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Resumo

O artigo apresenta um estudo sobre o OneDrive, partindo da Computação em Nuvem e da
Aprendizagem Colaborativa como recursos tecnológico e pedagógico auxiliares da prática escolar,
efetuada com alunos e professor das disciplinas de metrologia e materiais do Curso de
Eletromecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, Campus Lagarto,
para pesquisar a percepção dos sujeitos em relação ao aplicativo, utilizando-se de abordagem
metodológica qualitativa exploratório-explicativa. O resultando da prática demonstrou que o
OneDrive pode ser assimilado sem dificuldades significativas pelos usuários, além de ter
possibilitado a aprendizagem colaborativa, devido às características funcionais de suas ferramentas
que favoreceram a interatividade presencial e on-lineentre os participantes.

Palavras-chave:Aprendizagem colaborativa. Computação em nuvem. OneDrive.

Abstract

The article presents a study on OneDrive, starting from cloud computing and collaborative learning
as auxiliary technological and pedagogical resources of school practice, performed with students
and professor of the disciplines of metrology and materials of the electromechanical course of the
Federal Institute of Education,Science and Technology of Sergipe, Campus of Lagarto, to research
the perception of the subjects about the application, using an exploratory and explanatory
qualitative methodological approach. The resulting practice has shown that OneDrive can be
assimilated without significant difficulties by users, besides having enabled collaborative learning,
due to the functional characteristics of their tools that favored in classroom and online interactivity
among participants.

Keywords: Collaborative Learning. Cloud Computing. OneDrive.

Resumen

El artículo presenta un estudio sobre OneDrive, a partir de la computación en nube y el aprendizaje
colaborativo como recursos tecnológicos y pedagógicos auxiliares de la práctica escolar, realizado
con estudiantes y profesor de las disciplinas de metrología y materiales del curso electromecánico
del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Sergipe, Campus de Lagarto, para
investigar la percepción de los sujetos sobre la aplicación, utilizando un enfoque metodológico
cualitativo exploratorio y explicativo. La práctica resultante ha demostrado que OneDrive puede ser
asimilado sin dificultades significativas por los usuarios, además de haber habilitado el aprendizaje
colaborativo, debido a las características funcionales de sus herramientas que favorecían la
interactividad en clase y en línea entre los participantes.

Palabras clave: Aprendizaje Colaborativo. Computación en la nube. OneDrive.
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1 INTRODUÇÃO

Desde os anos finais do século passado, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC) passaram a ser utilizadas em escala crescente pela sociedade informatizada nas áreas de
produção social, econômica e cultural ocasionando novos hábitos e novas formas de produzir e de
consumir.

Um dos serviços da produção multitextual que mais utilizam recursos de TDIC para uso pessoal,
escolar, nas universidades e nas empresas é conhecido pela metáfora de Computação em Nuvem
(Cloud Computing). Segundo a enciclopédia livre Wikipedia, uma biblioteca de dados e informações
colaborativas alojada pela Wikimedia Foundation e suportada pelos serviços de computação em
nuvem, a Cloud Computingpossibilita a disponibilidade, sob demanda, de recursos do sistema de
computador, especialmente armazenamento de dados e capacidade de processamento, sem o
gerenciamento ativo direto do usuário. O armazenamento de dados é feito em serviços que poderão
ser acessados de qualquer lugar do mundo e a qualquer hora, via internet[i], não havendo necessidade
de instalação de programas ou de armazenar dados[ii].

Os serviços da computação em nuvem facilitam o acesso a dados e a informações e agilizam o
compartilhamento das mesmas por qualquer equipamento com acesso à internet, além de
economizarem a extensão de memórias e o acoplamento de dispositivos de arquivos rígidosexternos
nos computadores e similares. Quando comparada às estruturas convencionais de computação,
formadas por grupos de equipamentos servidores dedicados e suportados por infraestruturas locais
para armazenamento de dados, a computação em nuvem apresenta relação entre custos e benefícios
compensadora, além de ganhos de escala atrativos para os usuários.

No campo acadêmico, segundo Frota (2011) “pode-se creditar ao Dr. Ramnath Chellappa o primeiro
uso e definição do termo cloud computing, em 1997, durante uma palestra em Dallas, nos EUA”.
Mas, o conceito de computação em nuvem, de acordo com a matéria Quem inventou a computação
em nuvem? (2018), da Sky.oneCloud SolutionsOnline, deve ser atribuído a “John Mccarthy
(1927-2011), criador da programação LISP[iii]e pioneiro na tecnologia de Inteligência Artificial. Ele
discutiu a computação por tempo compartilhado, em 1960, na qual o computador podia ser utilizado
simultaneamente por dois ou mais usuários para realizar tarefas.” Para Mccarthy, essa facilidade
poderia exigir menores custos, pois “[...] o usuário pagaria somente pela utilização da tecnologia
[...]”, fazendo surgir o interesse pelo conceito de computação em nuvem.

Porém, muito antes que esse conceito fosse conhecido e explorado, ele foi o resultado de uma longa
trajetória de desenvolvimento tecnológico que é resumidamente apresentada neste trabalho, com o
objetivo de compreender o aplicativo OneDrive da Microsoft, um subproduto da computação em
nuvem usado como exemplo desta tecnologia na pesquisa de campo deste trabalho, bem como
apresentar suas características, experimentando-o como ferramenta didática para aprendizagem
colaborativa das disciplinas de Metrologia e Materiais, do segundo período de 2018, do Curso de
Eletromecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), Campus
Lagarto.

A metodologia da pesquisa, além da revisão bibliográfica selecionada para dar suporte ao referencial
teórico da investigação, inclui a aplicação de uma prática de construção de textos fazendo uso do
aplicativo OneDrive, por grupos de alunos, a partir de temas formulados pelo professor referente às
disciplinas de Metrologia e Materiais. A abordagem da pesquisa qualitativa (SEVERINO, 2007;
WELLER & PFAFF, 2010) se utilizará das técnicas da observação do fenômeno (MARQUES,
2016), para avaliar o processo de planejamento e de execução dos trabalhos pelos participantes da
pesquisa, e de questionário (CHAER; DINIZ; RIBEIRO, 2011) para avaliar a percepção dos sujeitos
em relação ao OneDrive e a praticidade do aplicativo como ferramenta de aprendizagem.
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Além desta seção 1 Introdução, o artigo inclui a seção 2 Do computador ao OneDrive: uma trajetória
para a Computação em Nuvem, trazendo um breve histórico sobre o desenvolvimento da computação
off-lineaté a computação em nuvem e a descrição das características do aplicativo OneDrive; a seção
3 A Aprendizagem Colaborativa Auxiliada pela TDIC, e a seção 4 OneDrive no IFS Lagarto: um
exercício de aprendizagem, além da seção 5 Percepções e Considerações Finais, finalizando com as
referências e notas.

2 DO COMPUTADOR AO ONEDRIVE: UMA TRAJETÓRIA PARA A COMPUTAÇÃO EM
NUVEM

O cientista que deu os primeiros passos para a realidade da computação em nuvem é o físico,
matemático e psicólogo Joseph Carl Robnett Licklider (1915-1990). Licklider foi formado pela
Washington State University, em Saint Louis, EUA, com doutorado em Psicoacústica. A partir de
1942, ele trabalhou no Harvard Psychoacustic Laboratory, procurando soluções para os problemas
de audição e comunicação que afetavam os tripulantes dos barulhentos bombardeiros da Força Aérea
americana.

Em 1950, de acordo com Heitlinger (2012), Licklider chegou ao Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT), onde teve o seu primeiro contato com a computação para trabalhar num
projeto chamado SAGE, acrônimo de Semi Automatic Ground Environment, voltado para a defesa
dos EUA na Guerra Fria[iv]. O objetivo do SAGE era criar defesas antiaéreas por meio do radar,
geridas por computador, para calcular com mais agilidade a trajetória das aeronaves soviéticas,
visando alertar e orientar o sistema de defesa dos EUA.

Os processos operacionais da computação na década de 50 do século XX eram executados seguindo
o método batch-processing, no qual o processamento de dados era executado em lotes, também
chamado de processamento de tempo diferido ou off-line, que ocorria quando tudo que se relacionava
com uma demanda completa – como a preparação da folha mensal de pagamento, por exemplo – era
agrupado e transmitido para processamento, local ou distante, usualmente através do mesmo
computador e sob o mesmo programa aplicativo.

Nesse processo não era permitida a interação entre o programa e o usuário, enquanto o programa
estava sendo lido ou alimentado no computador, pois as operações eram codificadas em punchcards,
i. e., um processo de perfuração de uma fita de papel ou cartão, ordenada de acordo com as
informações de código em linguagem de máquina, que depois eram introduzidas nos computadores
em lotes (batch). Todo este processo era muito moroso e rigoroso, pois, qualquer falha de instrução
ou envolvendo variáveis não planejadas, exigia o reinício, sem recuperar tanto o que foi processado
como o tempo dedicado. (NEWTON, 2000, p. 98-99 – tradução nossa). No entanto, Licklider
percebera que, se os processos fossem executados em tempo real e com os dados alimentando o
computador do SAGE simultaneamente, os resultados seriam disponibilizados quase imediatamente,
tornando os computadores máquinas mais eficientes. (HEITLINGER, 2012).

Em 1960, aprofundando seus estudos, Licklider publicou a sua obra de referência – Man Computer
Symbiosis – cuja ideia principal era permitir aos homens e computadores cooperarem na tomada de
decisões e controlarem situações complexas sem uma dependência inflexível de programas
predeterminados. O Man Computer Symbiosisfoi inspirado numa experiência informal de
computação em tempo real e interativa, que Licklider conduziu sobre si próprio, na qual decidiu
anotar de que maneira o seu tempo no trabalho de rotina era utilizado para torná-lo mais eficiente
com os recursos da computação. (HEITLINGER, 2012).

Dessa forma, a velocidade de processamento e interfaces avançadas permitiram ao usuário interagir
com os computadores nas tomadas de decisões, ao invés de simplesmente esperar que a máquina
providenciasse resultados. Esse tipo de processamento significaria que os problemas não teriam de
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ser formulados aprofundadamente, pois os computadores seriam capazes de responder às variáveis
em mudança.

A computação de Licklider, portanto, deixava de utilizar o batch processing, para substituí-lo pelo
método de partilha do tempo – time sharing. Esse modo de operação possibilitava a intercalação de
dois ou mais processos independentes em uma única unidade funcional, bem como o uso de um
computador por vários usuários simultaneamente e com acesso a um mainframe– um computador de
grande porte – dedicado normalmente ao processamento de grandes volumes de informações,
obtendo resultados imediatos. (NEWTON, 2000, p. 864 – tradução nossa).

Ao buscar outras utilidades para o computador, a partir do Massachussets Institute of
Technology(MIT), em Agosto de 1962, Licklider começou a discutir o conceito da Rede Galáctica,
uma rede que previa vários computadores distribuídos globalmente, ligados entre si. Por meio desse
sistema de computadores em rede, poder-se-ia acessar dados e programas a partir de qualquer um dos
computadores da rede rapidamente. Em essência, este conceito é parecido com a internetde hoje e,
portanto, Licklider havia descoberto uma forma de conectar pessoas, permitindo o compartilhamento
de dados e a comunicação em escala global. (HEITLINGER, 2012).

Segundo Castells (2008, p. 82-85), J.C.R. Licklider, dentre outros, era um dos

principais agentes tecnológicos nas décadas de 1960 e 1970 [e] a criação e o
desenvolvimento da internet nas três últimas décadas do século XX foram
consequência de uma fusão singular de estratégia militar, grande cooperação
científica, iniciativa tecnológica e inovação contracultural.

Nessa confluência de esforços para a evolução da ciência, a internetsurgiu no trabalho da Agência de
Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) do Departamento de Defesa dos EUA que, dentre vários
projetos estratégicos, desenvolveu, conforme Castells (2008, p. 82), entre 1960 e 1964, “um sistema
de comunicação invulnerável a ataques nucleares [baseado] na tecnologia de comunicação da troca
de pacotes [tornando] a rede independente de centros de comando e controle [...]”.

Posteriormente, com o desenvolvimento da tecnologia digital,

o empacotamento de todos os tipos de mensagem, inclusive de som, imagem
e dados, criou-se uma rede que era capaz de comunicar seus nós sem usar
centros de controle. A universalidade da linguagem digital e a pura lógica das
redes do sistema de comunicação geraram as condições tecnológicas para a
comunicação global horizontal. [...] A primeira rede de computadores –
ARPANET – entrou em funcionamento em 1º de setembro de 1969, com
quatro nós [...]. (CASTELLS, 2008, p. 82-83).

A ARPANET foi o embrião para a formação de uma rede mundial de comunicação a partir de
computadores, a World Wide Web(WWW) ou simplesmente Web, um termo técnico da tecnologia da
informação que designa um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados
na internet.

Para Castells (2004, p. 33), “[...] a Internet nasce em 1995 [...] na encruzilhada insólita entre a
Ciência, a investigação militar e a cultura literária [...]”, desde logo demonstrando que a atividade
colaborativa se fazia presente em sua raiz, como resultado de “[...] avanços tecnológicos chave, [...]
fruto do trabalho de instituições governamentais, grandes universidades e centros de investigação”.
Entretanto, os avanços tecnológicos enriqueceram o conceito da internet original, que se baseava em
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acesso à rede de computadores para visitação, navegação e pesquisa de repositórios de dados. No
conceito enriquecido, os usuários passaram a interagir, produzir conteúdos e os divulgarem nas
redes.

Em 2004, a empresa americana “O’Reilly Media” criou o termo Web 2.0 para designar um conjunto
de novas ferramentas no mundo da informática. A ideia era não deixar a informação limitada ao
computador, expandindo-a para a internete a compartilhando com milhões de usuários da Web, a
partir de cadastro de dados do usuário, mediante um código de acesso, uma senha. O objetivo das
ferramentas Web 2.0 era tornar pública as informações pessoais e também levá-las a grupos e
comunidades, despertando o interesse comercial e de serviços, além da criação das redes sociais.

Com efeito, a computação em nuvem ganhava forma, segundo Nunes (2012), “[...] desenvolvida no
ano de 1999 com o surgimento da Salesforce.com, primeira empresa a disponibilizar aplicações na
internet[...]”, levando outras empresas a investirem na mesma ideia, tais como a Amazon, a Google,
a IBM e a Microsoft.

Atualmente, é possível acessar a internetpor meio de uma série de dispositivos eletrônico-digitais
fixos ou móveis, em áreas urbanas, rurais ou transatlânticas, com segurança e velocidade compatíveis
com a demanda contratada pelo usuário. A tecnologia continua evoluindo e, com ela, novos
aplicativos no mundo da comunicação. A Cloud Computingé uma dessas tecnologias de
comunicação, permitindo o armazenamento, gestão, compartilhamento e disponibilização de dados,
softwares, aplicações e serviços via internet.

Uma vez devidamente conectado ao serviço on-line, o usuário poderá desfrutar das ferramentas do
serviço de Cloud Computinge salvar todo o trabalho para acessá-lo posteriormente de qualquer outro
lugar via internet. É justamente por isso que se diz que os dados estão nas nuvens, pois os aplicativos
poderão ser acessados de qualquer computador que tenha acesso à internet. A partir da conexão
estabelecida, o usuário pode acessar um servidor capaz de executar o aplicativo desejado, que pode
ser um processador de textos, um jogo digital, ou um editor de vídeos. Enquanto os servidores
executam um programa ou acessam uma determinada informação, o computador precisa apenas do
monitor e dos periféricos para que o usuário promova a interação.

Quando se fala em computação em nuvens, fala-se na possibilidade de acessar arquivos e executar
diferentes tarefas pela internet, ou seja, não é mais obrigatoriamente necessário instalar aplicativos
no computador para tudo, pois é possível acessar diferentes serviços on-linepara fazer o que estiver
disponível, pois os dados não se encontram em um computador específico, mas sim na rede a qual o
computador está conectado.

Uma das principais vantagens da computação em nuvem é a perspectiva de redução de investimentos
em máquinas potentes de processamento de dados. Outra grande vantagem, é a acessibilidade global
que permite que as aplicações de tecnologia e informação (TI) permaneçam disponíveis para
[múltiplos] usuários, bastando que estes possuam uma conexão com a internet(SOARES, 2016).
Outra vantagem, é a maior produtividade alcançada pelas nuvens, reduzindo as ações de suporte de
TI numa empresa, por exemplo, como instalações e reinstalações de sistemas.

Apesar de todos esses benefícios proporcionados pela computação em nuvem, o armazenamento em
nuvem poderá gerar desconfiança por parte dos usuários, principalmente em relação à segurança,
pois a proposta é manter os dados e as informações armazenadas em um ambiente virtual, mas nem
sempre a instituição usuária se sente segura com essa facilidade do sistema.

Outro fator relevante no serviço de computação em nuvem é a qualidade do acesso à internet, tanto
em relação à estabilidade quanto à velocidade de processamento e de transmissão (down load e up
load) entre servidores, principalmente em se tratando de streaming[v]e jogos. Deve-se levar em conta
também que os servidores ficam em lugares distantes e, portanto, uma internetinstável ou de baixa
qualidade poderá ser prejudicial para o aproveitamento pleno da tecnologia. Contudo, não restam
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dúvidas de que a computação em nuvens já é uma realidade crescente dentro da sociedade atual que
se apropriou da “cultura das velocidades e das redes” (SANTAELLA, 2003) presente no dia-a-dia e
disponível para várias aplicações, como é o caso do serviço OneDrive da Microsoft, por exemplo.

O OneDrive é um serviço de armazenamento de dados em nuvem da Microsoft oferecido
gratuitamente para armazenamento de até 5GB (giga bytes), no qual é possível armazenar e hospedar
qualquer arquivo usando uma conta da Microsoft, estabelecida através de um loginidentificado por
um endereço de e-maile uma senha. O pacote completo do OneDrive é fornecido mediante a
aquisição paga do Office 365 Home e, além de permitir o armazenamento de arquivos de até de 5TB
(cincoTera bytes) em um só endereçamento para cada um dos cinco usuários permitidos, inclui os
aplicativos Word, Excel, PowerPoint, OneNote e OutLook, como também possibilita o
compartilhamento e o acesso aos arquivos por pessoas pré-autorizadas de qualquer lugar que
estejam, desde que conectadas à internet.

Segundo a Microsoft, o OneDrive[vi]tem suporte para mais de 270 tipos de arquivos que podem ser
criados em Computador Pessoal (PC), Tabletou Smart Phone, dispensando o envio de e-mailou de
cópias de arquivos em dispositivos de memória externa como o pen drive. O OneDrive também
possibilita aos usuários compartilhar arquivos, trabalhar em conjunto, ver comentários e alterações
conforme elas acontecem, mantendo-se conectados com aplicativo móvel do OneDrive em
dispositivos equipados com os sistemas operacionais Android, iOS e Windows.

Além das opções de consulta do menu principal, na página da Central de ajuda do OneDrive contém
instruções sobre trabalho em conjunto para compartilhar arquivos e pastas para o OneDrive Pessoal e
o OneDrive for Business (versão do serviço oferecido a empresas); Treinamento em destaque, que
oferece instruções para acessar todos os recursos de treinamento do OneDrive e do OneDrive for
Business; O que é o OneDrive, sobre o armazenamento de fotos, arquivos e pastas e como
compartilhá-los com outras pessoas; Armazenar, compartilhar, sincronizar, sobre armazenamento e
acesso de arquivos na nuvem; e sobre trabalho em conjunto diretamente com os colegas
armazenando arquivos importantes em nuvem.

A página se completa com os Tópicos em Destaque que incluem informações e outros serviços
oferecidos pelo OneDrive, tais como o OneDrive Business, que é parte integral do Office 365 ou
SharePoint Server, e oferece um local em nuvem onde o usuário pode armazenar, compartilhar e
sincronizar seus arquivos de trabalho. O usuário pode atualizar e compartilhar seus arquivos a partir
de qualquer dispositivo com o OneDrive for Business, bem como trabalhar em documentos do Office
simultaneamente com outras pessoas.

O Microsoft SharePoint é uma plataforma de aplicações Webda Microsoft, com utilização na criação
de portais e intranetsempresariais, gestão de conteúdos, gestão documental, criação de portais
colaborativos e publicação de aplicações Web.

Circunscrita às produções possibilitadas pela computação em nuvem e, em particular, pelo aplicativo
OneDrive e seus serviços de armazenamento e edição compartilhada, surge a aprendizagem
colaborativa como resultado das atividades desenvolvidas em grupo, podendo ocorrer com a
mediação de um professor facilitador fazendo uso de pedagogia ativa a ser abordada como suporte à
compreensão da pesquisa na seção seguinte.

3 A APRENDIZAGEM COLABORATIVA AUXILIADA PELA TDIC

O uso de TDIC como recurso na educação tem sido uma das principais pautas de estudo por parte de
profissionais do magistério, devido a importância estratégica da cultura digital na atualidade e, em
especial, para o desenvolvimento dos setores de produção de conteúdos culturais, de comunicação,
de bens e serviços, tornando essencial a apropriação gradual e contínua das TDIC pelas escolas de
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ensino básico, técnico profissionalizante e pelas universidades.

Nessa perspectiva, os aplicativos de conteúdo e de produção oferecidos pela Web 2.0, como
plataforma afeita à cultura da colaboração, transformação, criação e partilha de conteúdos,
possibilitam aos usuários interagirem de forma a buscar uma aprendizagem colaborativa a partir de
atividades de produção ou de apropriação do conhecimento, ao se lançarem na vastidão do
ciberespaço, de forma ubíqua, horizontal, interativa e dinâmica, ampliando as chances de
construírem novos conhecimentos coletivamente.

De acordo com Aresta; Moreira e Pedro (2009), a aprendizagem está na base do processo
educacional e: requisitos como participação consciente, reconhecimento da experiência do outro e
aproveitamento das potencialidades e das individualidades das pessoas são cada vez mais
necessários. Para Torres e Amaral (2011), decorre daí [da aprendizagem] a valorização da
capacidade das pessoas de construir novos conhecimentos e competências, a partir da relação que
fazem com o contexto social no qual estão inseridas.

No contexto de um Ambiente Ergonômico de Ensino e Aprendizagem, Schneider (2002, p. 83),
defini que “A ergonomia se preocupa com a adaptação do trabalho ao homem [...]”, procurando
preservar-lhe a qualidade de vida e com a contribuição do trabalho aumentar as possibilidades do
desenvolvimento da sociedade. Analogamente, em se tratando de apropriação de conhecimento, o
autor nos revela o conceito de “[...] cognição ergonômica como aquela que respeita, no ato cognitivo,
as caraterísticas biológicas do ser humano, bem como seu ‘modus vivendi’.” Essa tese se inspira no
pensamento construtivista do biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço Jean Piaget (1896-1980),
tendo Schneider acrescentado que é necessário “[...] conhecer os fenômenos da sensação, percepção,
raciocínio, compreensão e resolução de problemas [...] para prover os meios mais adequados [de
intermediação] da aprendizagem...” (SCHNEIDER, 2002, p. 83).

A concepção construtivista assume o fato de que os alunos trazem um conhecimento tácito e, por
isso, os aprendizes estariam muito distantes de serem considerados pessoas de cuja mente seriam
tábulas rasas, e, ao contrário, estariam preparados para assimilarem uma prática pedagógica ativa.
Essa percepção, de acordo com Miras (2006, p. 58), deve ser entendida como “[...] um elemento
central na explicação dos processos de aprendizagem e ensino na sala de aula [onde] aprender
qualquer um dos conteúdos escolares pressupõe atribuir um sentido e construir os significados
implicados em tal conteúdo.”

Nessa linha, Miras acrescenta que

[...] em qualquer situação de aprendizagem, os alunos dispõem de
determinadas capacidades, instrumentos, estratégias e habilidades gerais para
completar o processo [contando] com determinadas capacidades cognitivas
gerais, [...] com certos níveis de inteligência, raciocínio e memória que lhes
permitirão um determinado grau de compreensão e realização da tarefa. [...]
O aluno também conta com determinadas capacidades motoras, de equilíbrio
pessoal e de relação interpessoal [que] põe em jogo um conjunto de recursos
de índoles diferentes que, de maneira mais ou menos geral e estável, é capaz
de utilizar em qualquer tipo de aprendizagem. (MIRAS, 2006, p. 59)

Dentre as aprendizagens possíveis de serem assimiladas destaca-se a aprendizagem colaborativa, que
pode ser definida como o processo de construção do conhecimento decorrente da participação, do
envolvimento e da contribuição ativa dos alunos no processo cognitivo uns dos outros. Neste sentido,
aprender colaborativamente consiste em um processo complexo de atividades sociais que é
proporcionado por interações mediadas por várias relações. (VYGOTSKY, 1998).

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/da_computacao_em_nuvem_ao_onedrive_uma_tecnologia_para_a_aprendi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Associado ao conceito de aprendizagem colaborativa, do ponto de vista educativo, a [Web 2.0]
reformula o modelo tradicional de transmissão do conhecimento, pois cada aluno surge como um
contribuinte ativo e responsável pela própria aprendizagem e a dimensão participativa da rede
constrói um “ambiente ergonômico de aprendizagem informatizado” (SCHNEIDER, 2002) e
incentivador do trabalho desenvolvido em comunidade, encorajando e desenvolvendo as capacidades
colaborativas pré-existentes nos indivíduos (HARGADON, 2009 apud ARESTA; MOREIRA e
PEDRO, 2009).

Para Demo (2000 apud Moraes, 2008, p. 251) a “[...] aprendizagem é um fenômeno interpretativo da
realidade, implicando construção e reconstrução, [pressupondo] uma impossibilidade de sua
reprodução e de sua transmissão [...]”, ao contrário do que ocorre no ensino industrial moderno,
conhecido como ensino tradicional, que enfatiza a padronização do ensino em séries.

Uma das dimensões pedagógicas que favorecem a aprendizagem colaborativa é a construtivista, pois,
segundo Moraes (2008, p. 247), o processo de “[...] cognição não é representação do mundo, mas seu
desvelamento mútuo e implicado à medida que o vamos construindo, reconstruindo ou
desconstruindo e, ao mesmo tempo, sendo construído e reconstruído em nossa relação com ele”. Essa
troca constante de conhecimento entre sujeito e objeto poderá ser potencializada se considerarmos
uma construção em que dois ou mais alunos interajam sobre um mesmo objeto, trocando impressões
e experiências próprias em sinergia para a aprendizagem.

Ao abordar conceitos sobre educação, Vygotsky (1998) também alerta para o fato de que as
aprendizagens ocorridas a partir do trabalho colaborativo e coletivo oferecem vantagens não
encontradas em ambientes de aprendizagem individualizada. O autor admite que as constantes trocas
e interações feitas entre as pessoas ajudam a pautar comportamentos e pensamentos e a dar
significados às coisas e às pessoas.

Nesse sentido, a aprendizagem ocorre a partir da interação e da colaboração entre os sujeitos que
fazem parte do processo pedagógico auxiliado pelas TDIC que, por sua vez, são os instrumentos
mediadores da relação pedagógica que se estabelece entre eles, podendo ajudá-los a promover o
desenvolvimento das funções psicológicas superiores, i.e., da consciência, intenção, ação deliberada,
planejamento, decisão e da liderança. (TORRES e AMARAL, 2011).

Em consonância com o pensamento acima, Lévy (1999, p. 173, destaque do autor) afirma que: “A
direção mais promissora, que por sinal traduz a perspectiva da inteligência coletiva no domínio
educativo, é a da aprendizagem cooperativa”. Essa afirmação baseia-se no entendimento de que a
interconexão ou conectividade mudou o ideal da informática que era a máquina tão ou mais
inteligente que o homem, para a inteligência coletiva, ou seja, a valorização, criação de sinergia dos
saberes e otimização das competências intelectuais numa aprendizagem coletiva.

Portanto, a computação em nuvem, como um subproduto da Web 2.0, oferece todas as possibilidades
que aquela plataforma pode proporcionar para a aprendizagem colaborativa através da interação,
“[...] condição necessária para a construção do conhecimento [...] um fenômeno essencialmente
dialético [que] implica dialogicidade a produção compartilhada [...] na dimensão interacionista
(MORAES, 2008, p. 249), pois docentes e alunos poderão interagir com liberdade e expressarem
criatividade e autonomia na construção da aprendizagem. Essas possibilidades foram testadas com
duas turmas de ensino médio profissionalizante no IFS Lagarto, tendo como tecnologia o aplicativo
OneDrive da Microsoft.

4 ONEDRIVE NO IFS LAGARTO: UM EXERCÍCIO DE APRENDIZAGEM

Nesta seção, buscamos descrever de forma sucinta as características do aplicativo OneDrive, suas
formas de utilização e a percepção dos usuários participantes da pesquisa, por meio da prática
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vivenciada em sala de aula doInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS),
Campus Lagarto, em Sergipe, Brasil, com alunos das disciplinas de Metrologia e Materiais do Curso
de Eletromecânica, entre setembro e outubro de 2018.

A pesquisa foi desenvolvida com a utilização do OneDrive em três etapas, as quais nós, como
pesquisadores, observamos atentamente e anotamos detalhes da execução dos trabalhos e do
comportamento do professor-facilitador, aqui tratado como facilitador, e dos discentes. Após a
finalização das três etapas previstas, aplicamos um questionário aos participantes com perguntas
subjetivas e estruturadas sobre a percepção dos mesmos sobre a prática educativa e seus resultados.

Na primeira etapa, foi constatado que o professor estudou o aplicativo OneDrive para compreender
seus objetivos e habilitar-se em relação às suas funções operacionais, se utilizando do acesso à
internet do IFS Lagarto pelos computadores do laboratório de informática ou de qualquer outro local,
visto que o aplicativo da Microsoft pode ser acessado de diferentes computadores e lugares, desde
que o usuário esteja cadastrado e conectado à internet. O objetivo do professor nesta fase da prática
foi o de se apropriar da tecnologia, tanto para conhecer suas funcionalidades como de habilitar-se
para executá-las, ciente da necessidade de atuar como um facilitador do processo de aprendizagem a
ser construído pelos alunos.

O estudo tomou como referência o portal oficial da Microsoft, o qual disponibiliza explicações sobre
os recursos do aplicativo, bem como o conhecido canal multimídia Youtube, onde foram encontradas
vídeo-aulas sobre o OneDrive. Na escolha das referências prevaleceu a intenção de explorar os
conteúdos de fontes disponíveis na própria Web para incentivar os alunos em relação à tecnologia
objeto de estudo ao invés de recorrer à literatura convencional.

Na página oficial do OneDrive, a central de ajuda disponibiliza um treinamento em vídeo para acesso
de usuário Pessoal (particular) que orienta o usuário em relação as funções início rápido, introdução
ao OneDrive, gerenciar arquivos e compartilhar e sincronizar dados.

Na segunda etapa, o facilitador pensou o desafio a ser solicitado aos alunos, de forma que
abordassem o conteúdo formativo das disciplinas fazendo uso do aplicativo OneDrive e definindo
que os aprendizes pesquisassem, em grupos e na internet,conteúdos sobre o Tratamento Térmico dos
Materiais que integrava a ementa da disciplina de Materiais e, referente à disciplina de Metrologia,
solicitou aos alunos que executassem a Leitura em Micrômetros, para produzirem textos ilustrados
com tabelas e gráficos de forma compartilhada e sob seu acompanhamento. Para auxiliar o início dos
trabalhos dos alunos, o facilitador expos instruções básicas sobre a atividade solicitada,
especialmente, como os discentes poderiam atingir os objetivos, utilizando a facilidade de
armazenamento e produção compartilhada de texto do OneDrive a ser pesquisada pelos próprios
alunos em grupo.

Na última etapa, os alunos iniciaram as atividades planejadas formando grupos de quatro ou cinco
integrantes em torno dos computadores no laboratório de informática. Após ligarem os computadores
e se certificarem do acesso à internet, o facilitador orientou cada um dos alunos dos grupos de
trabalho sobre a necessidade de criarem contas individuais na interface de acesso na página da
Microsoft[vii], habilitando um e-mailpara cada ume registrando informações cadastrais pessoais e
privadas.

Em seguida, após o processamento dos registros, a plataforma acessada disponibilizou diversos
aplicativos e recursos, de acordo com o perfil definido pelo usuário. No caso desta pesquisa, o perfil
escolhido foi o gratuito e os aplicativos disponibilizados foram os componentes do Microsoft Office
(Outlook, Word, Power Point, OneNote) e outros aplicativos básicos, com recursos limitados de
edição, além de 5GB (giga bytes) para armazenamento de dados por usuário. Para cada usuário
registrado também foi disponibilizado um endereço de e-mail, em cuja página, ao centro, foi exposta
a lista de correspondências eletrônicas baixadas na caixa de entrada e, à esquerda, alguns aplicativos
disponíveis como exemplo dos recursos oferecidos pela Microsoft.
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Para facilitar o compartilhamento das atividades e possibilitar a aprendizagem colaborativa pelos
alunos, houve a necessidade de ser criada uma pasta agrupando o endereço dos e-mailsdos mesmos,
formando grupos de alunos para cada uma das disciplinas.

Em seguida, os textos referentes às atividades solicitadas aos alunos foram carregados pelo
facilitador para um arquivo recém-criado para cada turma, contendo os questionários e os roteiros de
trabalho, além de pastas compartilhadas para que cada grupo gravasse os dados solicitados no
trabalho. Na sequência, o facilitador gerou um linkpara permitir que os alunos tivessem acesso às
pastas individuais com as instruções dos trabalhos, através do e-mail de cada aluno, para que os
mesmos pudessem baixar as instruções de trabalho e executar as atividades solicitadas.

Após a conclusão das atividades, cada aluno carregou seus dados para o OneDrive, através da opção
Carregar, disponibilizando-os nas respectivas pastas compartilhadas de cada grupo, criadas de acordo
com as instruções de atividades da disciplina Metrologia, ou seja, Generalidades, Goniômetro,
Micrometro, Paquímetro, Relações de Metrologia, Régua Graduada, Relógio Comparador e vídeos
de Metrologia, além de arquivos contendo exercícios executados pelos grupos da respectiva
disciplina.

De forma análoga, foram carregados para o OneDrive os dados da disciplina de Materiais,
correspondente às redações e aos questionários respondidos por cada aluno, sobre sua percepção em
relação ao trabalho executado com o auxílio dos recursos do aplicativo da Microsoft e sobre a
experiência de pesquisar e produzir compartilhando conteúdos on-line, mediante acesso à plataforma
digital na internet de qualquer lugar que estivesse, finalizando a prática.

5 PERCEPÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

As observações e as questões correspondentes à metodologia de pesquisa utilizada resultaram nas
percepções e considerações que relatamos nos parágrafos seguintes.

Logo que o professor se apropriou das – até então desconhecidas – facilidades oferecidas pelo
aplicativo OneDrive, este percebeu que deveria criar um linkpara acesso às pastas individuais por
parte dos alunos, uma opção oferecida pelo aplicativo, que tornava mais prático e menos trabalhoso o
processo de compartilhamento das instruções de trabalho para todos os alunos de uma única vez, ao
invés de endereçar individualmente as instruções. Essa opção também poderia ser explorada caso o
facilitador quisesse enviar alguma instrução diferenciada para um ou mais alunos da turma. Neste
processo simples, o facilitador buscava obter de ganho de produtividade, fruto da habilidade
adquirida pelo professor frente às possibilidades oferecidas pela tecnologia como recurso auxiliar
para a educação.

Após a execução das pesquisas e dos exercícios, os alunos foram orientados a postarem seus
trabalhos acadêmicos em uma pasta compartilhada entre os membros das turmas no aplicativo
OneDrive. Entretanto, para que pudessem desenvolver as tarefas e compartilhá-las, todos tiveram que
criar uma conta de e-mailna Microsoft e este aprendizado foi o primeiro contato com o aplicativo
OneDrive pelos alunos do curso de Eletromecânica, o que se configurou em uma atividade de
aprendizagem individualizada para cada discente, na qual eles interagiam colaborando entre si, para
que as dificuldades fossem superadas e os registros concluídos com sucesso.

Vale salientar que a pesquisa deparou com duas realidades distintas em relação ao perfil de alunos
durante as experiências de aprendizado. A primeira delas, correspondeu aos alunos do perfil de
entrada na instituição denominado Curso Integrado do IFS Campus Lagarto, sendo estes alunos com
idade normalmente até os dezoito anos, matriculados para a formação no ensino médio e educação
propedêutica em um turno e a formação técnica profissional de maneira integrada em um outro turno
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na mesma instituição. Estes, desde o início da experiência, demonstraram maior facilidade ao
interagirem com as TDIC.

A segunda realidade, correspondeu ao perfil de alunos do Curso Subsequente da mesma instituição,
composto por discentes com idade superior a dezoito anos e egressos de escolas públicas, na maioria,
e privadas do município de Lagarto e região após conclusão do ensino médio. Este perfil de aluno
demonstrou ter mais dificuldades para assimilar as atividades de interação com o aplicativo
OneDrive, tanto para cadastramento de dados para o acesso à plataforma quanto para a utilização das
demais facilidades do aplicativo, tendo, ao final, entretanto, todos eles adquirido o aprendizado
suficiente para a execução satisfatória das atividades, pois contaram com o auxílio dos alunos mais
habilitados para o desafio com a tecnologia.

Conforme previsto na metodologia de pesquisa deste artigo, após a execução do conteúdo formativo
da disciplina e conclusão das atividades solicitadas pelos alunos, foi aplicado um questionário com
perguntas subjetivas para 48 alunos participantes, sendo 20 do Curso Integrado e 28 do Curso
Subsequente, para que fossem levantadas as expectativas e percepções vivenciadas pelos sujeitos da
pesquisa em relação o uso do objeto OneDrive. As questões formuladas foram as seguintes:

1. Já conhecia anteriormente o aplicativo de serviço em nuvem OneDrive?
2. Onde encontrou as informações para aprender a utilizar o aplicativo OneDrive?
3. Considera o aplicativo OneDrive de fácil utilização?
4. Quais foram as dificuldades encontradas para o uso do aplicativo OneDrive no exercício

solicitado em sala de aula?
5. Que sugestões daria para evitar as dificuldades encontradas na utilização do OneDrive no

exercício solicitado?
6. Depois de concluir os exercícios solicitados da disciplina de eletromecânica, quais foram as

vantagens que você percebeu no uso do aplicativo OneDrive que poderão ajudá-lo na execução
de atividades na escola, no trabalho e na vida pessoal?

Após a análise das respostas do questionário acima, verificamos que, embora os participantes
apresentassem as diferenças de perfil descritas anteriormente, as respostas do questionário não as
refletiram de forma significativa, pois em relação às duas primeiras perguntas todos alunos
responderam não terem conhecimento prévio sobre o OneDrive, bem como que tiveram o primeiro
contato com o aplicativo naquela oportunidade trazida pelo professor, tendo encontrado as
informações sobre aquela tecnologia nas páginas da internet orientadas pelo professor.

Também houve aproximações nas respostas das duas turmas em relação às questões sobre a busca de
informações para aprender sobre o OneDrive, em relação às dificuldades encontradas e sobre as
vantagens do aplicativo, sendo que 67% dos alunos responderam que buscaram conhecer melhor o
aplicativo em sala de aula, que a dificuldade mais comum foi em relação à etapa de acesso para
criarem uma conta na Microsoft, assim como a forma de evitar as dificuldades para 100% deles foi
conhecer melhor o aplicativo e suas ferramentas de utilidade, procurando tirar as dúvidas com os
colegas, principalmente, e com o facilitador.

Sobre a questão referente às dificuldades de utilização do OneDrive, os participantes acrescentaram
que, basicamente, a sequência inicial de registro de dados para obtenção de acesso ao aplicativo foi a
etapa mais lenta e com algumas mensagens de erros nos formatos dos dados, até que conseguiram
avançar auxiliados pelo facilitador e pelos colegas com mais habilidades com o uso de aplicativos na
internet.

Quanto às vantagens percebidas pelos alunos sobre o aplicativo para aplicação na escola e no
cotidiano, utilizando as facilidades oferecidas pela Microsoft em relação ao OneDrive, responderam
como segue:

a. podercompartilhar as atividades, saber colocar arquivo nas nuvens e outras coisas;
b. ser vantajoso tanto para o professor como para o aluno, pois o professor disponibilizou as
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atividades de forma virtual, ficando mais fácil a avaliação;
c. ter acesso a arquivos e pastas compartilhadas;
d. com o aplicativo OneDrive, achei vantajoso poder usar (sic) em qualquer lugar, em qualquer

momento, a partir de meu e-mail, para ter acesso a minha conta;
e. com o aplicativo será simples e rápido para concluir os futuros trabalhos e outras coisas mais.

No OneDrive, podemos salvar documentos, fotos, músicas e vídeos. Ele oferece a opção de
guardar até 5 gigabits de arquivo grátis na rede desde que esteja em conexão com a internet;

f. esse aplicativo... o que percebi foi principalmente que economiza memória física. Com certeza,
esse aplicativo é muito útil para o estudante e demais usuários.

Diante da experiência vivenciada em sala de aula com o uso do OneDrive, do ponto de vista da
participação do docente, percebemos que a ferramenta foi apropriada, conseguindo que a tecnologia
auxiliasse a execução das tarefas solicitadas. Partindo de seus conhecimentos e habilidades prévias
no contato com a TDIC em redes sociais, o professor e os alunos puderam interagir de forma
colaborativa no ambiente de aprendizagem, apesar das dificuldades que foram apresentadas no
início, durante a busca de conteúdos e na construção dos textos.

A primeira dificuldade para implementação da prática com o OneDrive, segundo o docente, foi não
tê-la planejado com antecedência, como parte do programa das disciplinas que são desenvolvidas
normalmente através da plataforma proprietária do IFS – Sistema de Gestão Acadêmica de Alunos
(SIGAA) – que possui características bem distintas do procedimento exigido pelo aplicativo
OneDrive. O docente também criticou a abertura de conta na Microsoft para possibilitar o acesso ao
aplicativo OneDrive, segundo ele, por acarretar em uma perda de tempo para o desenvolvimento da
atividade solicitada em sala de aula.

Sobre as características do aplicativo, verificamos que o mesmo não apresenta muita versatilidade
em sua configuração gratuita de interface, além dos serviços básicos de armazenamento e
compartilhamento de dados, mas não restam dúvidas de que o OneDrive representa uma ferramenta
funcional muito prática em função dos benefícios que oferece aos seus usuários, dentre os quais o de
compartilhar arquivos, trabalhos em nuvem, podendo acessar os conteúdos em qualquer lugar e em
qualquer hora na internet.

Finalmente, é importante destacar que, durante a dinâmica das atividades em sala de aula, o
OneDrive, devido a funcionalidade de operação on-line compartilhada, facilitou a interatividade e a
colaboração entre os alunos, para superarem as dificuldades iniciais de operação do aplicativo, assim
como na construção das atividades acadêmicas propostas nas disciplinas dos cursos, justificando a
expectativa de que o OneDrive, como um aplicativo de computação em nuvem, pode fornecer
valiosa contribuição para a educação favorecendo a aprendizagem colaborativa.
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documentos inter-relacionados de hipertextos da World Wide Web (WWW), redes ponto-a-ponto
(peer-to-peer) e infraestrutura de apoio a correio eletrônico (e-mails). Disponível em:
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