de haver              

uma lei proibindo seu uso e transformando o uso pedagógico em exceção pode ter              

implicações em diferentes esferas dependendo de como isso reverbera.  

No Brasil não há proibição em nível federal, mas há estados e municípios que              

recorreram ao respaldo legal para evitar estes aparelhos em sala de aula. Tal prática              

pode suscitar entreveros como no caso reportado pelo G1 (DIRETORIA, 2018) em            

que “vinte e oito estudantes de uma escola profissionalizante estadual do município            

de Barbalha, Região do Cariri do Ceará, foram suspensos por um dia por usarem              

celular dentro da sala de aula.” Este tipo de conflito acontece por não haver -ainda-               

uma educação para que se tenha a cultura do uso de dispositivos em sala de aula                

de maneira responsável e madura. É preciso assegurar que, antes de ter acesso a              

tais aparelhos em aula, os alunos entendam qual o objetivo da atividade e que              

consigam ter discernimento para filtrar o que devem ou não devem fazer com o              

dispositivo em mãos. É uma mudança de paradigmas que ainda está a caminhar.  

Cabe salientar, ainda, que recorrer ao celular em sala de aula para uma             

atividade pedagógica não é garantia de que os alunos, aficionados por redes sociais,             

vão dar conta de se ater à tarefa educacional ignorando as notificações das diversas              

redes sociais de que comumente fazem parte.  

No estudo de Puarungroj (2015) mencionado em outro capítulo, o autor           

comenta exatamente sobre essa constatação em seu estudo 
Alguns alunos da turma pesquisada, que eram dispersos nas aulas          
tradicionais, melhoraram significativamente no envolvimento com a aula.        
Enquanto estavam ocupados com atividades em aula, os alunos ainda          
foram pegos passando muito tempo no Facebook ou em aplicativos de           
conversa fazendo coisas não relacionadas ao estudo. Isso insinua que a           
aula invertida pode não ajudar a melhorar estudantes que são viciados em            
redes sociais (2015, p. 40.6) 
 

Tem-se que garantir a inclusão de mídias digitais na sala de aula assim como              

a internet, mas não basta jogá-las e esperar que os alunos tenham, por si sós,               

capacidade de lidar com isso de forma madura. Precisa-se que os educadores dêem             

conta deste outro lado também.  

 



 
 

Falando em redes sociais, é sabido que os alunos conseguem operar com            

destreza desde a mais tenra idade qualquer dispositivo para acessá-las, mas muitas            

vezes eles não têm a mesma habilidade quando se trata de ferramentas de             

produtividade, como no caso as da Google.  

É comum encontrar adolescentes de treze anos de idade que nem têm e-mail             

ou que nunca nem ouviram falar em Google Documentos. Não só jovens, mas             

muitos adultos também desconhecem tais mecanismos. Segue-se, portanto, a mais          

uma limitação com a qual é possível deparar-se: a falta de familiaridade com a              

ferramenta.  

A proposição que pode ser sugerida para tentar solucionar esse obstáculo           

tem a ver com a capacitação: é preciso que instituições de ensino invistam em              

capacitação para que os docentes tenham ciência de tais ferramentas e seus            

atributos e sejam capazes de espalhar esse conhecimento, atingindo não só colegas            

de profissão mas também alunos. Contudo, viu-se anteriormente que esse não é o             

caminho mais fácil quando uma pesquisa demonstra que em 66% dos           

estabelecimentos estudados, nenhum professor recebeu capacitação para uso de         

computador e internet em atividades de ensino-aprendizagem. Por isso, estudos          

como este aqui podem ajudar na divulgação dos benefícios e combater estes            

entraves.  

Uma vez ultrapassado este empecilho, a familiarização com a ferramenta em           

si é a parte mais fácil, como demonstrou Barroso e Coutinho em sua pesquisa sobre               

o Google Documentos 
Apesar de os alunos nunca terem trabalhado com este tipo de ferramenta            
[Google Documentos] de edição on-line, bastou uma breve explicação feita          
pela professora sobre a utilização da mesma para todos compreenderem          
facilmente o seu funcionamento e darem cumprimento ao desafio que lhes           
foi colocado (2009, p. 47) 
 

Às vezes pode ser preciso uma aula inteira para esclarecer como cada            

ferramenta funciona, mas sem dúvida esta vai ser a tarefa a demandar menos tempo              

em todo o processo.  

A última barreira que é relevante -para este estudo- e que também está             

ligada a investimento e, em virtude disso, acaba tornando a propagação da            

utilização das ferramentas mais dificultosa é a falta de acesso tanto à internet quanto              

 



 
 

a maquinário. Ainda há muitos lugares -em se tratando de Brasil- em que as              

instituições, públicas e privadas, não gozam de condições de disponibilizar o mínimo            

necessário para implementação de tecnologias em sala de aula. Por vezes, o aluno             

também não dispõe de recursos ou há casos em que é o professor que padece               

dessa carência. O fato é que para ter acesso às ferramentas é preciso ao menos um                

dispositivo eletrônico e acesso à internet, mas nem sempre essa é a realidade             

daqueles que fazem parte do circuito educacional.  

Resolver esse obstáculo demanda, mais uma vez, investimento. Seja do          

governo, seja da iniciativa privada, seja através de parcerias, é preciso que se atente              

para este pleito com um olhar empático, como aquele que espera-se semear nos             

alunos.  

 

 



 
 

 5. CONCLUSÃO 

Chega-se à conclusão deste trabalho com algumas reflexões acerca do tema           

de educação e tecnologias e também algumas considerações. Ao longo do texto,            

pôde-se observar que a tecnologia vem cada vez mais dominando diversas áreas da             

educação e como o uso de ferramentas que sejam capazes de aliar as demandas              

tecnológicas da sociedade moderna com as expectativas pedagógicas dos sujeitos          

deste contexto resulta na potencialização da educação do cidadão do século XXI.  

Buscaram-se respostas para entender melhor se o uso de ferramentas          

Google na sala de aula é de fato uma garantia para maiores motivação e              

engajamento do educando e se elas facilitam ou não o trabalho do professor.  

Através da análise dos estudos de pesquisadores em diferentes partes do           

mundo, que investigaram variadas ferramentas Google em segmentos diversos,         

percebeu-se que a motivação e o engajamento dos alunos foram sim fatores que             

indicaram significativa melhora no decorrer dos estudos. Tal melhora, entretanto,          

não pôde ser medida quantitativamente, pois somente em virtude das considerações           

dos pesquisadores em suas observações nos foi informado sobre esse          

desempenho. Razão pela qual não cabe entender essas observações como efetivas           

conclusões. Com relação à facilitação do trabalho docente, pistas foram dadas de            

que houve um real impacto nesta área, mas mais uma vez, os estudos mostraram-se              

inconclusivos com relação a isso, visto que, novamente, não há indícios concretos            

acerca de substancial facilitação das atribuições docentes. As inferências que          

podem ser feitas com base nos estudos são muito convincentes mas não foram             

comprovadas empiricamente.  

Os dados coletados foram válidos à medida em que embasaram reflexões           

importantes sobre o que ocorre no Brasil e no mundo no que tange ao uso de                

ferramentas web 2.0, especificamente as ferramentas Google, quando analisamos o          

contexto escolar. Estas informações foram proveitosas para elaboração das         

vantagens e desvantagens apresentadas por cada ferramenta quando utilizadas no          

ambiente educacional, assim como nos ajudaram a entender melhor a aplicabilidade           

delas em sala de aula e a caracterizá-las como colaborativas ou não.  

 



 
 

Os estudos expuseram aspectos positivos como a fácil acessibilidade, a          

aprendizagem que ocorre de forma ubíqua, a produção coletiva de conteúdos como            

fomento ao pensamento crítico e, na mesma linha, a colaboratividade também           

permeando essa produção. Com relações às limitações, baseando-se nos números          

apresentados na pesquisa Cetic.br, observa-se que paradoxalmente também ligadas         

à acessibilidade, ainda há carência de acesso a certos recursos por parte de             

algumas pessoas e instituições. Entretanto, observou-se nos estudos apresentados         

algumas questões relacionadas ao engajamento dos alunos com relação à atenção           

de que dispõem ao acessarem as mídias digitais para o trabalho com as             

ferramentas. Questões estas que motivaram considerações acerca do assunto         

encontradas na imprensa. Da mesma forma, os dados demonstraram de que           

maneira cada ferramenta foi (e portanto pode ser) utilizada em sala de aula, assim              

como nos ajudaram a entender o quão colaborativa ou não elas são. 

A hipótese de que os alunos atualmente são mais propensos ao uso de             

ferramentas Web 2.0 fora de sala de aula pode ser comprovada através dos textos              

principalmente de Prensky, que nos apontaram o quanto isso reverbera no contexto            

escolar através das expectativas dos alunos com relação a como elas vão ser             

usadas na escola/universidade. Do mesmo modo, averiguou-se que a utilização de           

ferramentas Web 2.0 assim como o de dispositivos eletrônicos em sala de aula             

proporciona maior engajamento por parte dos alunos, já que isso faz parte do             

cotidiano deles e é bem recebido quando trazido à sala de aula. Também viu-se que               

o trabalho do professor torna-se sim mais eficaz e profícuo com o auxílio de              

ferramentas Web 2.0 por elas emprestarem sua agilidade e automatização para           

melhor organização das atribuições docentes. 

Este trabalho traz reflexões importantes a respeito de um assunto que está se             

tornando mais comum no meio escolar mas sobre o qual ainda não há muita              

literatura, principalmente em língua portuguesa. Vimos no bojo do trabalho que uma            

das limitações para o uso das ferramentas Google em educação é o            

desconhecimento de suas funcionalidades por parte do corpo de sujeitos envolvidos           

na prática educacional. Portanto, essa monografia tem um papel muito relevante em            

apresentar mais um material ao rol de literatura disponível na academia e apresentar             

 



 
 

à sociedade aspectos significativos das ferramentas que podem ser úteis na           

educação.  

5.1 RECOMENDAÇÕES, SUGESTÕES E DESDOBRAMENTOS     

FUTUROS 

Pessoalmente essa pesquisa originou-se pela afinidade com as ferramentas         

Google e pela vontade de entender o quanto elas podem ser úteis no contexto              

educacional, principalmente no que tange à formação do aluno do século XXI.            

Compreender a importância da construção coletiva de conhecimento e quais as           

práticas envolvendo tecnologia que estão em voga no ramo educativo foram           

aprendizagens que se sucederam acidentalmente  à margem de todo o estudo. 

Diante disso, a mensagem que fica é a de que esta temática pode fazer              

emergir mais assuntos interessantes da perspectiva acadêmica e pode originar          

pesquisas mais empíricas a respeito. É importante tentar medir até que ponto as             

ferramentas web 2.0 disponíveis comprovadamente melhoram a prática educacional         

tanto para quem ensina quanto para quem aprende.  

Esta pesquisa pode ajudar aqueles que tentam encontrar soluções para a           

transformação do ambiente escolar em um espaço mais conectado, mais engajador           

e mais coerente com o que é esperado de uma sociedade mergulhada em             

tecnologia. Ela pode também servir como ponto inicial para aqueles que pretendem            

expandir o assunto estudando mais ferramentas à disposição ou até mesmo           

melhores práticas a serem implantadas em salas de aula comprometidas com a            

educação do futuro. 
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