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1. Caracterização geral 
Wiki, o termo havaiano que significa "rápido", utiliza-se para identificar um sítio Web, 

que se caracteriza pela facilidade de edição. De edição aberta, a informação nos wikis 

pode ser facilmente editada por qualquer um dos seus utilizadores que tanto podem 

modificar o conteúdo como a organização da informação utilizando, para isso, apenas 

o web browser. 

O rápido crescimento da Wikipedia, a enciclopédia online, 

gratuita, que permite a colaboração de qualquer pessoa, 

ajudou a popularizar os wikis como uma ferramenta eficaz 

para criar e partilhar grandes quantidades de informação 

complexa (Rennie e  Morrison, 2007). A Wikipedia conta 

com milhões de artigos escritos em várias línguas (Fig. 1) e é o 

quinto sítio mais visitado do mundo. 

Entre as principais características dos wikis podemos destacar:  

 a facilidade de acesso; 

 a facilidade de edição - permite, por exemplo, a 

publicação na web sem conhecimentos específicos 

de HTML ; 

 a edição aberta - ideal para projetos colaborativos 

 a versatilidade - para além do texto permitem a 

inclusão de imagens, vídeos, áudio, etc.; 

 a flexibilidade - na forma como a informação pode 

ser organizada e apresentada; 

 a possibilidade de incluir ligações para outras páginas ou sítios web. 

 

2. Utilização no contexto educativo 
Enquanto ferramentas colaborativas os wikis ajudaram a concretizar a alteração da 

web para a web 2.0 em que os utilizadores são incentivados a contribuir e a interagir 

com outros utilizadores em vez de serem apenas consumidores passivos de 

informação. Para além disso promovem uma nova atitude face à informação que passa 

a ser encarada como algo flexível permanentemente construído pela comunidade 

(Rennie e  Morrison, 2007). 

 

Fig. 1 - línguas com maior nº de 
artigos na Wikipedia. 

Fig. 2 - Wikis in Plain English - vídeo 
sobre as potencialidades e a facilidade 
de utilização dos wikis.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
http://www.routledge.com/books/search/author/frank_rennie/
http://www.routledge.com/books/search/author/tara_morrison/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
http://www.routledge.com/books/search/author/frank_rennie/
http://www.routledge.com/books/search/author/tara_morrison/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Www.wikipedia.org_screenshot.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Www.wikipedia.org_screenshot.png
http://dotsub.com/view/77366331-a04d-48f0-8cab-cb5e278c4033
http://dotsub.com/view/77366331-a04d-48f0-8cab-cb5e278c4033
http://dotsub.com/view/77366331-a04d-48f0-8cab-cb5e278c4033
http://dotsub.com/view/77366331-a04d-48f0-8cab-cb5e278c4033
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2.1 Vantagens 

Os wikis são ferramentas ideias para o desenvolvimento de projetos colaborativos. 

Permitem uma mudança de paradigma em que os alunos deixam de ser consumidores 

dos conteúdos apresentados pelos professores para passarem a ser criadores desses 

mesmos conteúdos. Como criadores de conteúdos os alunos podem adicionar texto, 

imagens, vídeos, ligações, etc. ou rever a informação inserida pelos colegas. A criação 

colaborativa de wikis está de acordo com os princípios de algumas teorias da 

aprendizagem que surgiram mais recentemente como o Construtivismo ou mesmo o 

Conetivismo. De acordo com estas teorias o conhecimento constrói-se em colaboração 

com os outros. 

A utilização de wikis no contexto educativo permite desenvolver capacidades como as 

de análise crítica e de reflexão. Antes de modificarem ou complementarem a 

informação inserida pelos colegas, os alunos deverão ser capazes de a analisar 

criticamente e de chegar a conclusões sobre a melhor maneira de o fazerem. Para 

além disso, a grande quantidade e diversidade da informação veiculada por sítios 

como a Wikipedia pode promover o desenvolvimento pelos alunos de estratégias que 

lhes permitam discernir sobre a fiabilidade da informação disponível na web. 

Entre as principais características e funcionalidades dos wikis com importância para a 

educação podemos destacar as que se seguem: 

 facilidade de edição  

o  permite a sua utilização por alunos com poucos conhecimentos 

técnicos, 

o permite que os alunos se concentrem nos conteúdos em vez de se 

concentrarem na tecnologia; 

 facilidade de alteração 

o permite que a informação no wiki seja facilmente corrigida, 

complementada ou reestruturada por qualquer um dos seus membros,  

o facilita o trabalho colaborativo e a criação de uma versão comum;  

 possibilidade de comparação entre as diferentes versões e registo dos autores 

de cada uma 

o facilita a avaliação do trabalho realizado por cada indivíduo; 

 existência de um fórum 

o possibilidade de interação assíncrona entre os diferentes utilizadores; 

 possibilidade de restringir a sua utilização ou a sua edição a um determinado 

grupo de indivíduos 

o permite minimizar riscos de contribuições inadequadas; 

 possibilidade de inserção da informação em vários formatos (texto, vídeo, 

imagens, etc.) 

o permite maior adequação a diferentes tipos de alunos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
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2.2 Possíveis desvantagens 

A principal desvantagem da utilização dos wikis no contexto educativo prende-se com 

a sua utilização como fontes de informação e tem a ver com a dificuldade em 

assegurar a validade da informação aí publicada. A facilidade com que qualquer 

utilizador pode editar um wiki, pode, em alguns casos, promover a sua utilização 

menos responsável.  

 

3. Wikispaces 
O Wikispaces é um sítio que permite o alojamento gratuito de wikis. Com mais de 7 
milhões de membros e com quase 3 milhões de wikis, o Wikispaces disponibiliza para 
além de um plano de utilização pago destinado a organizações e de um gratuito 
destinado a pequenos grupos, 
um plano de utilização destinado 
à educação que permite, entre 
outras coisas, a criação de um 
wiki que apenas pode ser 
visualizado e editado pelos seus 
membros. Todos os planos  
oferecem: 

 fácil edição WYSIWYG, 

 número ilimitado de 
páginas, wikis ou utilizadores, 

 fórum de discussão no wiki,  

 2 GB de armazenamento,  

 apoio. 
   
 

3.1 Criação de um wiki 

3.1.1 Registo 

Para podermos criar um wiki no Wikispaces temos de nos registar primeiro no sítio:  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Algumas funcionalidades.  

Fig. 4 - Registo 

http://www.wikispaces.com/
http://www.wikispaces.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://www.wikispaces.com/
http://www.slideshare.net/cliotech/wikispaces-tutorial-306220
http://www.wikispaces.com/content/wiki


 
Manual de utilização 

 

 
   5 
 

Depois do registo efetuado e da confirmação do nosso email através da mensagem 
que entretanto foi enviada para a nossa conta, podemos criar os wikis que quisermos.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2  Criação do Wiki  

Depois de entrarmos na nossa área e de clicarmos no botão Create a New Wiki, podemos criar 

o wiki. 

 

 

 

De seguida, é necessário: 

 atribuir um nome ao wiki 

 escolher entre 
o um wiki público (pode ser visto 

e editado por qualquer pessoa), 
o um wiki protegido (pode ser 

visto por qualquer pessoa, mas 
apenas pode ser editado pelos 
seus membros), 

o um wiki privado (só pode ser 
editado e visto pelos seus 
membros) - opção gratuita 
apenas para professores 

 selecionar, entre as várias opções 
disponíveis, o tipo do wiki que vamos 
criar - embora opcional, a seleção do tipo K12 - Education (Primary and 
Secondary) ou Higher Education permite usufruir de algumas vantagens: 

o criação de wikis privados de forma gratuita 
o maior capacidade de armazenamento 
o maior segurança 

Fig. 5 - Confirmação do email de registo. 

Fig. 6 - Botão onde devemos clicar para criar um wiki depois de efetuado o registo. 

Fig. 7 - Atribuição de um nome ao wiki. 
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o facilidade de criação de contas  para os alunos sem necessidade de 
email 

o inexistência de publicidade. 

 

3.1.3  Edição do Wiki  

Depois de criado, o wiki pode começar a ser editado.  

 

 

Ao clicarmos em EDIT abrimos a área de edição do wiki. 

Fig. 9 - Área de edição do wiki. 

 

Na barra de ferramentas encontramos vários comandos que permitem formatar o 
texto, inserir comentários, ligações, ficheiros de vários formatos, tabelas e gravar as 
alterações: 

 

 

Formatação 
do texto 

Inserção de 
comentários 

 Inserção de 
ligações 

Inserção de 
ficheiros e de 
aplicações 

Inserção de 
tabelas 

Gravação das 
alterações 

Fig. 10 - Barra de ferramentas. 

Fig. 8 - Página inicial do wiki. 
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Quanto à formatação do texto podemos: 

 

 formatar a letra 
o negrito 
o itálico 
o sublinhado 

 

 

 escolher o estilo do texto (cor, tamanho, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 inserir listas numeradas, marcas ou linhas horizontais. 

 

 

 

 

 

Fig. 11 - Formatação da letra. 

Fig. 12 - Escolha do estilo do texto. 

 

Fig. 13 - Inserir listas numeradas, marcas ou linhas. 
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Para além das ligações para as diferentes páginas do wiki, podemos também criar 
ligações para outros sítios na web. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 - Inserir ligações. 

 

Nos wikis criados no Wikispaces, é possível inserir, para além de imagens e de vídeos, 
vários tipos de ficheiros e de aplicações. 

 

 

 

              

 

 
 
 
 
 
 

 
 Fig. 15- Possibilidade de inserir vários tipos de ficheiros e de aplicações. 

http://www.wikispaces.com/


 
Manual de utilização 

 

 
   9 
 

Podemos também criar tabelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
No botão Save é possível escolher o tipo de edição: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3.1.4 Criação de novas páginas  

Podemos adicionar novas páginas ao wiki clicando em New Page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 - Dois tipos de edição. 

Fig. 18 - Criação de novas páginas. 

Fig. 16 - Criação de tabelas. 
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Depois de atribuirmos um nome à nova página clicamos em Create e a nova página 

está pronta para ser editada.  

 

Fig. 19 - Atribuição de um nome à nova página. 

 

Os organizadores do wiki podem, depois, fazer algumas alterações nas páginas 

clicando primeiro em Manage Wiki e depois em Pages. Podem apagar, mudar o nome, 

permitir ou impedir a edição de cada uma das páginas do wiki. 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 20 - Alterações nas páginas criadas. 
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3.2 Outras funcionalidades 

3.2.1 Fórum 

Através do separador DISCUSSION podemos aceder a um fórum que permite uma 

maior interação entre os utilizadores do wiki. 

 

 

Para inserir uma mensagem no fórum clica-se primeiro em + New Post e depois, na 

janela que se abre, escrevemos o assunto (Subject) e a mensagem (Message). Para 

terminarmos clicamos em Post. 

 

Fig. 22 - Inserir mensagens no fórum. 

  

Fig. 21 - Acesso ao fórum. 
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3.2.2 Histórico 

Ao clicarmos no separador HISTORY temos acesso ao registo de todas as alterações 

que foram efetuadas em determinada página do wiki. É possível saber quando e por 

quem foram feitas, revê-las ou anulá-las, regressando à versão anterior. 

 

 

 

Fig. 23 - Histórico das alterações numa página. 

 

As últimas alterações de todo o wiki podem ser consultadas em Recent Changes. 

 

Fig. 24 - Histórico das alterações no wiki. 
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3.2.3 Notificações 

Podemos subscrever notificações por email ou RSS sobre as alterações efetuadas em 

determinada página ou no wiki. Relativamente às alterações em determinada página a 

subscrição das notificações é efetuada clicando no separador NOTIFY ME. 

 

Fig. 25 - Subscrição de notificações sobre as alterações efetuadas numa página. 

 

Para subscrevermos as alterações efetuadas no wiki clicamos primeiro em Recent 

Changes e depois no separador NOTIFY ME. 

 

Fig. 26 - Subscrição de notificações sobre as alterações efetuadas no wiki. 
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As notificações sobre as alterações no wiki também podem ser subscritas entrado na 

área de organização do wiki (Manage Wiki) e clicando depois em Notifications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.4  Permissões 

Os organizadores do wiki podem definir permissões para todo o wiki ou para apenas 

determinadas páginas clicando primeiro em Manage Wiki e depois em Permissions. É 

possível, por exemplo, tornar pública uma página de um wiki privado ou permitir que 

não-membros do wiki solicitem a sua inscrição como membros. 

 

Fig. 28 - Definição das permissões.  

 

Fig. 27 - Subscrição de notificações. 
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3.2.5  Convites  para novos membros 

Como organizadores do wiki podemos convidar, por email, outras pessoas para 

fazerem parte do wiki. Estas pessoas poderão também editá-lo mesmo que ele seja 

privado. Clicamos em Manage Wiki e depois em Invite People. 

Fig. 29 - Envio de convites. 

 

Os organizadores do wiki podem também atribuir a função de organizador a outros 
membros, enviar mais convites ou verificar o andamento dos convites enviados 
clicando em Manage Wiki e depois em Members. 
 

 
 

 

 

 

Fig. 30 - Gerir os membros do wiki 
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3.2.6 Alteração do aspecto e da organização geral do wiki 

Como organizadores, podemos também definir o aspecto geral do wiki. Para o fazer 

devemos mais uma vez entrar na área de organização do wiki clicando em Manage 

Wiki e depois selecionar a opção Look and Feel. 

 

 

 

Fig. 31 - Definição do aspecto e da organização geral do wiki. 

 

3.2.7 Backups 

É possível fazer um backup do wiki e exportá-lo como .zip. Na área de organização do 

wiki devemos clicar em Exports/Backups.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 32 - Backups. 
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3. Considerações finais 
A utilização de wikis no contexto educativo pode ser muito produtiva. O trabalho 

colaborativo promovido por esta ferramenta pode ser determinante na aprendizagem 

de conteúdos ou no desenvolvimento das capacidades de reflexão ou de análise 

crítica. Por permitir o alojamento gratuito de wikis e disponibilizar várias 

funcionalidades o Wikispaces é, na minha opinião, uma boa opção para o alojamento 

de wikis educativos. Não sendo exaustivo, o presente manual pretende ser uma 

ferramenta que facilite a utilização do Wikispaces como espaço para a criação de wikis 

educativos.  
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