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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo, apresentar os resultados obtidos, em relação ao nível
de aprendizagem, e satisfação dos alunos no desenvolvimento da disciplina Cálculo
Numérico, nos cursos de engenharia ofertados pela Universidade Tiradentes na cidade de
Aracaju no estado de Sergipe/Brasil, por meio da utilização da G Suite for Education,
anexada ao sistema acadêmico da instituição desde 2016. Uma das maiores alterações na
metodologia da aula foi a eliminação da entrega de trabalhos impressos com a utilização do
Google Classroom. Além desta alteração, apresentamos neste trabalho outras possibilidades
que foram executadas através do pacote da G Suite for Education. Os resultados mostraram
que uma das principais vantagens da utilização da G Suite for Education, é a facilidade de
comunicação e interação com o professor e colegas da turma, a dinâmica de entrega e
discussão dos resultados das atividades propostas. Também, houve um destaque para a
construção de atividades colaborativas, pois, mesmo não estando fisicamente juntos, os
grupos de alunos desenvolviam e comentavam a resolução de problemas trabalhando
simultaneamente no mesmo arquivo. A pesquisa mostrou também que através da G Suite, o
aluno mostra-se mais envolvido com a disciplina e consequentemente com seu curso e a sua
formação.
PALAVRAS CHAVE: G Suite for Education, Cálculo Numérico, Metodologias de Ensino.
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ABSTRACT
The aim of this study is to present the results obtained, in relation to the level of learning, and
student satisfaction in the development of the Numeric Calculus discipline, in the engineering
courses offered by Tiradentes University in the city of Aracaju in the state of Sergipe, Brazil.
through the use of the G Suite for Education, attached to the academic system of the
institution since 2016. One of the biggest changes in the methodology of the class was the
elimination of the delivery of print jobs using Google Classroom. In addition to this change,
we present in this work other possibilities that were executed through the G Suite for
Education package. The results showed that one of the main advantages of using G Suite for
Education is the ease of communication and interaction with the teacher and classmates, the
dynamics of delivery and discussion of the results of the proposed activities. Also, there was
a prominence for the construction of collaborative activities, because, even though they were
not physically together, the groups of students developed and commented the problem
solving working simultaneously in the same file. The research also showed that through G
Suite, the student shows himself more involved with the discipline and consequently with its
course and its formation.
KEYWORDS: G Suite for Education, Numerical Calculus, Teaching Methodologies.

1 Introdução
A G Suite for Education, existe há aproximadamete 10 anos. Inicialmente foi
chamada de Google Apps for Education, e sua criação e desenvolvimento teve como
principal objetivo compartilhar formas inovadoras de práticas de aprendizagem entre
professores e alunos desde o nível fundamental até o nível superior. A G Suite possui um
conjunto de aplicativos conhecidos para quem possui o Gmail, como por exemplo o Google
Docs, Drive e Calendário. As últimas ferramentas adicionadas foram o Google Hangouts (em
transição para o Google Meet) e o Google Classroom (Google Sala de Aula). Este último
consiste na base para todo o desenvolvimento de atividades em sala de aula utilizando as
demais ferramentas.
Na Universidade Tiradentes, estas ferramentas foram incorporadas ao sistema
acadêmico, e assim alunos e professores acessam a G Suite a partir do próprio sistema da
instituição, como podemos ver na figura 1 abaixo:
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Figgura 1: Acessso a G Suite for Educatio
on através do Magister/UN
NIT
Fonte: Elaboorado pelo próprio
p
autor.

O Google for
f Educatio
on é uma soolução tecn
nológica dessenvolvida ppara facilitaar a vida
fessores e allunos dentro
o e fora dass salas de au
ula, a qualquer hora e a partir de qualquer
q
de profe
disposittivo móvell conectado
o à interneet. Essa pllataforma engloba
e
divversas ferrramentas
educaciionais gratuuitas tanto paara escolas como univeersidades.
E foi adotadda neste esttudo, em funnção dos seguintes aspectos:

1. Total dispoonibilidade de acessoo: A maiorr e princip
pal vantageem do Goo
ogle for
Education é a sua dissponibilidadde. Todo co
onteúdo insserido na pplataforma pode
p
ser
acessado a qualquer momento,
m
doo local ondee estiver, a partir de quualquer disp
positivo,
uma vez quue 100% do material ficca salvo auttomaticamente em nuve
vem.
2. Armazenam
mento ilimiitado: A pllataforma conta
c
com armazenam
mento ilimiitado de
dados em seus
s
servido
ores em nuvvem. De forma gratuita são dispoonibilizados 10 GB,
que aumenttam gradatiivamente coonforme a utilização
u
peelo usuário.. Com o Go
oogle for
Education e o armazenamento eem nuvem,, eliminam--se os custtos com seervidores
3
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próprios para armazenamento de dados, de arquivos físicos e, sobretudo, gastos com
papéis, o que ainda contribui para o meio ambiente.
3. Permite maior interação: Desenvolvido justamente com esse fim, os aplicativos da
Google possibilitam uma maior interação. Isso é possível porque alguns aplicativos
foram criados exatamente para serem usados de forma mais participativa e
colaborativa, pois possibilitam alterações e edições em tempo real, propiciando a
realização de tarefas e afazeres de modo compartilhado.
4. Maior feedback: Além de ferramentas que possibilitam o contato imediato online
entre as partes, para retirada de dúvidas, por exemplo, como fóruns de discussões, elas
também permitem um feedback mais rápido por parte dos usuários.
5. Total segurança e privacidade: Além de todas as vantagens que foram citadas, o
Google for Education preza pela segurança dos dados inseridos em sua plataforma e
pela privacidade de seus usuários.

Ciente de todos os pontos positivos citados e de que a G Suite for Education consiste
num pacote de ferramentas do Google que contém o Classroom, Gmail, Agenda, Drive,
Contatos, Hangouts, Sites, Documentos, Planilhas, Slides, conforme ilustrado na Figura 1, a
mesma tem sido utilizada no processo de ensino/aprendizagem,
Desde que foi criada a G Suite foi construída sobre a ideia de que quando as pessoas
podem trabalhar juntas e facilmente a partir de qualquer lugar, elas realizam mais. A partir
deste conceito, o objetivo foi integrar de maneira simples e otimizada os alunos das turmas de
cálculo numérico, no desenvolvimento do conteúdo ministrado e na resolução dos problemas
propostos, utilizando toda esta nova tecnologia em sala de aula. Conforme destaca Pretto,
(1996, p. 19): “A aceleração do desenvolvimento dessas novas tecnologias está se dando pelo
movimento de aproximação entre as diversas indústrias (equipamentos, eletrônica,
informática, telefone, cabos, satélites, entretenimento e comunicação). Esse movimento é a
condição objetiva para aperfeiçoamento dessas tecnologias fazendo com que, potencialmente,
aumentem as possibilidades de comunicação entre as pessoas.”
A disciplina Cálculo Numérico para os cursos de engenharia da Universidade
Tiradentes, envolve basicamente o estudo e aplicação de métodos numéricos para a resolução
de problemas na área de engenharia. Esta disciplina, exige além do conhecimento teórico o
4
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desenvoolvimento de
d algoritmo
os e a utilizaação de uma linguagem
m de program
amação. Atu
ualmente
na Univversidade Tiradentes
T
está disciplinna é ofertad
da em um laboratório
l
de informáática, e a
linguaggem de proggramação utilizada
u
é o software livre SCIL
LAB. A dissciplina oco
orreu no
períodoo de fevereiiro a junho de 2017, e desde a primeira
p
aulla, foi utilizzada a G Suite. Na
figura aabaixo, poddemos ver uma
u
das turrmas cujos alunos foraam automatticamente inseridos
em umaa turma no ambiente
a
Cllassroom.

Figura 2:
2 Exemplo de
d uma turmaa de cálculo numérico
n
no ambiente Cllassroom
Fonte: Elaboorado pelo próprio
p
autor.

Através doo Classroom
m, foram ennviados arq
quivos, ativiidades, troccas de inforrmações
róprios alun
nos. Por exeemplo, o cllassroom peermite o
entre o professor e aluno, e entre os pró
recebim
mento de traabalhos deseenvolvidos ppelos alunos de forma organizada e segura. Um
U pasta
é criadaa para cadaa aluno, e através
a
do ppróprio am
mbiente podeemos retornnar rapidam
mente ao
aluno a nota obtidda na respectiva atividdade. Na fig
gura 3, a seguir, temoos uma imaagem do
recebim
mento de traabalhos atrav
vés do Clas sroom.
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Figura 3: Exemplo de uma turma de cálculo numérico no ambiente Classroom
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Para receber as justificativas de respostas da atividade postada no Classroom, foi
utilizado Google Docs. Através desta ferramenta, foi criado um cartão resposta, no qual
através da opção “cada aluno recebe uma cópia”, e assim cada aluno escreveu neste arquivo
as justificativas de respostas de cada problema proposto. A entrega ao professor é feita
através do ambiente classroom.
Durante o desenvolvimento da disciplina, também foram propostas atividades
utilizando outra ferramenta da G Suite, o Google Forms. Neste caso, foram propostas
atividades envolvendo questões objetivas sobre os problemas propostos. O Google Forms,
neste tipo de atividade permite a correção automática das questões, e um acompanhamento
detalhado do desempenho da turma e de cada aluno pertencente a turma. O desenvolvimento
da pesquisa, apresentada neste trabalho, foi toda desenvolvida através do Google Forms. Na
figura 5, abaixo, temos um exemplo do gráfico apresentando o desempenho geral da turma
em uma das atividades propostas.
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Figura 5: Desempenho
D
o geral da turrma em uma das atividad
des do cálculoo numérico
Fonte: Elaboorado pelo próprio
p
autor.

Desta form
ma, foi posssível, verificcar as quesstões com maior
m
índicee de erro, e assim,
fazer um
ma atividadde extra parra melhor aaprendizageem do assun
nto abordaddo naquela questão.
No item
m a seguir, apresentamo
a
os um resum
mo da fundaamentação teórica
t
utiliizada neste trabalho
e posteeriormente os resultad
dos de umaa pesquisa realizada entre
e
os allunos da diisciplina
Cálculoo Numérico..

2 Fund
damentaçção Teórica
Desde quee o computtador foi ccriado por volta de 1945, nos E
Estados Un
nidos da
Américca e quase que paraleelamente nna Inglaterrra, as inovações e reeformulaçõees dessa
ferrameenta de suporte e sistema de proccessamento de dados não
n param de ser amp
pliadas a
partir ddas criações humanas. Lévy abordda essa cultura informáática em váárias obras, entre as
quais ““A Máquinna Universo
o” (1998), na qual aponta
a
o computador
c
r como um
ma nova
ferrameenta de expeeriência e dee pensamennto:

A mediação
m
digital reemodela certas
c
ativvidades co
ognitivas
fundaamentais qque envolv
vem a lin
nguagem, a sensibilid
dade, o
conh
hecimento e a imagin
nação inven
ntiva. A esscrita, a leeitura, a
escutta, o jogo e a compossição musical, a visão e a elaboraação das
imag
gens, a cooncepção, a perícia, o ensino e o apren
ndizado,
7
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reestruturados por dispositivos técnicos inéditos, estão ingressando
em novas configurações sociais. (LÉVY, 1998, p.17).
A Internet também é uma criação americana, que surgiu durante a Guerra Fria, por
volta de 1969, sob o nome de Arpanet. Tratava-se de um sistema utilizado pelo Departamento
de Defesa Americano, que depois se estendeu à universidades e centros de pesquisa, para
posteriormente ter o uso irrestrito. A Internet no formato em que conhecemos, com os
sistemas HTTP, WWW e linguagem HTML, emergiu em 1991, sendo uma criação do
cientista Tim Berners-Lee. A sedimentação social da Internet é a base da sociedade em rede,
conforme indica Castells. Mas a Internet deve ser compreendida como uma rede que
congrega diversos grupos de redes. E essas redes não são apenas de computadores, mas
também de pessoas e de informação.
Ao explicar o virtual, a cultura cibernética, em que as pessoas experienciam uma nova
relação espaço-tempo, Lévy (1998) utiliza a mesma analogia da “rede” para indicar a
formação de uma “inteligência coletiva”.
Essa engenharia informática está presente em praticamente todos os campos das
atividades humanas, compondo o que Lévy denomina de tecnologia intelectual. Ao longo de
todos os momentos históricos, o homem foi desenvolvendo técnicas que o auxiliaram a
construir seus mecanismos de atuação sobre a realidade. Em outras palavras, as técnicas são
também maneiras de produzir conhecimento.
Na medida em que a informática processa e difunde a informação com uma gama de
interfaces, ela promove a ideia de que o real não possui mais precedentes, adquirindo, assim,
um aspecto transcendental:

Os sistemas de processamento da informação efetuam a mediação
prática de nossas interações com o universo. A vasta rede de
processamento e circulação da informação que brota e se ramifica a
cada dia esboça pouco a pouco a figura de um real sem precedente.
É essa a dimensão transcendental da informática. (LÉVY, 1998,
p.16).
Segundo Simões (2009), a Era da Informação, de maneira geral, constitui o novo
momento histórico em que a base de todas as relações se estabelece através da informação e
da sua capacidade de processamento e de geração de conhecimentos. A este fenômeno
8
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Castells (1999) denomina “sociedade em rede”, que tem como lastro revolucionário a
apropriação da Internet com seus usos e aspectos incorporados pelo sistema capitalista.
Assim, utilizando estes conceitos como base o sistema Google for Education tem como um
de seus principais objetivos promover e facilitar o uso da tecnologia aplicada à educação,
contribuindo para uma aprendizagem efetiva e para a inclusão digital das comunidades
escolares. A seguir apresentamos os resultados obtidos com uma pesquisa feita entre os
alunos da disciplina Cálculo Numérico que utilizaram como ferramenta de apoio da G Suite
for Education.

3 Metodologia da Pesquisa e Resultados Obtidos
Para verificar o nível de satisfação dos alunos, e outros itens relevantes, no final do
período após a realização dos testes finais, foi proposta aos alunos uma última atividade
envolvendo um formulário Google (Google Forms), com perguntas referentes ao
desenvolvimento das atividades e relacionamento com os outros colegas de turma. Na figura
6 a seguir, é mostrado o início deste formulário que contém 16 afirmações, sendo que 14 são
objetivas, e seguem uma escala linear de resposta (variando de 1 a 5), onde a indicação do 1
indica que o aluno discorda totalmente da afirmação e a indicação do 5, indica que o aluno
concorda plenamente com a afirmação. A seguir, apresentamos os principais itens do
formulário com um breve comentário. Em função do número máximo de 10 páginas, alguns
gráficos referentes aos resultados obtidos não são apresentados neste trabalho.
Através dos resultados obtidos, foi possível verificar que 57,8% dos alunos
pesquisados são do curso de Engenharia Civil. O formulário também mostrou que a maioria
dos alunos, 61,5%, tiveram um primeiro contato com a G Suite na disciplina Cálculo
Numérico. Além disso, os resultados mostraram que 73,8%, já utilizaram alguma das
ferramentas da G Suite, principalmente o Gmail. Também nesta pesquisa, foi verificado que a
grande maioria dos alunos de Cálculo Numérico, consideram fácil o acesso e utilização das
ferramentas da G Suite for Education, como podemos ver através do gráfico da figura 7.
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Figurra 7: Perguntta referente aao nível de dificuldade
d
reeferente a G Suite.
Fonte: Elaboorado pelo próprio
p
autor.

Outro resulltado imporrtante, mosttra que maiis de 75% dos alunos,, consideram
m que a
utilização da G Suuite melhoro
ou a comunnicação com
m o professo
or de Cálcullo Numérico. Além
disso, m
mais de 60%
% dos aluno
os consideraam que utiliizando a G Suite, comppreendem melhor
m
o
conteúddo ministraddo.
Em relaçãoo a utilizaçãão da ferram
menta Hango
outs durante a aula, maais 60% dos alunos
consideeram que o Hangouts, ajudou a coompreenderr melhor o conteúdo dde cálculo numérico
n
ministraado. Além disso, confo
forme a figuura 8 a segu
uir, houve um
u ótimo ddebate em relação a
utilização do Hanggouts para o desenvolviimento de aulas
a
100% online de cáálculo numéérico.
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Figura 8: Aulas de C
Cálculo Num
mérico 100%
% online.
Fontte: Próprio autor
a
Neste caso,, 21.5% doss alunos disccordam plen
namente de aulas 100%
% online de Cálculo
Numériico através do
d Hangoutt. Entretantoo 40% dos alunos
a
acred
ditam que é possível, ministrar
m
a discipplina de form
ma 100% online
o
atravéés de Hang
gouts e é claaro com apooio das ferrramentas
da G S
Suite. Além disso, foi verificado através desste formuláário, que exxatamente 60%
6
dos
alunos aacreditam plenamente
p
que seu dessempenho melhorou
m
deevido a utilizzação da G Suite.
Outra quesstão interesssante é refeerente ao reelacionamento do alunno, com oss demais
colegass da turm
ma. A pesq
quisa mosstrou que 40% dos alunos cconsideram que o
desenvoolvimento das atividaades propo stas, utilizaando o co
ompartilham
mento de arquivos,
a
ajudou a melhoraar a interação do messmo com os
o demais colegas
c
da turma de Cálculo
Numériico. Além disso,
d
a maio
oria dos aluunos, aproxiimadamentee 75%, conssidera que a entrega
das ativvidades de forma onliine, e utilizzação da G Suite, ajud
daram a oti
timizar o teempo de
estudo dda disciplinna.
Verificamoos também que
q a opiniião do aluno em relaçãão a motivaação para estudar o
conteúddo da discipplina Cálculo Numéricoo, utilizando
o a G Suite. A maioria dos alunos se sente
motivadda a estudarr com a utilização da G Suite, mas, apenas 26,2%
2
conccordam plen
namente
com estta afirmaçãoo.
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Figurra 9: Motivaação para e studar atrav
vés da G Suite for Educcation
Fonte: Elaboorado pelo próprio
p
autor.

Na questãoo 15, foi dado um espaaço ao alun
no para que o mesmo iindicasse oss pontos
positivoos verificaddos por meio
o da utilizaçção da G Su
uite. De aco
ordo com ass opiniões coletadas
c
os princcipais pontoos positivoss que dizem
m respeito a facilidade de
d comuniccação entre alunos e
professoor e a transfferência de arquivos reeferentes as atividades propostas, além da ferrramenta
possibillitar ao alunno assistir a aula da suaa casa, quan
ndo o mesm
mo não puder
er comparecer a sala
de aula presencialm
mente.
Para finalizzar, na últim
ma questão foi solicitad
do ao aluno
o escrever oos pontos neegativos,
por ele observado, a partir da
d utilizaçãoo da G Suite. Assim, pode-se peerceber que para os
a necessiddade de que
a
q
haja
alunos não existeem pontos negativos , apenas apontaram
ntas, para quue a utilizaçção ocorra a contento.
familiarridade com as ferramen

4 Consideraçõees Finais
Quando se fala em en
nsino, imaggina-se em geral uma sala de auula com as cadeiras
enfileiraadas e um quadro bran
nco. Por veezes, nota-se um sinal de modernnidade, por meio de
um com
mputador fixxo na sala, e um Dataashow. Mass, é preciso mais que iisso, como se pode
percebeer no dessenvolvimen
nto deste trabalho. É preciso adequarr o univeerso do
ensino/aaprendizageem ao tipo de aluno quue atualmen
nte se tem em
e sala de aaula, o alun
no da era
12
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digital, onde o acesso a informação ocorre praticamente em tempo real. Logo, apresentar a
este novo tipo de aluno novas propostas de aprendizagem, conectadas ao seu universo, é
fundamental no processo de ensino aprendizagem. Além disso, conforme defende
ASSMANN (1998, p.32): “o produto dessa nova educação deve caracterizar-se por
experiências de aprendizagem e não pela aquisição de conhecimentos supostamente prontos e
disponíveis para o ensino concebido como simples transmissão”.
Neste sentido, Preti (2000, p. 117), afirma que:

Um dos traços fortes, distintivos e centrais dessa modalidade
ensino é a capacidade de se organizar para melhor viabilizar
aprendiz a construção de sua auto formação, de sua autonomia
processo de aprendizagem. Aspectos estes muito bem vindos
ensino presencial.

de
ao
no
ao

De acordo com Castells (1999), esta sociedade apresenta um novo paradigma, as
tecnologias da informação. As redes interativas de computadores estão crescendo
exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao
mesmo tempo, sendo moldadas por ela. Segundo Lévy, (1993, p. 46):

A partir dessas transformações, as relações sociais são
redimensionadas, extrapolando as relações imediatas e concretas.
Pode-se dizer que a sociedade atual se caracteriza, sobretudo, pela
mutabilidade e pelo movimento acelerado de produção e divulgação
de conhecimentos e das técnicas.
Essas mudanças envolvem maneiras de pensar, interpretar o mundo, conviver, de
ensinar e aprender, de estabelecer objetivos e padrões de vida. Na contemporaneidade, essas
condições dizem respeito ao surgimento de um novo espaço/tempo, de uma nova geografia,
consequência do grande desenvolvimento dos meios de comunicação. Conforme destaca
Pretto, (1996, p. 19):

A aceleração do desenvolvimento dessas novas tecnologias está se
dando pelo movimento de aproximação entre as diversas indústrias
(equipamentos, eletrônica, informática, telefone, cabos, satélites,
entretenimento e comunicação). Esse movimento é a condição
objetiva para aperfeiçoamento dessas tecnologias fazendo com que,
13
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potencialmente, aumentem as possibilidades de comunicação entre as
pessoas.
A contribuição dos sistemas de comunicação com tecnologias avançadas fez surgir
uma infraestrutura com características inovadoras, tornando possível à troca de
conhecimentos, não apenas como produto, mas como processo, possibilitando a existência de
uma grande coletividade produtiva, que ultrapassa fronteiras geográficas, idade,
nacionalidade, formação acadêmica ou delimitação de área científica. A realidade aponta para
uma sociedade “planetária”, tendo na circulação de informações sua marca fundamental. A
ideia do ambiente eletrônico como um campo de relações totais e simultâneas está na base da
conhecida ideia de Aldeia Global, com a qual Mcluhan e Powers (1996) anteciparam debates
sobre as peculiaridades do tempo e do espaço.
Segundo PRETTO (1996), a capacidade de cada pessoa estar em sua casa e ao
mesmo tempo em outro lugar é a essência da possibilidade de ser – local e não local
particular e universal ao mesmo tempo.
Para que estas novas propostas sejam eficientes é preciso que as atividades comuns do
dia a dia da sala de aula sejam mais dinâmicas, otimizadas e de simples entendimento por
parte do aluno.
Através deste trabalho, a G Suite for Education, fornece soluções rápidas e simples,
para otimizar as aulas de cálculo numérico, tornando o relacionamento com o aluno muito
mais leve, fácil e rápido. A interface fácil de ser utilizada, e integrada ao universo do aluno,
faz com que a G Suite for Education, na disciplina Cálculo Numérico, se tornasse um caso de
sucesso, de tal forma que em praticamente todas as demais disciplinas do curso de engenharia
este conjunto de ferramentas está sendo utilizado.
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