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Resumo: 

Este artigo tem como propósito apresentar o relato de experiência vivido por 

discentes do primeiro ano do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina no que se refere ao uso de uma ferramenta da web 2.0, 

especificamente o Google drive em sala de aula. A experiência vivenciada se 

refere à escrita colaborativa com o uso desta ferramenta no período de oito 

semanas, na disciplina de Educação e Tecnologia. Os relatos aqui 

apresentados expressam os depoimentos de algumas alunas sobre a inserção 

dessa nova ferramenta dentro da sala de aula e a experiência que elas tiveram 

ao executar a atividade proposta. Os resultados expressam que esta é uma 

ferramenta que possibilita a disseminação de informações, os alunos trocam 

ideias entre si, fazendo um trabalho colaborativo, contribuindo positivamente no 

processo de ensino aprendizagem. 
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A tecnologia faz parte da nossa rotina, seja em casa, na rua, na 

escola ou em qualquer lugar que estejamos. Esta se faz presente no nosso dia 

a dia e não tem como dizer que não precisamos dela para nos auxiliar, para 

facilitar a nossa vida. Com a chegada da internet surgem também as chamadas 

tecnologias digitais. Atualmente a presença das tecnologias digitais é tão 

intensa na sociedade, que crianças que nem sequer sabem ler e escrever já 

dominam muito bem o uso do computador, os chamados “nativos digitais”. Que 

se refere aos nativos digitais como aqueles que estão acostumados a receber 

informações de maneira rápida. Eles gostam de processar mais de uma coisa 

por vez e realizando diversas tarefas. Eles preferem os seus gráficos antes do 

texto ao invés do oposto. Eles preferem acesso aleatório (como hipertexto). 

Eles trabalham melhor quando ligados a uma rede de contatos. Eles têm 

sucesso com gratificações instantâneas e recompensas frequentes. 

As tecnologias digitais trazem uma nova configuração para a 

sociedade, alterando as relações sociais, econômicas, políticas e também a 

relação com o saber ao possibilitar o acesso e a democratização da 

informação. Estas se apresentam como um auxílio na maneira de ensinar e de 

aprender. O acesso rápido à informação, a facilidade de encontrar muitas 

respostas às nossas perguntas em qualquer lugar e em qualquer momento 

podem se concretizar com o uso das tecnologias móveis, como um celular em 

mãos, ou um tablet conectado a internet. 

Hoje tudo está na Internet: informações, buscas, pesquisas, 

compras, visualização de lugares que desconhecemos, compra e venda de 

produtos, redes sociais. A partir de clique, podemos ter milhões de informações 

a nossa disposição e isto é fato, e isto a sociedade não nega mais, visto que é 

a realidade em que vivemos.  

Essas mudanças adentram o espaço escolar e também 

começam a provocar mudanças, pois há tempos atrás a maneira de se ensinar 

baseava-se na autoridade do professor, este era a fonte de conhecimento 

científico. Atualmente, com a facilidade e a democratização do acesso a 

informação, o professor não é a única fonte detentora do conhecimento e das 

informações. As tecnologias digitais, a internet especificamente, oferecem uma 

gama de informações, como acervos de livros, revistas, artigos científicos e 
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tantos outros materiais que estão à disposição do aluno, a qualquer momento, 

para ler, armazenar, analisar e também produzir.  

Diante desta nova realidade, outras tarefas passam a fazer 

parte do trabalho do professor. Ele precisa apropriar-se dessa gama de 

conhecimentos advindos das TIC, para que estas possam ser aliadas em suas 

práticas pedagógicas e fazer uso destas em uma perspectiva pedagógica e não 

apenas instrumental. No entanto essa prática não é tão simples, pois depende 

muito de como ele se sente em relação a isso: se o vê como um processo 

transformador, favorecendo o seu trabalho, ou se sente ameaçado, temeroso 

(SOUSA, 2011) quanto ao aparente declínio de seu papel como detentor 

absoluto do saber elaborado.  

Para que o professor possa entender e alterar sua prática, 

precisa de uma formação que lhe dê subsídios para “[...] pensar as ‘novas’ 

tecnologias digitais, e a internet em particular, enquanto algo para além dessa 

perspectiva ferramental [...]” (PRETTO, 2010, p. 308). Assim, somente com 

uma formação que ajude o professor a pensar sobre seu papel e sobre o papel 

das TIC em sua aula, ele terá condições de utilizar as ferramentas digitais em 

seus processos pedagógicos para vivenciar novas formas de ensinar e de 

aprender e não apenas como recurso para transmitir informações.  

No entanto, o ideal é que essa formação comece antes de o 

educador adentrar na sala de aula, ou seja, que ocorra durante a licenciatura, 

pois a formação técnica e pedagógica para o futuro profissional é fator 

imprescindível se o que se pretende é o uso das tecnologias digitais para 

promover experiências significativas tanto no ensino e na aprendizagem, isso 

porque segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação do 

professor da educação básica é preciso “haver coerência entre o que se faz na 

formação e o que dele se espera como profissional” (BRASIL, 2001, p. 30). 

Sem isso, corre-se o risco de reproduzir as mesmas práticas com novas 

ferramentas por aqueles que não têm formação adequada. 

No que se refere especificamente ao curso de Pedagogia, a 

Resolução CNE/CP n° 1/2006 de 15 de maio de 2006 institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o referido curso e apresenta no artigo 5°, inciso VII, 

que o egresso deve estar apto a “relacionar as linguagens dos meios de 
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comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando 

domínio das tecnologias de informação e comunicação adequadas ao 

desenvolvimento de aprendizagens significativas” (BRASIL, 2006, p. 02). 

No entanto, o que percebe na realidade é que no referente a 

formação de professores,  

[...] tanto inicial como continuada, poucas e incipientes têm sido 
as iniciativas capazes de apontar saídas reais oi de 
contribuírem de forma eficiente com um trabalho que integre a 
questão da aprendizagem, enquanto promotora de 
desenvolvimento cognitivo dos alunos com os instrumentos 
tecnológicos como o computador e a internet. (FREITAS, 2009, 
p. 09) 

Assim, entende-se que se os discentes das licenciaturas 

vivenciarem experiências positivas em ao uso das tecnologias digitais, mais 

preparados estarão para utilizá-las em sua perspectiva pedagógica, superando 

assim a perspectiva de uso instrumental. 

Diante da necessidade de vivenciar experiências que ajudem o 

futuro professor a entender o papel das tecnologias digitais, este texto se 

propõem a apresentar o relato da experiência vivenciada por alguns dos 

discentes do 1º ano curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina 

com o Google drive como ferramenta de escrita e aprendizagem colaborativa. 

 

A Utilização das tecnologias digitais como ferramenta de aprendizagem 
 
 
                             As TIC estão definitivamente implantadas nas escolas, 

lançando “[…] desafios aos professores para que, com o seu contributo, 

utilizem estratégias que promovam aprendizagens criativas […]” (FONSECA, 

2009, p.40 apud MELO, 2012, p.20). A partir desta realidade, torna-se 

necessário proporcionar aos educandos experiências de aprendizagem que 

sejam significativas.  

 E para que isso aconteça de fato é “[…] fundamental 

desenvolver uma pedagogia baseada na interação dos processos 

colaborativos, na inovação e na promoção das capacidades de autonomia do 

aluno no aprender e no pensar” (DIAS, 2004: 21 apud MELO, 2012, p.25)  
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A mesma opinião tem Costa (2008, p.15 apud MELO, 2012, p.25) quando 

refere que é “[…] preciso repensar as práticas, métodos e estratégias 

pedagógicas utilizadas pelos professores […]” de modo que a utilização das 

tecnologias em contexto sala de aula “[…] se traduza em ambientes de 

aprendizagem motivadores, gratificantes e exigentes […]” a fim de possibilitar 

aos alunos aprenderem com elas e não apenas realizem atividades, como se 

esta fosse uma “máquina para ensinar”. 

A sociedade educativa, segundo Delors (2001 apud MELO, 

2012, p. 25), tem como funções-base à aquisição, a atualização e a utilização 

dos conhecimentos no processo educativo. E isto nos leva a pensar que o 

papel do professor é decisivo na integração das tecnologias digitais no 

processo de ensino e aprendizagem. 

No entanto, neste cenário educacional a tarefa do professor 

deve ser a de criar, aprender e estabelecer novos formatos de aula, de 

linguagem, as quais implicam em uma nova prática pedagógica em que o 

docente passa parte da sua autoridade e poder para os alunos e este torna-se 

mais ativo e participante e ambos trabalham em parceria no processo de 

aquisição de conhecimento.  

No que se refere às possibilidades, são muitas as ferramentas 

e os espaços que se apresentam como uma nova forma de enriquecer e 

contribuir na construção de aprendizagens significativas. O Ministério da 

Educação e outros órgãos, por exemplo, têm criado portais com a finalidade de 

interação entre professores e alunos.  

Existem alguns recursos digitais de aprendizagem, com 

simulações, vídeos, áudios, experimentos, entre outros e com acessos 

gratuitos que podem auxiliar os professores em suas aulas, como por exemplo 

o Cesta (Coletânea de Entidades de Suporte ao Uso de Tecnologia na 

Aprendizagem – www.cinted.ufrgs.br/ CESTA /cestadescr.html), que organiza e 

armazena atualmente quase 400 objetos educacionais – como vídeos, 

simulações, jogos – que podem ser utilizados livremente em sala de aula. 

Ainda, o BIOA (Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem) disponível 

em http://objetoseducacionais2.mec.gov.br, para atender diferentes disciplinas 

e níveis de escolaridade. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
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Alguns portais também foram desenvolvidos pelas secretarias 

de educação dos estados como, por exemplo, do Rio de Janeiro 

(www.conexaoprofessor.rj.gov.br), do Paraná (www.diaadiaeducacao.pr.gov.br) 

e Minas Gerais (www.educacao.mg.gov.br) e próprio portal do professor 

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br), além de muitos outros não citados aqui. 

Em relação aos materiais disponíveis, são muitos os ofertados, 

no entanto, as tecnologias precisam ser entendidas como auxiliares do 

processo de ensino e aprendizagem, não só como instrumento de busca, mas 

de construção de conhecimento.  

Na perspectiva do uso pedagógico das tecnologias digitais, o 

conhecimento tem que ser construído coletivamente, pela mediação efetiva de 

um educador que percebe, antes de tudo, que a tecnologia é um instrumento e 

não um fim. Assim, as tecnologias digitais permitem um processo de interação, 

estimulam o diálogo, a criatividade e autonomia dos sujeitos de maneira 

“colaborativa e partilhada” em diferentes tempos e espaços, possibilitando que 

a aprendizagem supere o caráter individual e passe a ser cooperativa e 

colaborativa (SILVA, 2002) em que o sujeito aprendente, também, é o 

protagonista do processo.  

 

                       De acordo com as ideias citadas acima, e também a partir das 

ideias de Machado e Palloff (2009 apud SOUZA, 2012, p.10); Pratt (2002 apud 

SOUZA, 2012, p.10) os textos de autoria colaborativa e criação coletiva podem 

ser considerados como experiências significativas de aprendizagem, pois 

 
[...] através do processo colaborativo, torna-se possível a 
criação dos ambientes de imersão cognitiva e social, a partir 
dos quais se desenham as redes que ligam pessoas e ideias, 
formas de dialogar, compreender e aprender oferecendo aos 
autores a possibilidade de criar, por exemplo, textos, tanto de 
forma assíncrona, quanto síncrona, vivenciando uma 
experiência de multiplicidade de saberes. (MACHADO, 2009, 
p.1) 

  

Uma possibilidade disponível para o trabalho colaborativo é 

ofertado pelas ferramentas da web 2.0. Esta é uma plataforma da internet que 

usamos atualmente, destacando-se por ser dinâmica, ao contrário da web 1.0 

que é estática. Referindo-se à web 2.0, entende-se como um espaço dinâmico 

http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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que indica a interatividade e participação do usuário final com a estrutura e 

conteúdo da página. Nela, o usuário final pode postar comentários, enviar 

imagens, compartilhar arquivos e fazer milhares de outras coisas que a web 1.0 

não permitia. Outra grande mudança entre a web 1.0 e a web 2.0 foi que o 

usuário diminuiu a taxa de download e aumentou a de upload, o que indica que 

o usuário está interagindo mais com a web e trocando mais informações por 

compartilhamento. A Web 2.0 é chamada de Web participativa ou colaborativa.  

Para Souza (2001) existem alguns requisitos para que uma 

ferramenta colaborativa funcione com eficiência, dentre elas destacam-se: a 

quantidade de participantes envolvidos, composição das características do 

grupo e das tarefas e os tipos de interação. Souza ainda especifica que as 

habilidades envolvidas no conhecimento da ferramenta propiciam uma visão 

sistêmica entre os sujeitos, aproximando-os de um objetivo mútuo. 

A Web 2.0 colabora na elaboração de trabalhos e atividades 

propostas em sala de aula, onde o educando pode em grupo elaborar um texto 

considerado como colaborativo, ou seja, tanto ele quanto outros integrantes do 

grupo podem interferir na atividade, ao mesmo tempo, sendo favorável a 

distancia muitas vezes imposta aos nossos alunos, com esta ferramenta ele 

pode se reunir em grupo sem precisar sair de sua casa, precisando apenas ter 

acesso à internet.  

Dentre as várias ferramentas da web 2.0, neste trabalho será 

destacado apenas o Google drive como exemplo. Interessou-nos para este 

trabalho estudar esta ferramenta, conhecida como Google Docs, desenvolvida 

pela Google, que permite criar online documentos de texto, folhas de cálculo, 

apresentações multimídia, desenhos e formulários. Uma de suas 

características principais é a sua interface amigável e a possibilidade de editar 

o mesmo documento por vários utilizadores, permitindo assim construir 

documentos utilizando a escrita colaborativa.  

As características criadoras e criativas da Web 2.0 despertam o 

interesse dos jovens, em idade escolar, visto que estes, além de serem 

consumidores são, sobretudo, produtores de informação, e esta ferramenta 

auxilia e muito no processo de ensino/aprendizagem. Dado a investigação 

nesta área ser ainda escassa em Portugal (Barroso & Coutinho, 2009), este 
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estudo poderá ser um contributo para futuras investigações no âmbito da 

utilização da ferramenta Google drive na promoção da escrita criativa de forma 

colaborativa em contexto sala de aula. 

Segundo Barroso & Coutinho (2009:50 apud MELO, 2012, 

p.20), “[…] a ferramenta Google Docs pode ser utilizada pelos professores em 

ambiente sala de aula favorecendo o processo de ensino-aprendizagem 

através da escrita colaborativa.” Esta ferramenta está associada a uma conta 

de e-mail da Google e permite ao autor controlar a partilha dos documentos e a 

visualizar o histórico de cada um dando a possibilidade de restaurar as versões 

anteriores. Os documentos criados ficam disponíveis online não sendo 

necessário o download dos mesmos. 

 
Relatos da experiência vivenciada com a utilização do Google drive como 
ferramenta de escrita colaborativa 
 

A experiência com a utilização da ferramenta iniciou com a 

proposta de realizar a produção de um texto colaborativo sobre determinado 

tema utilizando a ferramenta no Google drive. No entanto, não era uma simples 

produção de um trabalho em que cada um daria uma ideia e uma pessoa iria 

digitar o texto, mas algo totalmente diferente do que estes estudantes já tinham 

vivenciado. A partir da proposta, muitas dúvidas surgiram: como fazer um texto 

colaborativo on line? Como é possível realizar reuniões on line? De que 

maneira vamos produzir um texto em que todos vão compartilhar ideias e 

opiniões? O desafio estava lançado. 

Para os estudantes do 1º ano de Pedagogia, trabalhar com a 

ferramenta Google drive, foi uma experiência diferente que, no primeiro 

momento causou medo e receios, visto que, era uma nova ferramenta de 

trabalho que não estavam acostumadas a lidar. No entanto, aos poucos foram 

superando os obstáculos encontrados inicialmente e passaram a trocar ideias, 

acrescentar e retirar informações, concordar e discordar, tirar dúvidas entre 

colegas e com a professora quando era necessário. 

Uma descoberta interessante que a ferramenta proporcionou 

foi a facilidade de fazer um trabalho em grupo, pois a ferramenta dispensa a 

necessidade de encontros presenciais em que todos deveriam estar no mesmo 
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lugar e no mesmo momento para fazer a atividade. Neste caso, cada uma 

contribuía com uma fonte diferente de informação que encontrava, esta 

acrescentava e depois outra integrante lia o material e aprimorava o texto se 

achasse necessário. Em relação a isso, Arruda (2009, p. 20) expressa que  

[...] a informática e a internet trazem consigo uma nova lógica e 

postura diante da aprendizagem completamente distinta das 

anteriores, afinal, a relação espaço-tempo apresentada pela 

escola é limitada àquele espaço físico, ao passo que essas 

novas tecnologias rompem as possibilidades comunicativas e 

de formação a partir do desaparecimento das fronteiras físicas 

e espaciais.  

Outro detalhe importante a ser ressaltado, foi o fato de todos os 

participantes poderem partilhar o trabalho e alterá-lo ao mesmo tempo, pois a 

possibilidade de ser compartilhado permitia que, em tempo real, fosse alterado 

pelos integrantes do grupo. A professora também tinha acesso a essas 

informações e as alterações, o que permitia que pudesse acompanhar a 

produção de cada grupo, fazendo comentários e sugestões que pudessem 

favorecer a reorganização do texto a fim de corresponder com os critérios 

estabelecidos. 

Foram muitas às alterações realizadas antes de entregar o 

trabalho à professora, e durante todo este período os grupos foram assimilando 

informações e entendendo o quanto é produtivo ter a tecnologia como 

auxiliadora neste processo educacional.  Neste caso a tecnologia foi 

empregada de maneira que ninguém ficasse prejudicado, foi utilizada para algo 

que realmente foi necessário, favorecendo não só a construção de 

conhecimento sobre o tema, mas conhecer uma nova ferramenta, enfrentar 

conflitos e aprender a trabalhar em equipe. 

Participaram do trabalho 30 estudantes entre 17 e 33 anos. 

Destes 54% expressa que considera o Google drive uma ferramenta muito 

favorável, 43% como favorável e 3% considera que esta não é nenhum pouco 

favorável.  

Abaixo seguem os relatos dos integrantes de um dos grupos, 

os quais se disponibilizaram a expressar a experiência vivenciada com a 

ferramenta. A aluna A relata que esta experiência bem interessante ao dizer 

que: 
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Não sabia da existência desta ferramenta, ela é interessante porque 
facilita o trabalho em grupos: assim você realmente sabe quem está 
fazendo o trabalho de verdade, fica também mais fácil à cooperação 
dos integrantes do grupo, com esse trabalho colaborativo e as 
pesquisas ela teve um novo olhar de como trabalhar em grupo e de 
como construir um texto, com base em diversos outros textos, de 
diversos autores com pensamentos diferentes a cerca de um mesmo 
assunto. 
 

A partir das ideias citadas acima, pode - se perceber que o 

Google Drive, facilitou a execução deste trabalho feito em grupo. Além de 

possibilitar uma nova visão e uma nova analise a cerca do que é trabalhar em 

equipe. De acordo com Cardoso e Coutinho (2010, p. 295) “as vantagens 

pedagógicas das aplicações do Google Docs são a de todos os alunos do 

grupo terem acesso aos documentos a qualquer hora, desde que haja ligação à 

Internet, incentivando à escrita colaborativa bem como servindo de estímulo e 

motivação para a exploração de novas ferramentas”. 

 

A aluna B diz que: 

Para mim, o mais difícil foi conciliar todas as informações em 
um único texto, vários artigos foram distribuídos pelo grupo, 
mas o tempo não colaborou muito, várias atividades 
acumuladas impossibilitaram vários encontros pessoais, mas 
no geral à experiência foi muito boa, o conhecimento é sempre 
válido e sempre importante, e poder trocar informações com as 
colegas foi muito gratificante, foi realmente algo inovador em 
minha vida. 

 

Pode-se perceber que a ferramenta Google Drive ajudou na 

execução do trabalho, o tempo e a distancia são as maiores dificuldades 

encontradas pelos alunos para realizar uma determinada atividade. Esta 

ferramenta da Web 2.0 favoreceu esta praticidade a usuária, sendo algo 

inovador na vida desta aluna.  

A aluna C diz que: 

Trabalhar com o google drive foi muito gratificante, pois o 
mesmo possui qualidades surpreendentes, tais como: digitar 
textos na web com recursos que se semelham muito com o 
Word, podendo formatar o texto em questão. Compartilhar o 
documento com outras pessoas, compartilhar somente com 
quem você realmente deseja que tenha acesso ao mesmo 
documento, e que este por sua vez pode ser modificado pelas 
pessoas escolhidas por você. Possibilitando assim a interação 
dos integrantes sem a necessidade de estarem no mesmo 
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local, parecido com as redes sociais, porém, nas redes sociais 
se escreve em um determinado campo, já no docs, é igual ao 
Word, contudo para se utilizar os recursos do docs é 
necessária a conexão com a internet. Resumindo, é o Word, 
mas na Internet. O único ponto que achei ruim foi o fato de que 
eu estou sem acesso a Internet, por esse motivo não pude ter 
muita interação para com o texto do trabalho, mas na medida 
do possível eu consegui fazer alguma coisinha. Confesso que 
nunca tinha mexido e nem ouvido falar de que o gmail possuía 
recursos diferenciados de outros emails, isso só vem reforçar 
mais uma vez a questão de que o ser humano deve estar em 
constante processo de aprendizado, o mesmo deve questionar 
duvidar, analisar, ter muita curiosidade, prestar atenção e um 
ponto muito importante, ter uma mente aberta para aceitar 
novos métodos, nova recursos. 

 

O depoimento da Aluna C revela a facilidade e a praticidade 

que o Google Drive disponibilizou que mesmo não a conhecendo 

anteriormente, foi aprendendo a “lidar” com a ferramenta, despertando a 

curiosidade e o interesse em aprender cada vez mais, e assim a tecnologia 

ganha ainda mais espaço no dia a dia dos alunos.  

A aluna D diz que: 

A experiência não foi favorável, ao conhecimento, que é difícil, 
o entrelaçamento de ideia, estabelecer uma linha mestra para 
nortear os trabalhos. A aluna X produz um texto, a aluna Y 
interfere no mesmo, bem como uma aluna Z, enquanto a aluna 
W, por receio de desrespeitar as ideias das colegas, ou, 
sentindo-se excluída, fica à margem do processo, mesmo 
trabalhando. O texto fica sem coerência ou coesão, confuso de 
ser compreendido, sem uma identidade, precário de 
posicionamento. 

 

Este depoimento revela que todos os alunos se identificam com 

as ferramentas da Web 2.0, no entanto para a aluna D sua experiência com o 

Google Drive não muito foi favorável, não contribuindo para o seu aprendizado, 

pois se sentiu confusa e perdida durante o processo de execução do trabalho. 

O depoimento revela que apesar de ser uma ferramenta de fácil utilização, a 

atividade é diferente de outras que os discentes estão acostumados a fazer e 

que nem sempre a utilização das tecnologias trazem somente resultados 

positivos.  

No entanto isso também pode ser considerado aprendizagem, 

tendo em vista que o grupo faz parte de um curso de formação de professores 

e precisa experimentar diferentes experiências em seu processo de formação. 
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Considerações Finais  

 

O aproveitamento das ferramentas oferecidas pela internet 

mais especificamente pela web 2.0 possibilita aos usuários não apenas o 

acesso a informação, mas também a produção, ou seja, passa da condição de 

expectador e passa a ser autor e coautor. Essas práticas são favoráveis para 

aprimorar e melhorar o processo de ensino e aprendizagem. O dinamismo, a 

interatividade pode e muito contribuir alterando um pouco a metodologia que 

antes era executada de maneira tradicional. Hoje podemos a utilizar e aproveita 

a infinidade de recursos, devendo ser utilizada de uma maneira correta, 

visando o trabalho colaborativo, compartilhado e de autoria. 

O Google drive apresenta-se como favorável para ser utilizada 

em sala de aula por ser gratuita e por proporcionar um ambiente em que o 

aluno se sinta envolvido, interagindo mais, aprendendo e contribuindo mais 

tanto para o seu próprio aprendizado como para os demais colegas.  

Mesmo que a tecnologia não tenha a função primeira de ser 

utilizada em sala de aula, ela pode e muito auxiliar no trabalho do professor, 

constituindo-se ser uma ferramenta pedagógica, que possui inúmeras 

funcionalidades, efeitos, tudo o que o aluno precisa a tecnologia esta a seu 

dispor, faz parte da rotina dele, devendo ser agregada de uma maneira 

saudável em sala de aula, ou seja, o professor pode fazer uso a seu favor e a 

favor da aprendizagem de seus alunos.  
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No entanto necessita conhecer e se familiarizar com essas 

ferramentas para que possam se tornar colaboradoras em sua ação didática e 

com isso, tornar também a sua aula mais agradável, onde tanto ele quanto o 

aluno aprendem e se sentem motivados em trabalhar em conjunto.  

Essa experiência para a licenciatura é muito importante, visto 

que é notória a participação do aluno durante o processo de execução de um 

trabalho, e o professor tem condições de observar o passo a passo o trabalho 

do aluno.  

A experiência de um trabalho diferente proporcionado pelo uso 

do Google drive tornou-se muito gratificante no processo de formação deste 

grupo, pois puderam conhecer algumas das funcionalidades da ferramenta e 

do uso que podem fazer dela, revelando, desta forma que podem utilizar os 

recursos tecnológicos em favor da educação e do aprendizado.  
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