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Introdução

Actualmente  vivemos  numa  cultura  cada  vez  mais  dependente  da 
Internet.  A  nossa  sociedade  pode  ser  caracterizada  como  sendo  uma 
sociedade em rede, e o seu grande suporte é a internet.

Com a Internet surgiram também novos tipos de relações sociais que se 
estabelecem e mantêm principalmente com base em interesses comuns. São 
estes  mesmos  interesses  que  irão  potenciar  o  surgimento  de  partilha 
colaborativa  de  conteúdos.  Desta  forma  surgem  grupos  com  interesses  e 
objectivos  comuns,  que funcionam como um todo e que quando interagem 
entre si dão origem a uma base de dados massificada, e ao alcance de todos.

Nesta base de dados, que é a Internet, na qual qualquer um pode deixar 
“um pouco de si” sendo que desta forma aqueles que anteriormente não tinham 
meios nem oportunidade para poderem partilhar o seu conhecimento, podem 
agora fazê-lo.

De maneira  a  facilitar  todo este  processo surgiram diversos tipos  de 
aplicações  que  se  baseiam  no  conceito  de  edição  colaborativa  de 
documentação. É em torno deste tema que gira o nosso projecto.

Aquando da conclusão deste projecto pretendemos conseguir responder 
a questões como: 

- O que é a edição colaborativa de documentos? Como funciona?

- Que tipo de benefício introduz na nossa sociedade?

- Qual a sua importância num processo de aprendizagem?

- De que maneiras podem os professores beneficiar  e facilitar  a sua tarefa 
recorrendo a este tipo de aplicações?  
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Objectivos

Este relatório será dividido em quatro fases:

Numa primeira parte explicar-se-á o que é a “Edição Colaborativa de 
Documentação”. A esta fase chamar-se-á “Introdução à Edição Colaborativa de 
Documentação”.  Na  segunda  fase,  dar-se-á  “um  salto”  do  passado  até  à 
actualidade, onde se falará nas aplicações que hoje em dia são mais usadas, 
indicando as aplicações mais usadas. A esta parte do relatório denominar-se-á 
por  “Funcionamento  das  aplicações  de  Edição  Colaborativa  de 
Documentação”.  Na  terceira  fase  passar-se-á  à  exposição  dos  resultados, 
comentados, dos inquéritos feitos a alguns professores da FEUP. Esta fase 
terá  como título  “Inquéritos”.  Na última fase  apresentaremos as  conclusões 
finais deste relatório.
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Introdução à Edição Colaborativa de Documentação

Hoje  em  dia,  muitas  das  pessoas  utiliza  ferramentas  de  Edição 
Colaborativa de Documentação. O exemplo mais ilustrativo desta situação é o 
facto  de  quando  se  faz  uma  pesquisa  na  Internet,  se  repararmos  nos 
resultados que nos são apresentados,  notaremos que a maioria pertence a 
páginas da Wikipédia . A Wikipédia é a excelência do que se pode fazer com 
aplicações de Edição Colaborativa de Documentação, toda a gente consegue 
“ajudar” a completar um artigo, um texto, dar informações que estão em falta 
num  artigo.  É  um  trabalho  de  grupo  a  nível  Mundial  e  em  constante 
desenvolvimento.

Partindo apenas da análise do título deste trabalho já se consegue ficar 
com uma ideia do tipo de conteúdos envolvidos, a palavra edição pode ser 
definida como sendo a reprodução e difusão de material como software, discos, 
gravuras. Quando se associa este conceito á palavra colaborativa, palavra esta 
que implica a participação de mais do que um indivíduo no processo de edição 
do documento.

O que é a edição colaborativa de documentos?

Esta é a pergunta que mais vezes se ouve quando se fala em edição 
colaborativa de documentação. Apesar de ser o conceito que está na base da 
construção de uma das maiores bases de dados da Internet, a Wikipédia, que, 
com se disse, surge quase invariavelmente como uma das primeiras sugestões 
em qualquer que seja a pesquisa realizada no Google. 

Este conceito surgiu de uma necessidade global da nossa sociedade, 
onde a rápida e eficiente partilha de informação é algo vital. Assim, hoje em dia 
duas  ou  mais  pessoas  conseguem editar  um mesmo texto  em simultâneo, 
sendo que este é um de muitos exemplos do que pode ser conseguido cpm a 
Edição Colaborativa de Documentação.

Assim, pode-se concluir que edição colaborativa de documentação se 
baseia na utilização de um dado tipo de aplicações informáticas, em múltiplos 
utilizadores ligados em rede editam o mesmo documento. Esta edição pode ser 
realizada em simultâneo ou não, o que já dependerá do tipo de aplicação em 
utilização.  Todo este conceito assenta em aplicações, que são os “utensílios” 
usados pelos utilizadores. 
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Como funcionam essas aplicações?

Uma das principais características que distingue este tipo de aplicações 
é a facilidade de utilização, o que irá ser demonstrado seguidamente.

As funções chave do funcionamento deste tipo de aplicativos é o botão 
editar e o botão gravar. O funcionamento é básico e sem muitas opções para 
além de alterar o formato do texto, existindo algumas aplicações que contêm já 
a função de inserir  tabelas. Para a criação basta clicar no ícone respectivo, 
escrever o documento desejado e gravar com um dado nome, deste modo o 
documento  editado  fica  logo  disponível  para  que  os  outros  utilizadores  o 
possam editar, do mesmo modo, ou a partir dele criar outro com outro tema. 
Deste modo com rapidez cria-se um documento sem grandes complicações 
gráficas e disponível para os outros utilizadores simplificando todo o processo e 
sem ter que enviar por correio electrónico, fax ou correio os documentos aos 
outros membros da equipa de partilha.

Quais são as aplicações mais utilizadas?

Com  o  desenvolvimento  e  aceitação  deste  conceito  existem, 
actualmente,  inúmeras  aplicações  para  a  Edição  Colaborativa  de 
Documentação das quais destacamos a Wiki, GoogleDocs, Zoho Writer, Gobby 
e AbiWord.

O funcionamento destas  aplicações é semelhante  para  todas.  O que 
difere de umas para as outras é o “interface” gráfico e as opções de edição do 
texto, como demonstramos nas imagens seguintes:
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Fig.1-“Interface” gáfica do GoogleDocs
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Fig.2 – “Interface” gráfica da Wiki

Como  podemos  ver  a  partir  das  figuras  1  e  2  as  “interfaces”  são 
diferentes nas aplicações. Esta é umas das poucas diferenças entre as várias 
aplicações.
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Inquérito

Lista das perguntas apresentadas no Inquérito:

De maneira  a  obter  informação  em  relação  aos  hábitos  dos  nossos 
professores,  no  que  diz  respeito  à  utilização  de  aplicações  ligas  à  edição 
colaborativa de documentos, decidimos fazer um inquérito aos mesmos. 

De seguida apresentamos o referido inquérito:

1- Conhece  o  conceito  de  "Edição  Colaborativa  de  Documentação"? 
Resposta: Sim ou Não;

2- Já  alguma  vez  trabalhou  com  software/aplicações  de  edição 
colaborativa? Resposta: Sim ou Não;

3- Como  conheceu  este  tipo  de  software/aplicação?  Resposta:  Internet, 
Amigos, Livros ou Outros;

4- Com  que  frequência  recorre  a  este  tipo  de  software/aplicação? 
Resposta: Menos do que uma vez por semana, uma vez por semana, 
duas vezes por semana, três ou mais vezes por semana;

5- Deparou-se com algum tipo de dificuldades aquando da sua primeira 
utilização? Resposta: Sim ou Não;

6- Considera  que  esta  é  a  maneira  mais  eficaz  para  a  edição  de 
documentos? Resposta: Sim ou Não;

7- Acha  que  no  futuro  esta  será  a  forma  de  edição  de  documentação 
utilizada por excelência em todo o mundo? Resposta: Sim ou Não;

8- Qual a aplicação que mais utiliza? Resposta aberta.
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Conclusões sobre os inquéritos

Graças  aos  inquéritos  efectuados  a  14  professores  da  FEUP 
conseguimos tirar as seguintes conclusões:

Concluímos com agrado que a maioria dos docentes da nossa faculdade 
conhece  o  conceito  de  "Edição  Colaborativa  de  Documentação”  mas,  nem 
todos utilizam este tipo de software, havendo um pequeno número que não o 
faz.  Apesar  disso  podemos  ficar  satisfeitos  com  estes  resultados  que 
demonstram  que  a  nossa  faculdade  está  na  vanguarda  da  evolução 
tecnológica.

Quando questionados acerca do modo como tomaram conhecimento da 
existência deste software a maioria respondeu que foi através de colegas ou 
amigos, logo seguido pelo conhecimento através da internet, havendo ainda 
poucos casos que  o  conheceram através  de  outras  fontes.  Isto  leva-nos  a 
concluir  que  estas  aplicações  não  estão  suficientemente  divulgadas  no 
ciberespaço.

Em relação à frequência com que utilizam este software, a maioria dos 
inquiridos afirmou que utiliza o software pelo menos duas vezes por semana, o 
que consideramos um valor aceitável, dado que nessas duas vezes cria-se a 
oportunidade de analisar e comentar determinado tema/documento. 

As  respostas  em  relação  á  questão  da  eficácia  das  aplicações  são 
divididas  tendo  50%  das  respostas  sido  positivas  e  50%  de  respostas 
negativas, o que nos leva a concluir que este tipo de aplicações ainda não 
“conquistou”  a  confiança  de  uma  considerável  parte  dos  docentes  que  as 
utilizam.

As respostas quanto á questão deste tipo de aplicações serem o futuro da 
edição  colaborativa  de  documentos  também são divididas  sendo 50% para 
cada hipótese o que pode condicionar a evolução deste tipo de aplicações e 
que  mostra  que  será  ainda  necessária  uma  maior  evolução  e  uma  maior 
divulgação deste tipo de aplicações por todo o corpo de docentes em especial 
decentes de áreas menos ligadas ás tecnologias.

Os  gráficos  resultantes  destes  inquéritos  seguem  em  anexo  a  este 
relatório.
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Conclusões Finais

Que tipo de benefício introduz na nossa sociedade?

As aplicações de edição colaborativa de documentos tem como objectivo 
simplificar a criação e desenvolvimento de projectos, mas só resulta como uma 
boa ferramenta de trabalho em grupo se tiver vantagens no seu uso. 

A utilização destas ferramentas trazem diversas vantagens, com a sua 
utilização  existe  uma  redução  das  despesas  pois  não  será  necessário  o 
encontro entre os diversos membros do grupo para a distribuição de tarefas e 
para a organização do trabalho o que em caso de os diversos membros se 
encontrem  distantes  uns  dos  outros  pode  ser  complicado  e  dispendioso. 
Aumenta e eficiência e o aproveitamento do espaço de tempo disponível pois 
sendo  actualizado  constantemente  existe  menos  probabilidade  de  dois 
membros editarem o mesmo documento ou fazerem a mesma sequência de 
ideias pois possibilita “guardar” as ideias de todos os membros do grupo num 
único ficheiro online disponível por todos os membros e com possibilidade de 
alterações.

Qual a sua importância num processo de aprendizagem?

Na  nossa  opinião  as  aplicações  ligadas  a  edição  colaborativa  de 
documentos só trazem vantagens á aprendizagem de qualquer um. Graças a 
elas  um  professor  pode  transmitir,  aos  seus  alunos,  todo  o  tipo  de 
conhecimentos de uma maneira fácil e rápida. Podendo também ajudar os seus 
alunos, em qualquer dúvida, ligada á cadeira. 

Por exemplo, um professor poderia criar uma wiki, onde os sues alunos 
colocariam dúvidas que surgissem. O aluno criaria um tópico com a sua dúvida, 
e o professor esclareceria essa dita dúvida, através da wiki. A partir daí tanto o 
aluno que colocou a dúvida, como toda a turma teria acesso à resposta do 
professor.

Desta maneira  tanto o aluno como o professor,  sairiam beneficiados. 
Pois o professor teria a sua tarefa facilitada, e o aluno teria acesso mais rápido 
aos conhecimentos que necessita. 
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Conclusão 

Desde há muito que grandes mentes se reúnem para realizarem obras 
de  inigualável  valor,  baseadas  nas  ideias  e  "visões"  de  cada  um  dos 
intervenientes do processo de criação. Ao longo dos tempos, vários métodos 
foram desenvolvidos no âmbito  da criação deste tipo de obras,  indo desde 
reuniões  de  indivíduos  (todos  numa  mesma  sala),  passando  também  pelo 
processo  demorado  de  enviar  cartas  pelos  mais  rudimentares  serviços  de 
correio e, mais recentemente, com a criação da Internet, o correio electrónico, 
o  qual  proporcionou  um  grande  avanço  na  elaboração  colaborativa  de 
documentação, pelo aumento da celeridade do processo. Porém, hoje em dia 
já  temos  ao  nosso  dispor  um  novo  conjunto  de  ferramentas  ainda  mais 
evoluído,  o  qual  nos  permite  analisar,  editar  e  anunciar  toda  e  qualquer 
informação  que  desejemos,  instantaneamente.  Com  serviços  como  a  Wiki, 
GoogleDocs,  Gobby,  etc,  foi-nos  dada a  oportunidade de mostrar  a  todo o 
Mundo o  nosso ponto  de  vista  e  as  nossas opiniões  e de,  em grupo com 
milhares  de  pessoas,  revelar,  analisar  e  criticar  os  mais  diversos  tópicos, 
proporcionando  a  todos  os  interessados  um  dos  mais  valiosos  bens  que 
podemos ter nos dias de hoje, informação. Ao longo de todo o trabalho, foi feita 
uma  análise  aos  vários  aspectos  relacionados  com  o  software  de  edição 
colaborativa de informação, onde revelámos parte da história que rodeava a 
criação deste software, os vários tipos de aplicações associadas a este, como 
funcionam e de que maneiras as podemos utilizar. Mas, mais importante ainda, 
revelámos,  a  partir  da  realização  de  inquéritos,  o  papel  que  este  tipo  de 
software  representa  na  nossa  comunidade  universitária,  focando-nos  na 
utilização  feita  pelos  docentes  (professores).  A  principal  conclusão  a  que 
chegámos foi que a maioria da comunidade já conhecia o software e que o 
utilizava regularmente, o que demonstra um grande empenho e dedicação à 
criação de uma sociedade mais evoluída, mais compenetrada na revelação e 
discussão da Informação e onde a opinião de cada um vale muito. Apesar de 
ser um meio muito acessível e eficiente de edição colaborativa de documentos, 
podemos encontrar imensas desvantagens aquando da utilização deste tipo de 
aplicações. Aquelas que se destacam mais são: possibilidade de se encontrar 
ideias incorrectas ou que desrespeitem certas leis do bom funcionamento em 
comunidade;  há  a  grande  probabilidade  de  se  encontrarem  “respostas” 
baseadas  unicamente  na  especulação  de  certos  utilizadores,  o  que poderá 
induzir  em  erro  e  levar  os  leitores   a  realizarem juízos  incorrectos;  certas 
discussões  poderão  levar  a  críticas  desnecessárias  a  certas 
etnias/raças/crenças; o serviço é aberto a publicidade se não for administrado 
correctamente,  criando  grandes  quantidades  de  “lixo”  (informação 
complemente  desnecessária);  como  estão  diferentes  utilizadores  a  editar  o 
texto, vai haver um grande conflito nas maneiras de escrita do texto.
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Durante  a  elaboração  deste  projecto  foi  criada  uma  wiki 
(http://feupgrupo57.wikispace.com), desta forma o conceito “estudar” pode ser 
testado e melhor compreendido.
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Anexos

1- Conhece o conceito de "Edição Colaborativa de Documentação"?

2- Já alguma vez trabalhou com software/aplicações de edição colaborativa?

Página 16



Projecto FEUP – Edição Colaborativa de Documentação – EQ 57A

3- Como conheceu este tipo de aplicação?

4- Com que frequência recorre a este tipo de software/aplicação?
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5- Deparou-se com algum tipo de dificuldades aquando da sua primeira utilização?

6- Considera que esta é a maneira mais eficaz para a edição de documentos?
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7- Acha que no futuro esta será a forma de edição de documentação utilizada por 
excelência em todo o mundo?
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