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Resumo 
Neste artigo são apresentados alguns dos ambientes digitais de autoria textual coletiva 
disponíveis atualmente de forma gratuita na internet (wikis), assim como o contexto no 
qual estão ou podem estar inseridos, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), a 
fim de ajudar o professor na escolha e no uso de tais recursos em projetos educacionais 
envolvendo alunos presenciais ou on-line. O artigo foi dividido em três partes distintas. Na 
primeira parte procuramos contextualizar a autoria coletiva no ciberespaço, através da 
descrição dos novos espaços de sociabilidade surgidos através da internet e as 
transformações da autoria trazidas pelo formato digital frente ao tradicional formato 
impresso. Na segunda parte descrevemos e conceituamos os AVAs, possíveis ambientes 
gerenciadores da aprendizagem com uso de autoria textual coletiva. E por fim, na terceira 
parte são descritos alguns dos principais recursos de wikis dentro e fora dos Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem, assim como alguns dos pré-requisitos necessários para sua 
instalação e uso, formando-se um quadro geral comparativo a partir de algumas variáveis 
básicas. 
 
 
Palavras-chave: Ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs); autoria textual coletiva; 
quadro comparativo; wikis. 
 
 

                                                            
1 Este artigo conta com resultados extraídos da dissertação “Autoria textual coletiva fora do âmbito 
acadêmico e institucional: análise da comunidade virtual Wikipédia e suas contribuições para a Educação”. A 
realização do mestrado contou com bolsa PROSUP concedida pela CAPES através da Universidade Estácio 
de Sá entre os anos de 2006 e 2008. A dissertação poderá ser baixada na íntegra através do site do autor: 
<http://alexandrerosado.net78.net> 
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INTRODUÇÃO 
 

Em relação às múltiplas possibilidades oferecidas pelo hipertexto (...), 
disponibilizada no espaço cibernético, a mudança mais significativa é o 

entrelaçamento entre as funções de autor e as de leitor. 
(TARGINO, 2005, p. 5) 

 
O objetivo deste artigo é apresentar alguns dos ambientes digitais de autoria textual 

coletiva disponíveis atualmente de forma gratuita na internet, assim como o contexto no 

qual estão ou podem estar inseridos, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), a 

fim de ajudar o professor na escolha e no uso de tais recursos em projetos educacionais 

envolvendo alunos presenciais ou on-line.  

O artigo foi dividido em três partes distintas. Na primeira parte procuramos 

contextualizar a autoria coletiva no ciberespaço, através da descrição dos novos espaços de 

sociabilidade surgidos através da internet e as transformações da autoria trazidas pelo 

formato digital frente ao tradicional formato impresso. Na segunda parte descrevemos e 

conceituamos os AVAs, possíveis ambientes gerenciadores da aprendizagem com uso de 

autoria textual coletiva.  

E por fim, na terceira parte são descritos alguns dos principais recursos de wikis dentro 

e fora dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, assim como alguns dos pré-requisitos 

necessários para sua instalação e uso, formando-se um quadro geral comparativo a partir de 

algumas variáveis básicas. 

 
1. MOVIMENTOS DE AUTORIA COLETIVA FORA DO ESPAÇO ESCOLAR 
 

A partir do hipertexto, toda leitura tornou-se um ato de escrita.  
(LÉVY, 1996, p. 46) 

  
Cada dia que passa observamos que mais e mais pessoas entram e instalam-se na 

internet como usuários cativos2, inserindo e apagando dados, bits e bytes, fazendo 

                                                            
2 No site Internet World Stats, no endereço http://www.internetworldstats.com/stats.htm , é apresentada uma  
estatística mais precisa e atual, de 30 de junho de 2008, que aponta a presença no Brasil de 50 milhões de 
internautas correspondendo a 26,1% da população. Em 30 de junho de 2007 eram cerca de 39,1 milhões de 
internautas no Brasil. O barateamento dos equipamentos, os inúmeros pontos de acesso à internet (LAN 
houses) e o acesso durante o trabalho também ampliaram o universo dos internautas. 
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modificações nas inscrições textuais3 dos outros internautas, seja diretamente ou 

indiretamente, através de projetos coletivos envolvendo inúmeros autores. Fazem 

intervenções diretamente quando os sites-espaços que visitam permitem tais modificações 

em seus conteúdos e indiretamente quando podem deixar suas marcas e inscrições através 

de comentários, anexos, notas, avaliações, sem alterarem a informação principal 

disponibilizada. 

 Esta rede de dados maleáveis4, de escrita conjunta (ou de negociações coletivas 

conjuntas), vem se fortalecendo nos últimos 15 anos, a partir do ambiente digital e de sua 

representação maior, a internet. O texto quando desvincula-se do papel (livros, revistas, 

jornais, enciclopédias) e mergulha na rede na forma de dados digitais, ele se torna 

potencialmente fluido (em metamorfose permanente) podendo ser rearranjado, tal como 

um conjunto de moléculas que se transformam em novas substâncias a partir de diversos 

reagentes. 

Na pesquisa que realizei (ROSADO, 2008) pude mergulhar em um sub-universo 

dessa enorme rede de dados, o site da Wikipédia5, uma enciclopédia escrita a muitas mãos 

(em diferentes teclados) e que aumenta a cada dia o número de bytes em suas bases de 

dados. São números que impressionam, alcançando hoje (outubro de 2008) mais de 435 

mil verbetes na versão em língua portuguesa e cerca de 14 mil usuários registrados6. 

 Porém não foram basicamente os números que chamaram atenção no estudo que 

fiz, embora tenham sido um dos critérios de escolha do caso a ser analisado por sua 

especificidade e originalidade em termos de volume de trabalho realizado. O que chamou 

atenção foram os novos movimentos de autoria que ocorrem fora dos centros de poder 

dedicados à construção coletiva de saberes e que se tornam fonte de aprendizado para os 

                                                            
3 Será enfatizado neste artigo a autoria coletiva na categoria de textos, pois existem outros tipos de autoria 
coletiva hoje em andamento na internet e que não são enfatizadas neste estudo, a exemplo da autoria de 
programas de radio (podcasting), de videos (videocasting), de imagens e de inúmeros outros tipos de bases de 
dados compartilhadas. 
4 A maleabilidade também pode ser chamada de “princípio da metamorfose”, conforme denomina Pierre 
Lévy (1993) em seu livro “Tecnologias da Inteligência”, ao elencar seis princípios referentes à rede 
hipertextual. O termo maleabilidade parece refletir melhor essa capacidade de metamorfose dos dados 
digitais e serve para designar o caráter de simulação, transformação e rearranjo permitido pelos bits, uma das 
características mais marcantes do formato digital que permite o surgimento de diferentes expressões do 
pensamento e da imaginação, potencialidade esta amplificada quando os dados digitais passam a ser 
compartilhados na internet. 
5 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/> 
6 Fonte: < http://stats.wikimedia.org/PT/TablesWikipediansContributors.htm> 
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estudiosos da cooperação/colaboração a partir de ambientes digitais, em especial os 

educadores interessados na aprendizagem cooperativa/significativa.  

A autoria coletiva na Wikipédia não possui vínculo direto com nenhuma instituição 

de pesquisa7, seja universidade, laboratório, empresa privada ou alguma associação para 

desenvolvimento científico, sendo, portanto, uma autoria não-formal, nascida em 

comunidade virtual suportada pelo meio digital. A Wikipédia, portanto, é um esforço 

coletivo em que seus usuários se apropriam de fontes de dados “tradicionais”, tais como 

livros, revistas, enciclopédias e outros impressos, assim como fontes “digitais” a exemplo 

de sites e revistas eletrônicas, e os compilam dinamicamente no ciberespaço mediante 

regras e acordos para gerenciamento desta autoria.  

No caso específico da Wikipédia foi constatada essa compilação de dados com 

restrições quanto à produção original, pois o objetivo do site é a construção de uma 

enciclopédia em que os dados consultados devem ter sido publicados previamente em 

outras fontes oficiais e legitimadas pela comunidade. A Wikipédia obedece a um dos 

princípios fundamentais acordados na comunidade, o princípio NPI – Nada de Pesquisa 

Inédita8. Porém existem projetos wiki, como o Wikiversidade, em que o objetivo é reunir 

pesquisadores com temas originais em núcleos de pesquisa, assim como docentes 

ministrando aulas a distância para alunos inscritos em seus cursos, indicando a diversidade 

de projetos e objetivos que os sistemas wiki abrem para a comunidade de educadores. 

 O modelo wiki de autoria coletiva permitiu, dessa forma, a uma massa de pessoas se 

tornarem autores (com ou sem originalidade), escreverem suas contribuições nessa base de 

dados e deixarem de ser meramente expectadores passivos ou receptores de conteúdos em 

mão única, saindo pouco a pouco do modelo da transmissão de informação característico 

da mídia de massa do século XX9. Tal movimento não ocorre de maneira fácil, sendo 

                                                            
7 O vínculo da Wikipédia é com a sua fundação mantenedora, a Fundação Wikimedia, organização sem fins 
lucrativos sediada na cidade de São Francisco, Califórnia, que se sustenta através de campanhas de doações 
destinadas aos seus usuários. Fonte: <http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia>. Sobre os projetos 
recomendamos entrar no site principal da Wikipédia e rolar a página até o final, consultando o quadro 
“Projetos Paralelos” onde é possível acessar cada um deles em particular. 
8 Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nada_de_pesquisa_in%C3%A9dita>. Tal princípio tem 
ligação direta com o Princípio da Verificabilidade, ou seja, para se publicar algo nos verbetes da Wikipédia é 
preciso citar as fontes onde os dados já foram publicados. Dessa forma cumpre-se o objetivo de uma 
enciclopédia que é a apresentação dos pontos de vista existentes a respeito do assunto. 
9 Nesse modelo tradicional existem os centros de produção de informação (empresas midiáticas; 
pesquisadores acadêmicos; empresas privadas) que repassam concepções de mundo e representações sobre a 
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necessário o abandono de concepções a respeito do fazer autoral presentes historicamente, 

como, por exemplo, a idéia da necessidade da autoria singular, marcante, destacada, 

pertencente a alguns sujeitos privilegiados e possuidores do direito de emitir seus 

discursos. 

André Lemos (2003, p. 114) chama tal movimento de liberção do pólo de emissão, 

uma expressão interessante, embora ainda restrita ao modelo clássico da comunicação 

emissor-receptor, que denota a vontade de se expressar a partir desses novos espaços. É 

uma liberação que faz frente aos outros meios de publicação, pois o autor deixa de 

depender exclusivamente do papel para divulgar suas idéias, conceitos e propostas, 

podendo a partir da internet disponibilizar seus escritos para milhões de leitores e 

interventores potenciais, sem ter que desembolsar grande quantia de dinheiro. 

 Para chegarmos a tal ponto, toda uma infra-estrutura técnica foi criada, comprimida 

no conceito, hoje popular nos meios informáticos, de Web 2.0. Essa Web 2.0 é, sem 

síntese, representada pelo conjunto de sites que permitem que o internauta interfira em seus 

conteúdos, que seus visitantes alterem, transmutem e amplifiquem os dados contidos nela. 

Primo & Recuero (2003, p. 2) denominaram esse tipo de construção coletiva de hipertexto 

cooperativo, ou seja, aquele em que “todos os envolvidos compartilham a invenção do 

texto comum, à medida que exercem e recebem impacto do grupo, do relacionamento que 

constroem e do próprio produto criativo em andamento”. 

 A Wikipédia se localiza nessa categoria, pois se utiliza, com grande êxito, do 

modelo de autoria textual coletiva denominado wiki. Ela utiliza em software chamado 

MediaWiki, que possui algumas instâncias básicas (apresentadas na terceira parte deste 

artigo). A mais essencial delas, comum a todos os outros softwares wiki analisados, é que 

todos os textos (artigos, verbetes) possuem vinculados a eles um botão “Editar”, ou seja, ao 

se clicar em tal botão o visitante pode automaticamente visualizar os códigos de texto da 

página, alterá-los e em seguida salvar a nova configuração textual. 

 Tal recurso permitiu que o texto se tornasse um objeto público, maleável, editável, 

o que antes estava restrito a quem publicava a página. Por exemplo: na Web 1.0 dos anos 

90 (de primeira geração), se eu quisesse publicar um texto eu colocava os arquivos em meu 

                                                                                                                                                                                    
realidade através de veículos de comunicação de pequeno, médio e grande portes, tais como livros, revistas, 
jornais e televisão. 
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provedor de internet ou em um servidor de arquivos10, disponibilizando-os para leitura 

somente, ao modo de um hipertexto potencial (PRIMO & RECUERO, 2003) no qual os 

caminhos já estão dados, definidos pelo organizador do site, restando ao internauta 

somente a opção de percorrê-los de diferentes maneiras, sem nenhuma intervenção em seus 

conteúdos. Nesse novo modelo Web, o leitor pode modificar o texto, caso o queira. 

 Esses novos modelos coletivos de escrita-leitura permitiram a criação de 

comunidades virtuais ao redor de sites Web 2.0. Entende-se como comunidade virtual um 

conjunto de indivíduos que possuem interesses e conhecimentos em comum e que se 

reúnem através de ferramentas na internet para realização de projetos mútuos através de 

cooperação e trocas, independente do espaço geográfico em que se localizam fisicamente 

(LÉVY, 1999, p. 127-130). 

Na Wikipédia existe uma comunidade virtual de editores ativos que se comunica o 

tempo todo dentro e fora do site. Segundo a pesquisa que fiz (ROSADO, 2008), grande 

parte usa o recurso de comunicação interna, através da página pessoal de cada editor 

registrado nela. Existem também pontos de convergência nessa comunidade virtual, 

questões mais amplas que são debatidas nela através de seu Portal Comunitário, espaço 

público onde são negociadas regras, acordos e convenções para gerir a autoria coletiva. 

Porém, tal como todo universo, ela possui setores de interesse específicos, reunidos por 

áreas de conhecimentos afins, divididas em seus Portais (Biologia, Medicina, Literatura, 

Religiões, etc), servindo para agregar subgrupos na ampla rede de autores hoje existente no 

site. 

 Como conseqüência de tais movimentos, a escola hoje conta com fontes de dados 

mais instáveis, maleáveis e alteráveis, caso percebamos a Wikipédia e sites semelhantes 

somente como fontes de informação para os estudantes (aprendizagem de conteúdos). Por 

outro lado, conta também com novos modelos de autoria textual coletiva, com 

possibilidades de se trabalhar a cooperação e a colaboração entre os estudantes 

(aprendizagem cooperativa). Esses novos modelos serão detalhados neste artigo para que 

sejam conhecidos e possam instigar os professores no seu uso. 

                                                            
10 O provedor de acesso é a empresa responsável por disponibilizar o acesso à internet para os seus 
assinantes. Muitas dessas empresas possuem serviços de hospedagem de sites, tanto para assinantes quanto 
para não assinantes (serviços gratuitos com ou sem limitações). Existem também serviços de hospedagem de 
arquivos em outros países, acessíveis no Brasil.  
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Figura  1 . Representação básica da via de mão dupla aberta pela Web 2.0 

 
 
1.1 TRANSFORMAÇÕES DA AUTORIA: DO SUPORTE IMPRESSO AO 
SUPORTE DIGITAL 
 

O texto eletrônico, tal qual o conhecemos, é um texto móvel, maleável, 
aberto. O leitor pode intervir em seu próprio conteúdo e não somente nos 
espaços deixados em branco pela composição tipográfica. Pode deslocar, 
recortar, estender, recompor as unidades textuais das quais se apodera. 
Nesse processo desaparece a atribuição dos textos ao nome de seu autor, 
já que estão constantemente modificados por uma escritura coletiva, 
múltipla, polifônica (...). Essa mobilidade lança um desafio aos critérios e 
categorias que pelo menos desde o século XVIII, identificam as obras 
com base na sua estabilidade, singularidade e originalidade. 
(CHARTIER, 2002, p. 25) 

  
Com tantas novidades e possibilidades de utilização presentes na Web 2.0, cabe 

lembrarmos aqui algumas características diferenciadoras entre a textualidade impressa, 

representada principalmente pelo livro (e suas variantes tais como enciclopédias, apostilas, 

cadernos), e a textualidade digital, representada principalmente pelos sites de internet, 

focando nos potenciais de cada uma delas para o exercício da autoria textual coletiva. 

 Primeiramente analisemos o livro, um objeto que vem registrando a autoria há 

séculos. Nem sempre o livro teve o formato de hoje, com páginas retangulares, sobrepostas 

e encadernadas. Segundo Chartier (2002), esse formato surgiu entre os séculos II e IV da 

era cristã, sendo denominado códex, e substituiu o formato de rolo característico da 
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antiguidade grega e romana. Nas imagens a seguir podemos observar um fragmento de 

página de um códex impresso na idade média e um fragmento de um rolo egípcio.   

 
Figura  2 . Fragmento digitalizado da Bíblia de 

Gutenberg (Universidade do Texas, Austin, EUA). 
Figura  3 . Antigo papiro egípcio (Museu Egípcio, 

Cairo, Egito). 

 

 
É no século XV que ocorre a invenção da impressa, levando o texto impresso ao 

patamar de mídia de massa, pois sua reprodução de torna automatizada, permitindo 

tiragens da ordem de milhares de livros. Esses movimentos colaboraram para que pouco a 

pouco a obra escrita perdesse seu caráter de “obra de Deus” e “palavra revelada” e que o 

poder dos escribas fosse repartido com os “autores profanos”, até que estes mesmos 

escribas perderam sua funcionalidade com a tipografia e a alfabetização em massa. São 

esses “autores profanos” que inauguraram11 a fase da autoria individual, com estilística, 

coerência conceptual e originalidade próprias conferindo ao autor certo status, poder, 

prestígio e autoridade (TARGINO, 2005, p. 2). 

É através da escrita individual e da tipografia que surge todo um mercado editorial e 

os mecanismos de proteção da propriedade intelectual, com legislação em prol destes 

autores. O mercado editorial inaugura nesse período a obra escrita como objeto de 

consumo em que o leitor não tem o poder de alterá-la, pois é obra fechada e protegida por 

leis específicas (junção do mercado com o Estado). 
                                                            
11 A inauguração neste caso não se refere a um ineditismo (os filósofos gregos, por exemplo, identificavam-
se pelo nome), porém é no período após o renascimento e com a tipografia estabelecida que as obras de 
autoria identificada e associadas a um autor tornam-se fenômeno de massa com ampla difusão através das 
cópias mecanizadas. 
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Em comparação com a obra digital, o livro traz alguns condicionamentos marcantes e 

bem específicos. O livro fixa o discurso de seu autor (ou autores) ao longo do tempo, não 

permite modificações até que sejam feitas novas reedições, representando dessa forma uma 

certa estabilidade do discurso ao longo do tempo. Também nos condiciona na leitura 

linear, mais rígida no formato rolo e mais flexível no formato códex, embora a sua divisão 

em capítulos seqüenciados nos traga uma ordem preestabelecida pelo autor para apreciação 

total da obra. Entre as alternativas para busca de fragmentos textuais podemos citar a 

numeração de páginas, os índices, o cabeçalho de página e os tópicos ao longo de cada 

capítulo. A intertextualidade é evidenciada pelas notas de rodapé, bibliografias e citações 

com recortes de obras externas (CHARTIER, 2002; LÉVY, 1993). 

Por outro lado, com o hipertexto informático a primeira constatação percebida é que 

podemos percorrer as inscrições textuais sem obedecer a uma linearidade, fazendo 

clicagens sucessivas em links estabelecidos ao longo dos textos, em uma intertextualidade 

onipresente, quase obrigatória. Outra novidade trazida pelo formato digital foi a 

capacidade de busca de fragmentos instantaneamente, mesmo em quantidades enormes de 

caracteres, trazendo maior agilidade na localização e permitindo um rápido cruzamento de 

dados. O texto digital é maleável, ou seja, permite sua modificação a todo instante, sem 

necessidade de reedições estáticas e custosas, através de uma permanente obra aberta, ou 

seja, mais instável. Outra inovação marcante do formato digital é a convergência entre 

imagens, sons e vídeos que se juntam aos textos no que é comumente chamado de 

hipermídia, facilitando a apreensão de idéias expressas por seus autores. 

Embora tenhamos inúmeras vantagens no formato digital, algumas questões podem ser 

tratadas até certo ponto como desvantagens. A primeira delas é que em ambientes tão 

dinâmicos podemos ficar com a sensação de perda de referências, pois na internet nunca 

conseguimos visualizar completamente os textos, acessando sempre fragmentos de uma 

imensa rede de dados, o que não permite a segurança e conforto que temos ao visualizar 

uma biblioteca de livros impressos com a certeza de enxergar sua totalidade.  

Outra mudança, explicitada por Chartier (2002, p. 23), é a união em um mesmo 

suporte, o computador, de obras textuais antes diferenciadas por sua materialidade: 

 
É agora um único aparelho, o computador, que faz surgir diante do leitor 
os diversos tipos de textos tradicionalmente distribuídos entre objetos 
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diferentes. Todos os textos, sejam eles de qualquer gênero, são lidos em 
um mesmo suporte (a tela do computador) e nas mesmas formas 
(geralmente as que são decididas pelo leitor). Cria-se assim uma 
continuidade que não mais diferencia os diversos discursos a partir de sua 
própria materialidade. Surge disso uma primeira inquietação ou confusão 
dos leitores, que devem enfrentar o desaparecimento dos critérios 
imediatos, visíveis, materiais, que lhes permitiam distinguir, classificar e 
hierarquizar os discursos. 

  
Na rede hipertextual também não podemos contar a certeza de estabilidade, visto que 

tudo pode ser modificado e rearranjado no instante seguinte que voltamos a determinada 

página visitada. Segundo Lévy (1993, p. 36), o formato digital “nos coloca diante de um 

pacote terrivelmente redobrado, com pouquíssima superfície que seja diretamente acessível 

em um mesmo instante”. 

Embora possam ser vistas como desvantajosas, são justamente essas novas 

características o preço que se paga para a realização da autoria coletiva. Em uma 

comunidade virtual de alunos-autores é preciso pensar em formas de negociação da autoria 

que levem todos a acompanhar com eficácia a produção dos demais, sem perdas de 

referenciais. Esse ponto deverá ser observado na escolha de um software de autoria 

coletiva, visto que não estamos mais lidando com textos lineares, estáveis e uniformes, mas 

com intervenções múltiplas, hipertextuais, que modificam a totalidade da obra textual a 

cada instante que é acessada. 

 
2.  AVAs E A AUTORIA TEXTUAL COLETIVA  

 
Os AVAs, ou Ambientes Virtuais de Aprendizagem, são espaços de aprendizagem 

construídos na forma de sites de internet que vêm se apropriando a cada dia de novas 

ferramentas disponíveis na Web 2.0 e dos recursos da textualidade digital. Entre essas 

novas possibilidades está o modelo, ou disposição comunicacional, todos-todos (1999, p. 

64) permitida por esses sistemas informáticos, em que os alunos e professores podem 

trocar informações e negociar sentidos a partir de softwares que registram e redistribuem 

um dado (bytes) para todos os participantes do curso, em via de mão dupla. Porém cabe 

destacar que nos AVAs também existe a possibilidade de comunicação tradicional no 

modelo um-todos, professor transmistindo um arquivo ou uma mensagem para seus alunos 
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(via de mão única), e do modelo um-um, com alunos se comunicando através de 

mensagens instantâneas (via de mão dupla restrita). 

Os AVAs aproveitam-se dessa forma da conectividade e da maleabilidade dos dados 

digitais para aumentar os potenciais de ensino-aprendizagem, seja através da união de 

alunos geograficamente dispersos (encurtamento das distâncias) ou estendendo a sala de 

aula para o ciberespaço onde a aprendizagem continua mesmo depois do tempo de aula 

presencial (expansão do tempo).  

Os AVAS são gerenciadores do processo de ensino-aprendizagem que podem servir 

de apoio e extensão às aulas presenciais ou serem o ambiente principal da totalidade das 

aulas quando se trabalha com EaD – Educação a Distância – em regime não-misto. São 

compostos de diversas instâncias, envolvendo desde a disponibilização de conteúdos para 

os estudantes (materiais didáticos, arquivos diversos, vídeos, áudios), passando por 

sistemas de acompanhamento e avaliação de atividades (notas, páginas visitadas pelos 

estudantes, calendários), suporte on-line (perguntas freqüentes, contato com professores), 

até sistemas de comunicação eletrônica (chats, fóruns) e para produção de atividades 

individuais ou em grupo (editores de texto coletivo, blogs) (PEREIRA et al., 2007).  

Sistemas como esses vem se difundindo em universidades, escolas e outros centros de 

ensino e tomam configurações diversas. Um deles é o AVA Moodle12, que possui uma 

construção modular, ou seja, pode-se instalar diversos pacotes de ferramentas que 

amplificam as possibilidades, os tipos de trabalho e de conteúdos a serem disponibilizados 

pelo professor-tutor neste ambiente. 

Do mesmo modo que podemos instalar um módulo wiki para autoria textual coletiva 

em um AVA, é possível o seu uso através de software independente também. Outra forma 

de uso inclui um sistema misto AVA-wiki, podendo ser considerado quando os sistemas de 

autoria coletiva disponíveis para o AVA não comportam funcionalidades essenciais para 

uma atividade escolar.  

A título de exemplo, em trabalho anterior (ROSADO, 2007) pude constatar que no 

Moodle, a wiki baseada no software Efurt wiki, não possuía um espaço para discussão 

coletiva dos textos, o que é representado no software MediaWiki através da aba 

                                                            
12 O Moodle ou Modular object-oriented dynamic learning environment (Ambiente de aprendizagem 
dinâmica modular orientada a objetos) pode ser acessado em <http://moodle.org/index.php?lang=pt_br> . 
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“Discussão”, encontrada em cada artigo criado. Tais limitações devem ser consideradas 

pelo professor na escolha de um software de autoria textual coletiva para atividades de 

aprendizagem a partir das necessidades encontradas em seu público de alunos e 

principalmente pela proposta pedagógica concebida para o curso. 

 
2.1 AVAs E A ABORDAGEM CONSTRUTIVISTA DE APRENDIZAGEM 
 

Cada AVA e cada software wiki pode apoiar um tipo diferente de concepção de 

educação, desde os modelos de transmissão de conteúdos mais tradicionais, com menores 

possibilidades de interação e trocas entre os estudantes, até as abordagens emergentes e 

renovadoras que levam em conta o potencial de criação-intervenção e do trabalho coletivo-

cooperativo permitido aos estudantes pelos ambientes digitais. Como sugestão de critério 

para a escolha de um software de autoria textual coletiva, indico aqui a opção 

construtivista da aprendizagem cooperativa e significativa. 

A concepção construtivista parte de um conceito de aprendizagem dinâmica, em que 

os saberes estão em permanente construção por parte do sujeito aprendente em interação 

mútua (em via de mão dupla) com o meio que o cerca, com os objetos que entra em 

contato e, principalmente, com as pessoas que convive. De acordo com esta concepção o 

que ocorre é uma construção permanente de conhecimento feita por meio da elaboração 

mental baseada em interações, ou seja, em ações do sujeito nos objetos do ambiente e 

junto a outras pessoas, as quais formam uma rede de significações que buscam dar sentido 

ao mundo desse sujeito. 

Em ambientes on-line esta abordagem se torna bastante adequada, através do uso de 

ferramentas que potencializam as trocas e interações entre os pares, tais como fóruns, 

chats, blogs e no caso desse trabalho as wikis. Para Jonassen (1996, p. 70):  

 
Os princípios construtivistas fornecem um conjunto de diretrizes a fim de 
auxiliar projetistas e professores na criação de meios ambientes 
colaboracionistas direcionados ao ensino, que apóiem experiências 
autênticas, atraentes e reflexivas. Os estudantes podem trabalhar juntos na 
construção do entendimento e do significado através de práticas 
relevantes.  

 
Tal concepção resulta na abordagem da autoria coletiva pelo caminho da aprendizagem 

cooperativa (CAMPOS et al., 2003), que ocorre através da interação e ajuda mútua dos 
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pares estudante-estudante e estudante-professor compartilhando objetivos comuns em 

atividades de co-autoria, visando a resolução de tarefas propostas em que a 

complementação de competências e habilidades dos membros do grupo se torna fator 

motivador.  

O professor nesse caso se torna um propositor de tarefas, participando da coordenação 

dos trabalhos (sem autoritarismo ou ameaças de punição), sendo capaz de administrar o 

grupo e promover a cooperação entre os estudantes, mantendo o foco da tarefa proposta e a 

objetividade nas discussões ao longo do processo cooperativo, atuando na resolução de 

conflitos quando esses surgem e ameaçam o processo cooperativo da comunidade de 

aprendizes  (QUEIROZ & OLIVEIRA, 2004; CAMPOS et al., 2003). 

 Uma segunda característica de projetos coletivos construtivistas é a busca pela 

aprendizagem significativa, que acontece quando o objeto de estudo e os objetivos das 

atividades propostas têm correlações significativas com a vida cotidiana do aluno, levando-

o a criar sentido próprio (significações práticas) para os conteúdos teóricos abordados pelo 

professor. Nos dois tipos de aprendizagem é importante a prática da negociação e do 

diálogo com os pares, objetivando a troca de pontos de vista diferentes, assim como 

momentos de reflexão e crítica a respeito dos conteúdos trabalhados.  

Indo por este caminho metateórico, de construção do conhecimento,  rejeita-se o uso da 

repetição e da memorização mecânicas como formas eficazes de aprendizagem, ou seja, os 

meios digitais não podem ser utilizados como meros repositórios de dados servindo a uma 

educação bancária com alunos arquivadores de informações (FREIRE, 1987). É comum 

observarmos professores que utilizam os AVAs como meros repositórios de arquivos de 

texto (PDFs) ou apresentações de slides (PPTs) a serem lidos sequencialmente, sem abrir 

espaços de construção e trocas coletivas, reproduzindo nos AVAs a estrutura clássica de 

ensino sequenciado do livro impresso. 

Esse arquivamento se torna ainda mais obsoleto quando percebemos que as 

informações, os dados e os saberes compartilhados nos ambientes digitais  modificam-se o 

tempo todo, acompanhando as transformações sociais e as descobertas científicas, cada vez 

mais aceleradas e disseminadas no ciberespaço, contrastando com as fontes impressas, 

mais estáveis e portadoras de informações sequenciais e lineares. O meio digital desafia o 

modelo de transmissão de conteúdos característico da mídia de massa do século XX, 
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embora não o elimine, oferecendo novas oportunidades relacionais através da interação 

mediada por computador (PRIMO, 2007). 

Visando um uso dos AVAs através de uma abordagem renovada, devemos considerar 

os aspectos do novo paradigma emergente (BEHRENS & OLIARI, 2007) aplicado às 

atividades de ensino-aprendizagem, ou seja, levarmos em conta a complexidade e 

instabilidade dos fenômenos da natureza e das relações humanas; a interligação dos 

saberes (inter e transdisciplinaridade); a interconexão do homem com a natureza (redes / 

ecologia) que estão em permanente estado de construção e mudança; a visão do homem 

como ser integral, que utiliza a razão, os sentimentos e intuições enquanto participa e 

constrói seu conhecimento com e sobre o mundo (dialogicidade).   

A representação desse estado de mudança permanente, gerada pela interação de seus 

componentes, de evidenciação dos nós de interconexões e redes de informações, é 

possibilitado pelo meio digital e principalmente pelo advento do hipertexto, em especial 

aquele que permite intervenção cooperativa de seus usuários. A essência do hipertexto é a 

não linearidade e sua instantaneidade derivada da rápida velocidade de acesso, através da 

navegação realizada através de seus nós. Segundo Lévy (1993, p. 33), “navegar em um 

hipertexto significa, portanto, desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão 

complicada quanto possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira.” 

Dessa forma sugiro o uso da autoria textual coletiva em AVAs (ou em softwares 

independentes) através de projetos que considerem os seguintes elementos: (a) concepção 

construtivista da aprendizagem; (b) atividades significativas que envolvam cooperação 

entre os estudantes; (c) autoconsciência da instabilidade do ambiente e da subjetividade 

humanas; (d) entendimento da complexidade da relação homem-natureza, incluindo as 

relações em espaços educacionais; (e) utilização do que a mídia digital tem de melhor, a 

sua maleabilidade, e (f) a possibilidade de intervenções coletivas visando construções 

hipertextuais. 

 
3. ANÁLISE DE TRÊS AMBIENTES WIKI PARA ESCOLHA DO PROFESSOR 

 
Escolher um ambiente wiki nem sempre é tarefa fácil, especialmente quando não 

conhecemos seus recursos em detalhes. É preciso antes de tudo analisar cada editor e suas 

características básicas, observando também suas especificidades e originalidades, 
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objetivando maior coerência entre os objetivos da proposta pedagógica com a infra-

estrutura que será oferecida aos alunos. 

Independente de qualquer escolha, antes de mais nada é preciso que o ambiente 

escolar tenha a infra-estrutura técnica adequada para os seus alunos, o que nem sempre é 

comum de se encontrar nas escolas, e que se torna fator essencial para a realização de 

qualquer projeto de autoria coletiva em ambiente digital. Para isso é necessário um 

hardware (computadores) com acesso à internet garantido, visto que tais plataformas 

operam em rede através de navegadores (Internet Explorer; Firefox; Opera), sendo 

necessária uma configuração que execute com tranqüilidade (rapidez / velocidade) o 

acesso a tais páginas.  

A construção da autoria é um processo lento, que exige esforço de negociação, 

pesquisa de dados, leituras complementares e argumentação coerente, com 

acompanhamento constante das intervenções dos outros colegas ao longo do processo. 

Portanto, quando for montado um projeto de autoria coletiva em uma escola é importante a 

disponibilidade de um ambiente com acesso à internet em horários extras, além do tempo 

dedicado à reunião presencial dos alunos. A cooperação espontânea e interessada dos 

alunos quanto ao projeto se torna essencial, visto que a motivação e senso de utilidade se 

fazem necessários na superação das dificuldades iniciais. 

Outro ponto importe é que site wiki seja hospedado na internet, ao invés de instalado 

localmente em servidor da escola, facilitando o acesso dos alunos ao site fora do espaço 

escolar, em casa de amigos, LAN houses ou na própria residência. Recomendamos, se 

possível, um computador por aluno na escola, visto que o trabalho coletivo e as 

negociações serão feitas on-line e registradas no ambiente para os demais participantes, 

mesmo que ao longo do processo sejam realizados debates e trocas de idéias 

presencialmente com todo o grupo. 

Outro fator que deve ser considerado é a existência de um período de familiarização 

com o ambiente wiki. Segundo Bryant et al. (2005) o usuário de uma wiki, quando não 

desiste logo no início de participar de um projeto, tem sua fase de usuário novato em que 

pouco interfere nos conteúdos dos textos. Conforme amplia o tempo de uso, ele passa para 

a condição de usuário experiente que interfere nos conteúdos e participa ativamente dos 
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debates e da criação de regras para a comunidade virtual trabalhar. Portanto, se faz 

necessária uma fase de adaptação e acolhimento a este novo ambiente de trabalho coletivo. 

Para a realização completa do projeto de autoria textual coletiva, um período mínimo 

de 6 meses (um semestre) até mesmo 1 ano letivo inteiro seria o ideal para se alcançar uma 

condição satisfatória de desembaraço dos alunos-autores, que se acostumariam com a idéia 

de intervir na produção textual do companheiro, sem receio de ofender ou causar algum 

mal estar em seu grupo. 

Vale ressaltar aqui que é preciso reservar um período para elaboração cuidadosa do 

projeto a ser desenvolvido com os alunos, incluindo os mesmos nessa fase de elaboração, 

objetivando tornar o projeto significativo e estimulante para todos de acordo com o 

conceito de aprendizagem significativa. Se for o caso, os professores podem pensar em 

conjunto um projeto que estimule a aplicação de conceitos de diversas disciplinas, uma 

tarefa ou problemática que integre conhecimentos e caminhe a favor de uma visão 

interdisciplinar, em rede, conforme a concepção do paradigma emergente visto 

anteriormente.   

Esclarecido tais aspectos estruturais, vamos observar primeiramente três das 

características tecnológicas básicas que constituem um ambiente wiki, independentemente 

do ambiente adotado: 

a. Edição: O primeiro aspecto é que em todo ambiente wiki existe um espaço para 

escrita e disponibilização de textos que são abertos e editáveis, ou seja, agregado ao texto 

visualizado deve existir um botão / aba “Editar” com a possibilidade de acessar o código 

original do texto para que seja alterado.  

b. Histórico: um segundo aspecto é que para cada texto existe um histórico para se 

visualizar e se comparar as versões anteriores, podendo-se inclusive saber quando e qual 

usuário alterou o texto.  

c. Hiperlinks: o terceiro aspecto é a capacidade de criação de múltiplas páginas que 

podem ser conectadas a partir de uma relação hierárquica com sua página principal. Este 

aspecto permite a construção textual avançar em rede de múltiplos fragmentos, inclusive 

com seções para ajuda / suporte a usuários iniciantes ou então para debates e deliberações 

de regras para a comunidade virtual. 
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As outras instâncias já se constituem especificidades de cada ambiente wiki e serão 

tratadas em separado. Para essa análise serão utilizados os seguintes parâmetros: 

a. Edição dos textos: de que forma o software permite a edição dos textos que são 

escritos nele? São mais amigáveis ou possuem códigos obscuros para os usuários novatos? 

b. Discussão dos textos: é possível trabalhar cooperativamente através de debates, 

trocas de idéias e registro de discussões em grupo? 

c. Controle de versões: de que forma podemos visualizar e controlar a produção 

textual em andamento? 

d. Comunicação entre os usuários: é possível entrar em contato com outros usuários 

que estão escrevendo juntos? Essa comunicação é facilitada ou dificultada? 

e. Controle de acesso aos usuários: é possível a criação de grupos de trabalho 

distintos, com níveis diferenciados de permissão para alteração dos textos? 

f. Apoio para concepção construtivista de aprendizagem: o ambiente permite uma 

aprendizagem por descoberta, exploração e negociação de sentidos ou condiciona para um 

trabalho hierárquico e trasmissionista? 

g. Implementação de novos recursos: é possível agregar novos recursos ao software 

de acordo com as necessidades do projeto educacional proposto? 

 
Figura  4 . Esquema simplificado de autoria em uma wiki 
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3.1 MediaWiki: editor de texto coletivo utilizado na Wikipédia 
 
O Mediawiki13 é o software utilizado pela Fundação Wikimedia para ser base dos 

projetos Wikipédia, Wikiversidade, Wikilivros entre outros. Ele deve ser instalado 

manualmente em um servidor próprio de arquivos, com auxílio de técnico de informática 

para sua configuração completa, sendo necessário bom entendimento a respeito de recursos 

como linguagem PHP e base de dados MySQL. 

Podemos considerá-lo como um programa para usuários e administradores 

experientes, visto que sua área para edição de artigos, representada pela aba “Editar”, é 

realizada basicamente com códigos especiais, tanto para formação dos textos quanto para 

inserção de recursos especiais, sem opção para edição amigável de textos. Eis alguns 

exemplos: 

 
Quadro 1. Alguns exemplos de códigos utilizados para edição de textos no Mediawiki. 

CODIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 
[[link]] Dois colchetes para criação de link interno no site. 
==tópico== Sinais de igual para criação de subtópicos ao longo do texto. 
```expressão``` Três apóstrofos para deixar o texto em negrito. 
{{etiqueta}} Duas chaves para inserção de etiquetas com dados pré-programados. 

Exemplo: etiqueta que avisa sobre a inexistência de fontes confiáveis no 
texto, podendo ser utilizada em todos os textos que apresentarem tal 
característica. 

 
Embora ganhe em versatilidade, ou seja, possam ser criados inúmeros recursos extras 

(etiquetas, avisos, caixas com informações extras), o Mediawiki perde em praticidade para 

docentes que pretendem implantar projetos wiki de curto prazo. É necessário maior período 

de treinamento para familiarização com o sistema e maior nível de organização 

comunitária, visto que sua área de comunicação e discussão se faz através de texto puro, 

não sendo estruturada em formato de tópicos (fórum de discussão).  

Já para comunicação entre usuários, ela é feita através da página pessoal de cada um, 

sendo que seu sistema de envio de mensagens não é claro para o usuário leigo (é preciso 

alterar a discussão da página do usuário para que ele seja avisado de que nova mensagem 

foi enviada). Muitos usuários da Wikipédia recorrem a comunicadores instantâneos (MSN, 

                                                            
13 Disponível em: < http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki> 
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Yahoo Messenger) e a chats (mIRC) para suprimir a falta de comunicação síncrona 

estruturada (ROSADO, 2008). 

Seu controle de versões é bastante versátil, permitindo inclusive a comparação de 

versões anteriores do texto com indicação em cores das partes do texto que foram 

suprimidas e daquelas que foram inseridas. Também é possível que a cada edição o usuário 

escreva pequeno resumo do que foi acrescentado ou suprimido, facilitando quem for 

acessar a aba “História”. 

O Mediawiki se torna ideal para projetos de longo prazo, que exijam recursos 

adicionais específicos e maior flexibilidade, e que envolvam uma comunidade de usuários 

dispostos a aprender seus recursos. Exemplo: grupo de universitários fazendo uma grande 

base de dados a respeito de seu curso de graduação, aberta a todo curso permanentemente.  

No MediaWiki não existe recurso para criação de grupos de trabalho com acesso 

restrito aos textos, ou seja, todo conteúdo da wiki será público (autoria pública), devendo 

pesar tal característica na intencionalidade do projeto educacional planejado (quero que 

todos acessem e vejam meus textos?). Vale lembrar que a página de texto no MediaWiki se 

alterna, a partir do administrador(es) cadastrado(s), entre os estados de aberta (editável) e 

fechada (não editável), e só. Em projetos de menor porte, ou com menor prazo para 

execução, as duas soluções descritas a seguir se tornam mais adequadas. 

 
Figura  5 . Verbete “Alimento” da Wikipédia com suas abas em destaque. 

 

 
3.2 Wikispaces: editor de texto coletivo voltado para a educação 
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O Wikispaces14 não se constitui um software de instalação independente como o 

MediaWiki e sim um site que permite o cadastro de usuários de maneira gratuita. Cada 

usuário registrado pode abrir sua própria wiki e convidar outros usuários para editá-la, 

formando grupos, ou deixá-la aberta para edição pública. Não são permitidas edições 

anônimas, somente usuários registrados podem visualizar outras wikis e realizar buscas. 

O Wikispaces possui um programa de wikis voltadas para a área educacional. Nesse 

programa o educador pode criar um espaço com todas as funcionalidades da versão paga, 

porém de maneira gratuita desde que se comprometa com o uso para fins educacionais. Em 

outubro de 2008 já havia mais de 122 mil registros de wikis nessa categoria. 

O Wikispaces possui uma edição simples dos textos para seus usuários, com recursos 

básicos apresentados em botões semelhantes aos editores de texto convencionais e edição 

em formato amigável semelhante a editores como o Microsoft Word™. Os recursos são: 

formatação de texto, inserção de hiperlinks, caracteres especiais, tabelas e imagens.  

Existe também opção para edição em texto puro, porém ela não aparece como primeira 

opção, o que facilita o uso para o estudante inexperiente com wikis. Nessa modalidade de 

texto puro o usuário pode formatar o texto e inserir recursos adicionais através de 

codificação semelhante àquela utilizada por padrão no MediaWiki e descrita anteriormente. 

A comunicação interna é facilitada por dois tipos de recursos. Em cada texto existe 

também uma aba para “Discussão”, semelhante ao MediaWiki, porém todo trabalho de 

negociação e debate é estruturado em tópicos semelhantes a um fórum, facilitando a 

estruturação das conversas entre os usuários. Um segundo recurso é o de comunicação 

direta com outro usuário, feita através de mensagens estruturadas com campos semelhantes 

ao e-mail (assunto, destinatário, mensagem), explicitando e facilitando o fluxo de 

comunicação interna entre os editores. 

O controle de versões é bem semelhante ao MediaWiki, não apresentando nenhuma 

diferença marcante. 

Por ter recursos mais amigáveis, permitir que o trabalho autoral seja privado a um 

grupo (podem ser grupos de professores, alunos, funcionários de uma empresa entre 

outros), e ter a versatilidade de apresentar recursos de edição avançados para atendimento a 

usuários mais experientes, o Wikispaces torna-se ideal para projetos escolares de prazo 
                                                            
14 Disponível em: < http://www.wikispaces.com/> 
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menor, que não exija treinamento avançado em wikis. Vale ressaltar que tais projetos não 

podem ter perspectivas de implementação de recursos extras, visto que não existe controle 

ou acesso ao código-fonte do software do site15, gerido por empresa privada. Por outro 

lado, toda atualização de software e gerência contra invasões e danos ficam a cargo dos 

mantenedores do site, eliminando tais preocupações técnicas do educador.  

De um modo geral, a desvantagem destes dois softwares apresentados até agora é a 

falta de integração ou disponibilidade de outros tipos de recursos de gerenciamento 

encontrados em AVAs. Dessa forma, embora apresentado grandes limitações em relação à 

variedade de recursos do MediaWiki e do Wikispaces, a vantagem da próxima wiki é o seu 

vínculo direto com a plataforma de aprendizagem on-line Moodle. 

 

3.3 Wiki do Moodle: editor de texto coletivo em um AVA 
 
Sem dúvida, comparando-se a wiki no Moodle com os dois softwares analisados até 

agora, ela se torna bem pobre em recursos internos. Este módulo wiki vem junto ao pacote 

de instalação do Moodle como padrão, baseada na Erfurt wiki, e pode ser utilizada por 

professores que tenham adotado este AVA em seus cursos on-line, não exigindo outra 

plataforma adicional. De acordo com o site MoodleDocs16 a partir da versão 2.017 do 

Modole será implantada uma nova wiki-padrão, denominada New wiki visando substituir a 

ausência de recursos da wiki atual (aba de discussão, códigos avançados de formatação). 

Analisemos primeiramente o modo de edição de textos. A wiki do Moodle possui um 

editor amigável de textos, ativado por padrão, ideal para o usuário inexperiente. Diferente 

das outras duas wikis analisadas, o acesso ao texto “puro” é feito em linguagem HTML, 

sem nenhuma codificação adicional. 

A função histórico de edições é bem parecida com as duas analisadas anteriormente. 

Porém a comparação entre versões diferentes só é possível a partir da edição 

imediatamente anterior, não sendo possível comparar-se versões distantes do texto. 

Exemplo: a versão 2 só poderá ser comparada com a versão 1, assim como a versão 3 só 

poderá ser comparada com a versão 2 e assim por diante. 
                                                            
15 O MediaWiki e o Moodle são softwares livres, de código aberto, permitindo adaptações por parte de 
programadores, que implementam recursos específicos de acordo com as necessidades de seus usuários. 
16 Disponível em: <http://docs.moodle.org/en/Wiki_development> 
17 Em outubro de 2008 o Moodle encontrava-se na versão 1.9.3. 
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A maior falha deste modelo wiki é a ausência de espaço para negociação e discussão 

da produção textual, não existe uma aba de “Discussão”. Porém tal ausência poderá ser 

suprimida através de outros recursos de comunicação disponíveis no Moodle, como fórum, 

chat síncrono, mensagens particulares entre usuários. O Moodle permite a instalação de 

dezenas de módulos adicionais18 que podem suprir de certa forma tal ausência. 

O diferencial desta wiki é a variedade de permissões disponíveis para edição dos 

textos. É possível criar grupos de trabalho com suas wikis abertas a outros grupos ou 

fechadas (ocultadas), é possível também criar wikis com acesso somente para uma pessoa 

de maneira aberta para visualização ou totalmente fechada. Ideal para trabalhos escolares 

realizados em etapas, em que se necessita primeiro de acesso privado a um texto para 

depois abrir ao público. Wikis individuais podem servir muito bem para um período inicial 

de familiarização com o software, até que o aluno se sinta a vontade para interagir com o 

restante do grupo. 

Dessa forma recomendamos esta wiki para utilização em projetos escolares de 

pequeno porte e com grupos menores, visto que seus recursos são limitados e nenhuma 

funcionalidade extra, mesmo que acessível através de códigos especiais, está disponível 

para uso. 

 
Quadro 2. Quadro comparativo entre sistemas wiki. 

 EDITORES 

CRITÉRIOS DE 
ANÁLISE 

MediaWiki Wikispaces Wiki do Moodle 

Edição dos textos Possui uma edição composta 
de símbolos de formatação e 
alguns comandos de 
linguagem de programação 
que limitam sua 
acessibilidade imediata a 
leigos não-informatas. 

Por outro lado a gama de 
recursos disponíveis é mais 
elevada e o texto mais 
maleável. 

Inclui auxílio com lista de 

Possui editor de texto 
amigável para leigos e 
editor de texto “puro”, 
semelhante ao 
MediaWiki para 
usuários avançados. 

Possui auxílio para 
edição em texto 
“puro”, através de 
manuais com descrição 
dos códigos, porém 
não são acessíveis de 

Possui editor de texto 
amigável, semelhante ao 
Microsoft Word, porém 
perde em número de 
recursos. 

O editor pode ser alternado 
para edição em código-fonte 
HTML puro. Não possui 
auxílio para edição em 
HTML puro. 

                                                            
18 Para acessar uma listagem de módulos disponíveis para o Moodle, ver: 
<http://moodle.org/mod/data/view.php?id=6009>. 



 
 

 
Universidade Estácio  de Sá 

M es t r ad o  e m Ed uc açã o  e  Cu l t u r a  Co n te m po râ n ea  
1 7 ,  18  e  19  de  no ve m b ro  de  2 0 08  

página 23 
 

comandos disponíveis logo 
abaixo da caixa de edição de 
textos (complemento ao 
editor visual que possui 
poucos recursos). 

maneira automatizada. 

Discussão dos textos Possui uma aba de discussão 
em cada artigo, porém não 
apresenta nenhuma forma de 
estruturação das discussões. 

Possui aba para 
discussão em cada 
artigo e os debates são 
feitos em tópicos ao 
modo de um fórum de 
discussão. 

Não possui recurso para 
discussão dos textos. 

Controle de versões Permite saber quem editou o 
texto, a hora e o dia assim 
como quais trechos foram 
modificados. 

Permite saber quem 
editou o texto, a hora e 
o dia assim como quais 
trechos foram 
modificados. 

Permite saber quem editou o 
texto, a hora e o dia assim 
como quais trechos foram 
modificados. 

Comunicação entre 
usuários 

Permite comunicação 
através da edição da página 
de registro de cada usuário. 
É feita na aba de discussão. 
Toda alteração no texto de 
discussão é informado por e-
mail ou no momento que o 
usuário retorna à página. 
Esse sistema de envio de 
mensagens não é 
automatizado. 

Permite envio de 
mensagens diretamente 
para o usuário através 
de uma página 
automatizada 
semelhante aos 
webmails (assunto / 
usuário / mensagem). 

Conta com o apoio dos 
outros meios de 
comunicação presentes em 
módulos do AVA, tais como 
chat, fórum e comunicador 
instantâneo interno. 

Controle de acesso aos 
usuários 

Todo texto é totalmente 
aberto para todos editarem 
ou então é possível ao 
administrador bloquear a 
edição para todos os 
participantes. 

Não existe recurso para 
wikis restritas a grupos. 

São permitidas edições 
anônimas. 

Pode-se criar wikis 
públicas (todos editam) 
ou privadas (grupos 
específicos). Dessa 
forma pode-se 
coordenar wikis 
específicas para cada 
projeto. 

Não existem edições 
anônimas. As wikis só 
podem ser vistas 
mediante registro do 
usuário. 

As wikis podem funcionar 
para um membro do AVA 
editar sozinho quanto para 
um grupo editar 
cooperativamente.  

Não existem wikis públicas, 
abertas para qualquer 
usuário não-cadastrado, 
portanto, não existem 
edições anônimas. 

Apoio para concepção 
construtivista de 
aprendizagem 
(dialogicidade, 
negociação e troca) 

Existe espaço para 
discussão, porém é 
necessário um acordo 
explícito para se estruturar 
as discussões, caso contrário 
pode-se chegar a situações 
caóticas em discussões mais 

É possível estruturar 
bem a discussão em 
tópicos dentro de um 
fórum para cada texto 
criado. 

É o editor mais restrito em 
termos de cooperação, pois 
não possui espaço para 
discussão das criações 
textuais, sendo necessário 
abrir outros espaços 
(módulos) no Moodle para 
que os debates e trocas 
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prolongadas. aconteçam. 

Implementação de novos 
recursos 

O software é livre e pode ser 
alterado por programadores 
para inserção de novos 
recursos. 

O software é gerido 
por empresa privada, 
com atualizações de 
novos recursos a cargo 
dos profissionais que 
trabalham na empresa 
a partir de sugestões de 
usuários do site. 

O software é livre e pode ser 
alterado por programadores 
para inserção de novos 
recursos. 

 
CONCLUSÃO 

 
 Procurou-se ao longo deste artigo indicar aos docentes novos caminhos para o 

exercício da autoria, possíveis de serem aplicados em projetos de ensino-aprendizagem que 

incentivem o exercício da escrita coletiva através da cooperação e da significação em 

grupo. 

 A internet nos trouxe modificações no fazer autoral a partir das novas 

possibilidades e características do meio, a exemplo da maleabilidade e instabilidade dos 

dados digitais que permitem uma autoria aberta e em constante modificação (hipertexto 

cooperativo) em contraste com a autoria em meio impresso, sempre dependente de 

reedições custosas e pouco convidativas à autoria coletiva. Pouco a pouco caminhamos 

para uma liberação do potencial de emissão por parte dos internautas, antes restrito pela via 

de mão única dos meios analógicos da mídia de massa. 

 É nessa nova ambiência que surgem os Ambientes Virtuais de Aprendizagem, 

aproveitando o potencial da Web 2.0 e integrando inúmeros recursos para 

acompanhamento, avaliação, comunicação, trabalho e aprendizagem de alunos, sejam 

presenciais ou exclusivamente on-line. Entre esses recursos está a autoria coletiva em 

wikis. 

 Vimos que a concepção e o planjemento de atividades de autoria coletiva 

demandam estrutura física (recursos espaciais e tecnológicos) e especialmente suporte 

teórico adequado. Neste trabalho recomendamos o caminho construtivista através da 

aprendizagem cooperativa, em que os pares se reúnem em torno de um objetivo comum ou 

tarefa significativa a ser cumprida. O uso da autoria textual coletiva se torna uma 

conseqüência dos objetivos do projeto. 
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 A fim de conhecer melhor tais recursos, apresentamos de maneira prática, com base 

em alguns parâmetros de avaliação, três wikis acessíveis hoje (outubro de 2008) de forma 

gratuita na internet, para uso dos professores interessados, aplicáveis tanto em projetos de 

pequeno porte quanto para projetos de grande porte e exigentes em recursos e adaptações. 

Vimos que a adoção de cada uma dessas ferramentas depende dos objetivos do projeto de 

aprendizagem concebido pelo professor (ou pela equipe de professores da escola). Dessa 

forma, esperamos ter contribuído para uma tomada de decisão mais consciente na 

utilização dessa categoria de ferramenta. 
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