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1 - Introdução 
 

 Hoje em dia, é constante a necessidade de criar ou formatar textos em 

conjunto e em simultâneo, entre duas ou mais pessoas intervenientes. Como tal, 

têm sido criados vários tipos de software, cada um com as suas vantagens e 

desvantagens, que podem ser úteis ou não mediante o contexto em que são usados. 

Uns dos mais notáveis actualmente são o Wiki, e o Google Docs.   

 Assim, foi nos proposto que mostrássemos a todos os nossos colegas o modo 

como os docentes da FEUP poderão utilizar as capacidades do software de edição 

colaborativa, sendo este projecto realizado no âmbito do Projecto FEUP. Editar, 

formatar um ficheiro em simultâneo com outros utilizadores e/ou com professores 

são algumas das possibilidades que este tipo de software nos apresenta.  

 Neste relatório, propomo-nos a estudar e descobrir as várias plataformas e 

programas que abrangem a edição colaborativa de documentos, averiguar quais as 

ferramentas mais utilizadas pelos docentes da comunidade FEUP e realizar uma 

análise comparativa onde serão expostos as melhores e deteriores ferramentas de 

edição colaborativa.                       

 No final, iremos falar sobre algumas aplicações menos conhecidas. Uma 

delas é o Team Viewer, que pode vir a ter uma interacção mais humana entre 

estudantes e mesmo até entre professores, na edição de documentos.  
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2 - Edição colaborativa de documentos 
 

2.1 - O que é software de edição colaborativa? 

 

 É a designação atribuída a um conjunto de aplicações que permite a várias 

pessoas editar um ficheiro em computadores diferentes. As aplicações dividem-se, 

em dois grupos,: por um lado, as que permitem uma edição de ficheiros em tempo 

real, possibilitando aos utilizadores trabalharem em simultâneo; por outro, as que, 

não permitindo uma interacção imediata, controlam a informação adicionada. 

 Este conceito foi sendo desenvolvido desde os inícios de 2000, mas foi há 

relativamente pouco tempo que os internautas começaram a tomar interesse 

nestas aplicações, muito graças ao desenvolvimento de redes sociais e serviços 

“online” através do AJAX*, o que permite a uma pessoa realizar muitas das coisas 

inerentes ao quotidiano através da internet      

 Uma das primeiras aplicações criadas com este propósito foi o “Hydra”, que 

actualmente se chama “SubEthaEdit” e encontra-se apenas disponível para Mac 

OSX. Visto que esta aplicação teve a atenção de várias revistas na altura em que 

foi lançado, várias empresas decidiram apostar no desenvolvimento deste tipo de 

software. De seguida, apresentamos algumas das aplicações mais usadas em edição 

colaborativa.  

 

 

 

 

 

 

*AJAX – ver glossário 



Relatório - Projecto FEUP – 2008/2009 

 

 

5 

 

2.2 - Wiki  

 

O Wiki é um software que 

possibilita aos utilizadores criar e editar 

livremente conteúdos utilizando um 

navegador de Web. Suporta hiperligações 

e tem uma sintaxe fácil que permite criar 

novas páginas e apontadores. É diferente 

dos outros mecanismos de comunicação 

entre grupos de utilizadores porque 

permitiu a edição das páginas por qualquer 

um dos membros. Como muitos outros conceitos simples, “edição livre” tem 

profundos efeitos na utilização do Wiki. Permitir aos utilizadores diários criar e 

editar qualquer página num 

“Website” encoraja o uso didático 

da Web e promove a escrita de 

conteúdos elucidativos acerca dos 

mais variados assuntos. Visto que 

é dos programas de edição mais 

fáceis de utilizar. O programa 

permite que qualquer um tenha 

possibilidade de editar   

Websites. Mal acabemos de 

editar o documento ou página que 

queremos, basta gravar as 

alterações e estas estão logo disponíveis para serem visualizadas pelos outros 

utilizadores. Visto que há uma enorme quantidade de edições num só documento ou 

página o software wiki mantém o registo de todas as alterações efectuadas para 

que seja possível reverter para uma versão anterior do documento/página. Uma das 

Fig1 - Logótipo “wikipédia” 

Fig2 – Imagem ilustrativa 
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grandes vantagens é que o programa permite que pessoas localizadas em extremos 

opostos do mundo possam trabalhar no mesmo documento. Como o software é 

usado pelo mais variado tipo de pessoas, desde adolescentes e universitários, até 

doutores, professores universitários e cientistas, há uma enorme variedade de 

informação, toda escrita e editada por qualquer um, o que torna o software numa 

ferramenta muito útil nos mais variados domínios. 

 

Fig3 – Esquema “utilização Wiki” 
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2.3 - Google Docs 

 

 

O Google Docs é uma aplicação de processamento de texto, apresentações e 

folhas de cálculo num formato web 

disponibilizado de gratuitamente 

pelo Google. Permite aos utilizadores 

criar e modificar documentos 

enquanto colaboram em tempo real 

com outras pessoas. Este programa 

apareceu nos fins de 2006 através 

da junção de dois serviços que 

permitiam a criação de textos e de folhas de cálculo, tendo sido adicionado nos 

fins de 2007 o serviço de criação de apresentações.     

       

Esta aplicação está dotada de 

várias funcionalidades tais como a 

importação e exportação de ficheiros 

do tipo .doc, .xls, .html, entre outras; 

partilha-se documentos com outros 

utilizadores mediante o envio de 

convites a endereços de correio 

electrónico; a manutenção um 

histórico das modificações realizadas a um documento, o que permite recuar a uma 

versão anterior deste; disponibilização dos documentos “online” a qualquer pessoa 

ou apenas a um grupo definido ou ainda em blogs. 

 Apesar destas características, existem alguns problemas com o Google 

Docs. Uma delas é a  pequena quantidade de dados que podem ser armazenados 

num documento, sendo o limite de 500 kilobytes e mais 2 Megabytes por cada 

Fig4 - Logótipo “Google Docs” 

Fig5 – “Google Docs” 
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imagem que for anexada; a outra é o facto de haver poucas opções no que toca à 

formatação dos documentos e a pouca segurança que esta aplicação oferece, tendo 

especialmente em conta o facto de esta estar integrada numa conta Google onde 

também está incluído ao Google Docs, o Gmail, a Orkut.  

 

Actualmente, o Google 

Docs tem uma pequena 

quantidade de aderentes, 

estando a maioria destes 

envolvidos em projectos de 

grupo e em blogs. Mas tem-se 

verificado um uso cada vez maior 

desta aplicação por toda a 

Internet, pelo que é possível que 

este serviço possa vir a ser tão 

conhecido como os Wikis. 

  Em suma, o Google Docs apresenta características que o tornam eficaz na 

edição colaborativa de documentos, mas que já não satisfazem as necessidades dos 

utilizadores no que toca à criação e formatação de documentos mais exigentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig6 – Imagem ilustrativa 
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2.4 – Zoho Office Suite 
 

 O Zoho Office Suite é um escritório “on-line” que inclui ferramentas de 

processamento de texto, bases de dados, gestão de projectos, e outras aplicações. 

 As aplicações podem ser usadas tanto para criar conteúdos ou para 

manipular arquivos criados com outros programas de “escritório”. Zoho pode ler e 

gravar arquivos de formatos usados no Microsoft Office, OpenOffice.org, e 

outros sistemas. As aplicações do Zoho Office podem ser usadas individualmente, 

mas oferecem benefícios adicionais quando se trata de um trabalho em conjunto, 

tal como, professor-aluno. Os documentos criados podem ser guardados em 

servidores do Zoho, bem como em diversos outros servidores, como por exemplo, 

Omnidrive box.net, que permite a sincronização de ficheiros como o computador 

local.             

 O Zoho Office e parcialmente gratuito, pois em certas aplicações, e 

necessário um pagamento prévio;  porém, para o um trabalho interactivo normal no 

modo gratuito é suficiente.        

 Zoho abriu o API(Permitem a Interacção Programática) para seis dos seus 

produtos:  

 Zoho Writer 

 Zoho Sheet           

 Zoho Show        

 Zoho Creator,  

 Zoho   

 Zoho Meeting Planner  

  

 

 

 
*API - Definição no glossário 

 

Fig7 - Logótipo “Zoho” 
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 Zoho criou um “plugin” para 

integrá-la, em Microsoft Word e Excel.  

Tal como um “plugin” navegador pode 

abrir documentos de texto sem ter o 

Office e todas as suas aplicações 

instaladas. Além disso, criou um “widget 

desktop” que permite aos utilizadores 

executar o Zoho, os seus produtos em 

zonas de trabalho de forma 

semelhante aos tradicionais 

programas do escrit. Esta 

aplicação é uma das maiores 

concorrentes ou mesmo do 

Google docs. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig8 - “Zoho” 

Fig9 - “Zoho” 



Relatório - Projecto FEUP – 2008/2009 

 

 

11 

 

Fig10 - Estrutura integral “Team Viewer” 

2.5 - Team Viewer  
 

Além de das aplicações referidas anteriormente, nos queríamos referir uma 

aplicação ainda não muita utilizada, mas que melhora muito interacção entre vários 

utilizadores na edição de documentos é o Team Viewer. 

As principais vantagens da utilização desta aplicação são: 

 Estabelecer em poucos segundos pode uma ligação com outro computador 

qualquer através da Internet e comandar esse computador, como se 

estivesse sentado à frente do mesmo, além disso podemo-nos ligar a 

diversos ao mesmo tempo e ambos trabalharem no mesmo. 

 Outra funcionalidade que o “team viewer” tem é poder ser utilizado para 

apresentações, e para envio de ficheiros de grande tamanho.  

 Além disto, como podemos ver no anexo 3, existem varias características 

que o diferenciam de todos os 

outros apontadores, tanto em 

aspectos positivos como em 

aspectos negativos. Como 

aspecto mais positivo, temos o 

seu manuseamento que após a 

ligação com o outro 

computador temos acesso 

completo a todas as funções 

sem qualquer complicação, ou 

dificuldade. Porém, o aspecto menos bom e a acessibilidade que ele tem, pois o 

computador tem de ter umas certas características, o que dificulta a sua 

utilização.  

 
 



Relatório - Projecto FEUP – 2008/2009 

 

 

12 

 

Fig11 - Inquérito 

3 - Inquérito 

 

A fim de avaliar o conhecimento dos docentes em relação ao tema realizou-

se um inquérito, no qual obtemos respostas fundamentais para a elaboração do 

relatório, ver imagem.         

 Devido ao curto prazo de execução, o número de 9 amostras a é reduzido 

pelo que em caso de generalização dos resultados a probabilidade de erro será 

mais elevada. Contudo, este inquérito serviu para um maior esclarecimento do 

grupo, uma vez que foi possível 

concluir importantes aspectos. 

Analisados os dados, conclui-se 

que a maior parte do corpo 

docente não é conhecedor de 

ferramentas de edição 

colaborativa pelo que nunca as 

utilizou. Quanto aos docentes que 

estão familiarizados com esta 

forma de trabalhar/interagir 

denota-se que praticamente todos 

pertencem ao Departamento de 

Informática ou estão ligadas a 

esta área.    

 Quanto às plataformas mais 

utilizadas, as únicas referidas são o Google docs e o Wiki. Estas ferramentas são 

utilizadas num contexto académico fundamentalmente, sendo porém utilizadas em 

actividades lúdicas na vida extra académica.     Um 

dos pontos do inquérito era a distinção entre as características mais vantajosas 

dos programas de edição colaborativa. Entre as diferentes vantagens a mais 

relevante para a maioria dos docentes é a possibilidade de trabalhar á distância, 
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uma vez que é possível elaborar um documento em conjunto sem a necessidade de 

se estar no mesmo local. Em seguida, a facilidade de acessos também é tida como 

relevante uma vez que todas as pessoas podem ter acesso a plataformas de edição. 

A produtividade, a comodidade e a rapidez de execução dos documentos 

pretendidos, são também aspectos de elevada importância para os professores. 

Fundamental mente a característica mais vantajosa tanto para docentes como para 

alunos é a edição do mesmo documento, embora em campos distintos, em 

simultâneo.         

 Embora evidenciem um vasto número de características, estas plataformas 

também evidenciam desvantagens, sendo para os professores a mais relevante a 

falta de contacto humano. Na verdade é muito vantajoso poder trabalhar num 

documento à distância e em simultâneo mas a componente socio-humanística é 

muito afectada uma vez que o contacto entre os diferentes autores passa a ser 

menor ou nulo, deixando assim de se verificar uma relação de socialização.  

 Por fim, procurou-se saber se os programas de edição colaborativa estavam 

bem integrados no seio do sistema de ensino da nossa universidade, constatando-se 

que as opiniões são muito divergentes neste ponto. Alguns inqueridos acham que os 

docentes recorrem muito a estas plataformas mas que não tiram o máximo de 

rendimento delas. Outros, sendo a maior parte, acham que ainda há muito a fazer 

para que estes meios sejam utilizados mais vezes e de forma mais eficiente. 

 Em suma conclui-se que apesar das diversas vantagens destas plataformas 

de edição colaborativa, os docentes não aderem, talvez porque não gostam de 

alteram hábitos antigos, ou porque nunca precisaram ou até mesmo porque têm 

dificuldades em trabalhar com elas. 
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4 - Conclusão 

 

 No decorrer do trabalho, o que parecia ser um tema sobre ferramentas 

bastante divulgadas e utilizadas sobretudo na área da educação com a recente 

tendência (“e-learning”), provou ser apesar de tudo um assunto de que ainda poucas 

pessoas dependem para o seu trabalho e se as utilizam não usufruem da totalidade 

das suas funcionalidades. Vários programas que foram focados, apesar de muito 

diferentes tinham todos a grande característica comum: o facto de ser possível 

editar um documentos em grupo e à distancia. Isto facilita em muito qualquer 

trabalho de colaboração sendo esta a principal vantagem deste tipo de plataformas 

que faz com que sejam escolhidas para trabalhar em grupo.    

 As várias plataformas provaram ser usadas para variadíssimos temas, no 

entanto o mais popular de todos foi o Wikipédia por se tratar de uma plataforma 

aberta a qualquer terminal com Internet. No entanto isto provou ter a 

desvantagem de a credibilidade muitas vezes ser posta em causa. Outros 

programas apesar de operarem em redes privadas não são tão escolhidos pelo 

público em geral.        

 Conclui-se que os sistemas de edição colaborativa são úteis em certas 

circunstâncias mas que podem exibir algumas problemas de utilização, devido à 

falta de confiança, ou simplesmente de tempo para aprender a  neles operar. Para 

diferentes finalidades existem diferentes plataformas de edição colaborativa, 

porém todos têm o mesmo princípio. 
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 6 - Glossário 

 

 

  AJAX (Asynchronous Javascript and XML): Consiste no uso combinado de 

tecnologias como Javascript ou XML para facilitar a interacção entre o utilizador e 

a internet, através da criação de novas funcionalidades mediante as tecnologias 

que são combinadas. 

  

 API (Application programming interface): é um conjunto de rotinas e 

padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas funcionalidades 

por programas aplicativos -- isto é: programas que não querem envolver-se em 

detalhes da implementação do software, mas apenas usar seus serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
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 Anexos 

 

A – Tabelas acerca das características dos assuntos tratados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 – Tabela sobre as vantagens e desvantagens do wikipédia. 

Anexo 2  – Tabela sobre as vantagens e desvantagens do Google Docs. 
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Anexo 3  – Tabela sobre as capacidades de cada navegador ou programa. 
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B – Resultados do inquérito 
 

 Depois de realizado o tratamento dos dados referentes aos inquéritos 

realizados a alguns docentes da FEUP, obtiveram-se os seguintes resultados:  

  

1) Em relação á primeira pergunta, “o que entende por edição colaborativa 

de documentos” apenas 3 docentes disseram que se tratava da 

“obtenção de um documento através do trabalho simultâneo de várias 

pessoas”. Os restantes desconhecem estas plataformas (6 inqueridos).    

 

 

 

 

 

 

Sim;
3

Não;
6

2-Utiliza alguma plataforma de edição 
colaborativa?
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2.2) Dos inqueridos que utilizam plataformas de edição (3 inqueridos), dois 

deles utilizam estas plataformas ao nível académico. O terceiro inquirido utiliza 

estas plataformas de edição não só no contexto académico como também no 

contexto extra-académico (na gestão do clube desportivo que gere). 

2.3) No que diz respeito á vantagem mais relevante destas plataformas os 

docentes acham que a facilidade de acesso é a mais importante.  

2.4) Em relação á principal desvantagem todos os docentes que já 

trabalharam com plataformas de edição acham que a falta de contacto humano é a 

mais acentuada.  

 

 

 

0

1

2

3

4

5

Google docs Wiki

2.1- Enumere os que utiliza.
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0

1

2

3

4

5

6

Sim Não

3- Acha que o software de edição 
colaborativa de documentos se encontram 

bem inserido no sistema de ensino? 


