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Resumo 

Integração curricular da Wikipédia: um estudo de caso na disciplina de Tecnologias da 

Informação e Comunicação no 9.º ano do Ensino Básico 

 

A dissertação relata uma investigação realizada no âmbito de um projeto proposto e 

coordenado por Lia Oliveira em Julho de 2012, em que participam 7 investigadores (mestrandos 

e orientadora) e do qual resultaram já 3 publicações (Oliveira et al, 2013a, 2013b, 2013c). A 

problemática, questões de investigação, objetivos e metodologia, no geral, são as mesmas, bem 

como alguns instrumentos concebidos de raiz. Contudo, os contextos – i.e., região/localidade, 

nível e ano de ensino, disciplina e estratégia pedagógica - são diferentes. 

O estudo propõe melhorar a literacia informacional dos alunos (acesso, seleção, avaliação 

e gestão da informação) através da integração da Wikipédia na sala de aula. Para o efeito, criou-

se uma atividade pedagógico-didática com a temática “Narrativas Digitais”, no âmbito da 

disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) do 9.º ano de escolaridade numa 

Escola Secundária. O produto final da atividade constitui um artigo para a Wikipédia, criado 

colaborativamente pelos alunos.  

 Trata-se de um estudo de caso exploratório, em ambiente de investigação ação-crítica, 

desenvolvido no ano letivo 2012/2013, envolvendo uma turma de dezoito alunos, com a 

finalidade de suscitar o espírito crítico, favorecer tomadas de consciência e dar voz aos 

participantes. 

 Como resultados, os alunos referiram a Wikipédia como fonte de informação pouco 

fiável, levando-os à verificação de fontes e comparação de informação. Revelaram, também, 

dificuldades na produção de artigos, recorrendo, em termos de gestão de informação, ao 

procedimento copiar-colar “direto”, contrariando os dados obtidos nos questionários. A denúncia 

de plágio pelos editores da Wikipédia de partes do artigo publicado foi uma situação vivenciada 

pelos alunos. O conhecimento do funcionamento desta enciclopédia on-line foi progressivamente 

adquirido, embora tivesse ficado numa fase incipiente, face ao pouco tempo disponível para a 

experiência. Houve uma tomada de consciência pelo respeito dos direitos de autor que não 

existia no início da atividade.  

 

Primeiras-chaves:  Wikipédia, Wikipédia na sala de aula, construção de conhecimento, literacia 

informacional, multiliteracias. 
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Abstract 

Curricular integration of Wikipedia: a case study in the discipline of Information Technology and 

Communication (ITC) at the 9th grade of Basic Education 

 

 This thesis reports an investigation developed in the context of a project that has been 

proposed and initiated by Lia Oliveira in July 2012. This project involves 7 researchers (masters' 

students and supervisor) and has already resulted in 3 publications (Oliveira et al, 2013a, 

2013b, 2013c). The issues regarding the subject, research questions, goals and methodology 

are, in general, the same throughout all studies that comprehend this project, as well as some of 

the instruments specifically designed for this purpose. However, the contexts – i.e., 

region/locality, level and academic year, subject and pedagogical strategy - are different. 

The current study aims to improve the information literacy (access, selection, evaluation, 

and information management) through the incorporation of Wikipedia in the classroom. It was 

therefore created a didactic- pedagogical activity with the theme "Digital Narratives", within the 

9th grade discipline of Information Technology and Communication (ICT) at a Secondary School. 

The final outcome of this project was the elaboration of an article for Wikipedia, created 

collaboratively by students.  

This is an exploratory case study, developed in the context of an action-research 

approach during the academic year 2012/2013 with eighteen students. The aim was to promote 

critical reasoning and an active and informed sharing of information. 

The results obtained reveal that students see Wikipedia as a source of unreliable 

information, which leads them to the verification and comparison of different data sources. In 

addition, the students showed difficulties in the elaboration of articles, using the quick method of 

simply “copy-pasting”, contrary to the data reported in the questionnaires. The complaint of 

plagiarism by Wikipedia editors in certain parts of the article was a situation experienced by 

students. An awareness and respect for copyright were also obtained, which did not exist at the 

beginning of the activity. 

 

Key words: Wikipedia, Wikipedia in the classroom, knowledge construction, information 

literacy and multiple literacies. 
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Nesta secção 1 – Introdução - faz-se uma 

contextualização do estudo realizado, indica-se o 

problema e a pertinência do estudo e refere-se 

como se encontra organizada a dissertação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A dissertação relata uma investigação realizada no âmbito de um projeto proposto e 

coordenado por Lia Oliveira em Julho de 2012, em que participam 7 investigadores (mestrandos 

e orientadora) e do qual resultaram já 3 publicações (Oliveira et al, 2013a, 2013b, 2013c). A 

problemática, questões de investigação, objetivos e metodologia, no geral, são as mesmas, bem 

como alguns instrumentos concebidos de raiz. Contudo, os contextos (região/localidade, nível e 

ano de ensino, disciplina e estratégia pedagógica são diferentes). Este projeto coletivo pretende, 

posteriormente, confrontar os resultados no intuito de conseguir sistematizar boas práticas 

letivas, discutir diferenças e semelhanças e avançar para outros estudos focalizados em 

questões emergentes. Por este motivo, existe a possibilidade de algumas partes do texto 

poderem coincidir, parcialmente, na sua formulação  

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 
 
 O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a sua 

aplicação na sala de aula enriqueceu o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mas 

atrativo na perspetiva dos alunos. Ainda, neste sentido, o surgimento das ferramentas da Web 

2.0. com implícitas potencialidades educativas, permitem e facilitam que o aluno seja 

participante ativo na construção do seu próprio conhecimento, com a possibilidade de 

autorregular a aprendizagem, criar autonomia e desenvolver o espírito crítico, de acordo com 

uma perspetiva construtivista da educação. De acordo com Coutinho e Bottentuit Junior (2007), 

as tecnologias da informação e comunicação criaram novos espaços de construção do 
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conhecimento, que se caraterizam pela abertura, flexibilidade e interatividade, em que se 

combinam diversos modos e estilos de aprendizagem, de acordo com o objeto de estudo, do 

aluno, do professor e do contexto, respeitando o nível de desenvolvimento cognitivo de cada um.  

 O programa da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para o 3.º 

ciclo do ensino básico (João, S. M., 2003) prevê que os alunos no final deste ciclo possuam 

competências essenciais para utilizar, rentabilizar e operacionalizar as novas tecnologias nas 

tarefas de construção do conhecimento. Embora, no início do 9.º ano de escolaridade, os alunos 

já detenham conhecimentos importantes para manuseamento dos equipamentos informáticos, 

uma vez que são nativos digitais (Prensky, 2001), o cumprimento do programa da disciplina 

confere aos alunos o aperfeiçoamento de procedimentos de operacionalização dessas 

tecnologias.  

 Neste sentido, para o desenvolvimento do estudo no âmbito da Wikipédia, os 

participantes são detentores de competências mínimas para, de forma eficaz, cumprirem os 

objetivos desse estudo.     

 A escola, onde este estudo ocorre - Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos -

possui uma sala apetrechada com equipamentos informáticos necessários para o seu 

cumprimento, pelo que todos os alunos, em pé de igualdade, terão acesso aos mesmos. 

O programa da disciplina de TIC para o 9º ano de escolaridade do Ensino Básico (2003) aponta 

também finalidades como i) a promoção do desenvolvimento de competências na utilização das 

tecnologias da informação e comunicação que permitam uma literacia digital generalizada, tendo 

em conta a igualdade de oportunidade e coesão social; ii) o desenvolvimento da capacidade de 

pesquisar, tratar, produzir e comunicar informação, quer pelos meios tradicionais, quer através 

das novas tecnologias da informação e comunicação; iii) o fomento da disponibilidade para uma 

aprendizagem ao longo da vida como condição necessária à adaptação a novas situações e à 

capacidade de resolver problemas no contexto da sociedade do conhecimento; e iv) o fomento 

da análise crítica da função e do poder das novas tecnologias da informação e comunicação 

(João, S. M., 2003, p. 4). 

 A atividade a desenvolver pelos alunos no âmbito da Wikipédia vai ao encontro destas 

finalidades constantes no Programa da disciplina. 

 Para implementação da atividade foi utilizada uma abordagem pedagógica - Modelo de 

Investigação em Grupo.  Este modelo, de acordo com Garrison et al. (2000), tem subjacente a 

reflexão sobre a ação, a assimilação da informação e a construção de significado divididas em 
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quatro fases distintas: 1) a primeira, em que os alunos são colocados numa situação onde se 

identifica o tema a investigar; 2) a segunda, onde esse tema é alvo de pesquisa, utilizando a 

reflexão e a discussão; 3) a terceira, diz respeito à construção de significados, proveniente das 

ideias que foram refletidas e discutidas na fase anterior; 4) a última, que diz respeito à aplicação 

dos conhecimentos adquiridos pelos alunos nos diversos contextos em que se movem, 

especialmente no contexto educacional onde construíram os significados.  

 O tema a desenvolver pelos alunos nesta atividade de colaboração com a enciclopédia 

on-line Wikipédia é a “Narrativa Digital” com vista à criação de um verbete. Para este efeito terão 

que pesquisar, selecionar e tratar informação, com vista à produção desse verbete. 

 A Wikipédia é uma plataforma que tem subjacente o conceito de hipertexto, em que 

todos os cidadãos que queram colaborar, podem fazê-lo, contribuindo para a construção de um 

conhecimento coletivo. Neste sentido, os alunos após produção de artigo e sua edição na 

Wikipédia procedem à criação de hiperligações no artigo editado e contribuem, ao mesmo 

tempo, para a construção desse conhecimento coletivo. 

 A Wikipédia, enquanto enciclopédia on-line, baseia-se no software Wiki. Este software 

colaborativo permite a edição coletiva dos documentos usando um sistema que não necessita 

que o conteúdo seja revisto antes da sua publicação (Wikipédia, 2013a), ou seja, os alunos após 

a edição do artigo podem modificá-lo com vista ao seu aperfeiçoamento, acrescentando 

informação, se for o caso. 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA E DA PERTINÊNCIA DO ESTUDO 
 
 Esta proposta de investigação surge de uma necessidade identificada de promover nos 

alunos, do terceiro ciclo, situações de autonomia, em que estes assumem o papel de 

exploradores, orientados pelo professor. Com este projeto os alunos vão aprender a encarar a 

utilização das aplicações informáticas não como um fim, em si mesmo, mas como uma 

ferramenta poderosa para facilitar a comunicação, a colaboração, o tratamento de dados e a 

resolução de problemas. 

 Estes alunos usam de forma pouco crítica a informação disponibilizadas na internet e, 

em particular, na Wikipédia. Ou seja, não avaliam, por norma, nem a credibilidade nem a 

fiabilidade das fontes. Acresce que usam de forma mais ou menos indiscriminada a informação 

incorrendo muitas vezes, e mesmo que inadvertidamente, em situações de plágio (Oliveira et al., 

2013). Estes alunos, designados por nativos digitais (Prensky, 2001), cresceram com as 

tecnologias da informação e comunicação, mas o uso que delas fazem parece estar longe de ser 
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útil e produtivo. Ao mesmo tempo, a sociedade exige ao sistema educativo que prepare os jovens 

para integrar a economia do conhecimento (cujo slogan é Sociedade do Conhecimento) e para 

que estejam aptos a gerar mais-valia mediante o uso destas tecnologias que, como sabemos, a 

sustentam (Oliveira et al., 2013). 

 No que diz respeito à investigação sobre o uso educacional da Wikipédia, Szesnat 

(2006) dá a conhecer duas categorias: i) o uso da Wikipédia como base de dados de 

conhecimento; e ii) o uso da Wikipédia como ferramenta para o ensino. Para além destas, existe 

uma terceira categoria que está presente no trabalho de Petar Jandric (2010) cuja abordagem 

analisa a Wikipédia à luz da filosofia que a sustenta: o anarquismo. 

 
- Analysis of Wikipedia praxis in the light of basic concepts of anarchist philosophy of education 

shows the following: 

- Engagement in Wikipedia is based on essentially anarchist beliefs about human nature. 

- Engagement in Wikipedia is very close to anarchist concept of work.· Wikipedia creates a virtual 

anarchist society. (Jandric, 2010, p. 65) 

 
 Jandric (p. 66) diz ainda: “No-one has ever created a fully egalitarian education system 

of nearly similar size and stability as Wikipedia”. Recordamos que, em educação, esta ideia se 

aproxima bastante do formulado por Ivan Illich (1971), nos anos setenta, quando imaginava as 

possíveis “redes de saber”: 

 
Uma alternativa possível à escola basear-se-ia na constituição de quatro redes de serviços de saber: 

uma primeira rede encarregue de pôr à disposição do público os “objectos educativos” 

(instrumentos, máquinas, aparelhos utilizados para a educação formal); uma segunda encarregue da 

troca de conhecimentos (espécie de base de dados de pessoas desejosas de partilhar as suas 

competências); uma terceira rede dedicada a facilitar os encontros entre pares(rede de comunicação 

temática); uma quarta rede dedicada a serviços de referência em matéria de educadores (do género 

anuário) (Illich, 1971, pp. 133-134 apud Oliveira, 2004, p. 49). 

 
 Refira-se que este estudo (Oliveira et al., 2013) tem subjacente três dimensões: a) 

epistemológica (a Wikipédia contém um tipo de conhecimento cuja validade e reconhecimento 

depende da comunidade de utilizadores); b) pragmática (a wikipédia serve objetivos pedagógico-

didáticos constituindo uma fonte de informação considerável); e c) ideológica (a Wikipédia 

constitui um fenómeno anarquista no universo educacional que merece ser estudado). 

 Nesta sequência, o estudo tenta explorar o relacionamento do aluno com o 

conhecimento em situação ativa de escrita, com vista à Wikipédia como recurso e sensibilizando 
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os jovens para a natureza socialmente construída quer do conhecimento oficial quer do próprio 

conhecimento individual que, para além de envolver processos cognitivos, implica sempre a 

interação com os outros indivíduos e com o meio ambiente natural e tecnológico, como é 

conveniente (idem). 

 O desenvolvimento de competências de acesso à informação e respetiva gestão 

(Oliveira, 1997, 2002), o desenvolvimento de destrezas de análise crítica para avaliar fontes e a 

aquisição de conhecimentos específicos no âmbito do currículo prescrito, são aspetos que 

podem levar os alunos envolvidos a sentirem-se mais motivados para a escolarização e (como 

poderia ter dito Paulo Freire) para “escrever para o mundo” (através da Wikipédia e de outros 

sistemas), participando da “inteligência coletiva” que o ambiente da internet propicia. 

 Sendo este modelo de aprendizagem construtivista, o aluno é um participante ativo na 

construção do seu conhecimento e não um simples recetor de informação (Piaget, 1973). 

Aprender será então construir conhecimento, integrando-o em estruturas mentais ou estruturas 

cognitivas dotadas de sentido e coerência para desenvolver capacidades de reflexão sobre 

aprendizagens realizadas. Estas estruturas relacionam a informação nova com a informação 

anterior e são suficientemente abrangentes para permitir integrar informação futura.  

 Segundo Lévy (2000), a Internet abre caminhos a uma nova relação com o saber. Nesta 

perspetiva, a escola deve adaptar-se a esta nova realidade do presente, nomeadamente, 

explorando as potencialidades das ferramentas da Web 2.0. 

 A inserção na educação das tecnologias de informação e comunicação (TIC), possibilita 

mudanças significativas no processo educativo, criando novos ambientes de ensino e 

aprendizagem. Segundo Coutinho e Júnior (2007), as tecnologias da informação e comunicação 

criaram novos espaços de construção do conhecimento, assim, os ambientes de aprendizagem 

do futuro serão necessariamente abertos e flexíveis, interativos, combinando diferentes modos e 

estilos de aprendizagem dependendo do objeto de estudo, do aluno, do professor, o contexto, 

respeitando o nível de desenvolvimento cognitivo de cada um. Nesta circunstância, o processo 

de ensino-aprendizagem institucionalizado nas escolas exige uma adaptação, quiçá 

transformação, a uma nova mentalidade de abordagem aos conhecimentos e de aplicação dos 

mesmos. 

 Neste contexto, o professor, enquanto facilitador da aquisição de conhecimentos e 

agente de mudança, depara-se constantemente com dificuldades que tem de superar para levar 

a bom caminho a sua tarefa de quotidiano na escola. Melhorar o desempenho dos alunos é uma 
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luta contínua e uma das formas a que pode recorrer para otimizar a sua ação pedagógica é ter 

subjacente um racional teórico sólido, para o caso, – a Aprendizagem Autorregulada -, visto que 

são vários os investigadores (e.g. Bandura, 1977, 1986, Zimmermann 1989, 1998, 2000, 

2008) que referem o interesse de os alunos desenvolverem competências autorregulatórias da 

aprendizagem. Destarte, o professor tem de dominar a utilização de tecnologias em contexto 

escolar, numa perspetiva didática, pedagógica e científica, e associar-se à vida real de utilização 

das mesmas. As potencialidades da Web 2.0 permitem que o aluno seja participante ativo no 

seu processo de aprendizagem, podendo autorregular essa aprendizagem, criando autonomia e 

desenvolvendo a consciência crítica. O papel de aluno passivo não é aceitável, a utilização das 

tecnologias exige que ele participe, seja ativo e interventivo, o que pode contribuir para que não 

seja apenas mero recetor de conhecimentos. Enquanto “nativo digital”, é o aluno quem melhor 

faz a hermenêutica das potencialidades que a tecnologia proporciona. Deste modo, pensamos 

que a Educação se deve centrar na aprendizagem em que o aluno é elemento ativo e que o ato 

de ensinar deve ser concebido e posto em prática nesta ótica. 

 Neste entendimento, a Wikipédia é uma ferramenta de aprendizagem favorecendo a 

acessibilidade informacional, comunicacional e o conhecimento autorregulado. Esta é uma 

enciclopédia on-line que inclui duzentos e sessenta e duas edições em diferentes idiomas e mais 

de doze milhões de artigos. Lançada em 2001, tornou-se uma fonte de informação muito 

popular que inclui uma grande diversidade de temas das mais variadas áreas de conhecimento. 

É uma enciclopédia de acesso livre que se apresenta como mais um recurso disponível na 

Internet e, cujo conteúdo é elaborado pelos próprios utilizadores. O termo deriva do conceito (e 

ferramenta) de informática “wiki" -- um site que permite aos usuários editar os seus conteúdos. 

 Atualmente, os alunos usam a Wikipédia para verificar rapidamente fatos e pesquisar 

informação relacionados com os temas a desenvolver na atividades de aprendizagem.  

 O papel pedagógico e didático têm sido alvo de inúmeras discussões que espelham 

diferentes visões sobre a sua real cientificidade sendo, não raras vezes, considerada como um 

exemplo de "conhecimento colaborativo". Investigadores colocam em causa a qualidade e o 

valor do conteúdo da Wikipédia, devido à produção de informação por pessoas desconhecidas. 

Em oposição, existem autores que defendem esta fonte de informação, considerando-a 

totalmente credível e fidedigna pois reflete precisão e rigor no conhecimento que veicula. 

 Deste modo, antes de iniciar a escrita de um artigo na Wikipédia o aluno deve assegurar-

se que a informação recolhida seja credível e devidamente identificada no documento escrito. O 
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aluno vai, desta forma, melhorar as capacidades de escrita e de pesquisa, assim como, 

desenvolver um espírito crítico e reflexivo sobre esta temática. 

 Segundo Szesnat (2006), a investigação sobre o uso educacional da Wikipédia pode ser 

dividida em duas categorias: uso da Wikipédia como base de dados de conhecimento e uso da 

Wikipédia como ferramenta para o ensino. Encontramos uma terceira categoria presente no 

trabalho de Jandric (2010) cuja abordagem analisa a Wikipédia do ponto de vista da filosofia que 

lhe subjaz. Este estudo inspira-se nestas três dimensões: considera a vertente teórica 

epistemológica e filosófica; a vertente de fonte de conhecimento; e a vertente prática de pretexto 

e recurso para o ensino-aprendizagem (Oliveira et al., 2013). 

 Assim, o estudo tem como intenção explorar o relacionamento do aluno com o 

conhecimento em situação ativa de escrita para a Wikipédia, sensibilizando para a natureza 

socialmente construída quer do conhecimento oficial quer do próprio conhecimento individual 

que, para além de envolver processos cognitivos, se âncora na interação com os outros 

indivíduos e com o meio ambiente natural e tecnológico (idem). 

1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
 
 A presente dissertação é constituída por cinco secções:  

 Esta primeira secção faz uma contextualização do estudo realizado, indica o problema e 

a pertinência do estudo e refere como se encontra organizada esta dissertação. 

 A segunda secção, faz uma contextualização do Ensino abordando o Sistema de 

Informação na sociedade atual, as exigências da sociedade perante a escola, o modelo de 

aprendizagem utilizado no estudo, a imagem em Educação: Narrativa Digital, a Wikipédia como 

espaço hipertextual, a Wikipédia como meio de produção colaborativa de artigos e, para finalizar, 

a comparação da enciclopédia tradicional com a Wikipédia. 

 A terceira secção apresenta o desenho do estudo, o objeto do estudo, questões e 

objetivos, o tipo de estudo, o contexto de investigação, os participantes e questões éticas, e, por 

fim, a estratégia de recolha e tratamento de dados.  

 A quarta secção apresenta os dados obtidos com o questionário inicial, a análise 

documental, a observação participante e o questionário final. Termina com a discussão dos 

dados obtidos em função das dimensões de análise. 

 A quinta secção apresenta as conclusões sobre o trabalho desenvolvido e as sugestões 

para trabalhos futuros. 
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Na secção 2 - Revisão da Literatura - faz-se uma 

contextualização do Ensino, abordando o Sistema de 

Informação na sociedade atual, refere-se as 

exigências da sociedade perante a escola, indica-se o 

modelo de aprendizagem utilizado no estudo, 

aborda-se as potencialidades da imagem em 

Educação, bem como a Wikipédia como espaço 

hipertextual de produção colaborativa, e finaliza-se 

com a comparação entre esta e a enciclopédia 

tradicional. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Cada sociedade é uma sociedade da informação e cada organização é uma organização de 

informação, na mesma medida em que cada organismo, é um Organismo de informação (Bell apud 

Rodrigues de Almeida, 2004). 

 

 O impacto da tecnologia na sociedade contemporânea está longe de se resumir à maior 

facilidade com que se realiza várias tarefas. As novas tecnologias parecem estar a alterar as 

nossas funções cerebrais, condicionando a forma como temos acesso à informação, como a 

produzimos e como a consumimos. A omnipresença da tecnologia e a facilidade com que o 

homem se tornou produtor e consumidor de informação contribuíram para o desenho de um novo 

paradigma de sociedade, vulgarmente designada por sociedade da informação. 

 Pode-se dizer que a sociedade da informação é uma sociedade que está a construir-se e 

em que são utilizadas tecnologias que permitem a produção, transmissão e o armazenamento da 

informação, a custos muito reduzidos. 

 A sociedade de informação constitui um campo de trabalho bastante rico para os 

investigadores devido aos diferentes ângulos de abordagem que a mesma autoriza. Por esse 

motivo, caracterizá-la não é uma tarefa fácil, como comprovam as diferentes designações 

utilizadas para a nomear e a multiplicidade de termos que constituem o campo lexical que lhe 

está associado.  
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 Segundo Luís Manuel Borges Gouveia (Gouveia, 2004, p.1): 

 
A Sociedade da informação está baseada nas tecnologias de informação e comunicação que 

envolvem a aquisição, o armazenamento, o processamento e a distribuição da informação por meios 

eletrónicos, como a rádio, a televisão, telefone e computadores, entre outros. Estas tecnologias não 

transformam a sociedade por si só, mas são utilizadas pelas pessoas em seus contextos sociais, 

económicos e políticos, criando uma nova comunidade local e global: a Sociedade da Informação.  

 

 À semelhança de qualquer outro produto manufaturado, a informação, na sociedade 

contemporânea, apresenta uma dimensão global. Para além disso, a velocidade de produção e de 

circulação dessa mesma informação é cada vez maior. Esse processo iniciou-se com a invenção 

da imprensa e continuou, ao longo dos séculos, a ganhar novos contornos, sendo cada vez mais 

célere. Essa celeridade, como observa Meirinhos (2000), transmite aos cidadãos a sensação de 

fluidez e de instabilidade. 

 Os meios de comunicação atualmente existentes permitem obter informação quase de 

forma instantânea e, pelas razões atrás apresentadas, a informação é hoje mais efémera porque 

rapidamente fica desatualizada. Por este motivo, falar em aprendizagem ou formação ao longo da 

vida tornou-se comum, na sociedade hodierna. 

 Outra característica da sociedade da informação é a mediatização da realidade. Esta, 

hoje, é excessivamente mediatizada, o que nos leva a concluir que os próprios meios de 

comunicação (re)criam essa realidade, que surge aos nossos olhos filtrada por múltiplas leituras. 

Ora, essa mediatização transmite-nos uma visão deformada da realidade que nos rodeia, cada vez 

mais assente na produção, distribuição e tratamento de informação. 

 Na sua reflexão sobre a sociedade da informação, Meirinhos (2000) coloca um conjunto 

de questões para as quais hoje já temos uma resposta. A internet é, neste século, um veículo de 

comércio, de educação e de formação e transformou-se num importante suporte de informação, 

de investigação e de criatividade. No entanto, há uma questão que permanece: que futuro nos 

reserva? De facto, a celeridade da mudança, a mediatização e a sociedade em rede trazem, 

sistematicamente, novas características à sociedade da informação, colocando desafios e novas 

questões aos investigadores. 

 Na sociedade da informação, o poder e o conhecimento estão interligados e os novos 

media estão presentes em múltiplas atividades do ser humano. Para além disso, as tecnologias da 

informação e da comunicação acarretaram o surgimento de novas profissões, sobretudo no setor 
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terciário. O saber é, hoje, mais efémero, mais fluido, mas está, também, mais acessível. As 

transformações que têm vindo a ser anunciadas trouxeram alterações profundas na forma como 

as empresas se organizam e nas formas de relacionamento humano. Como já se referiu, a fluidez 

que caracteriza esta sociedade origina mudanças de trabalho ou de profissões, várias vezes, ao 

longo da vida. 

 Esta sociedade, em constante devir e, por vezes, imprevisível, também se reflete nos 

sistemas educativos. A crescente desescolarização de informação trouxe alterações nas formas de 

aprender e na educação, em geral, com os contextos informais de aprendizagem a ganharem um 

outro fôlego. 

 Neste quadro de mudança/mutação, característico da sociedade moderna, o papel da 

escola e dos saberes por ela valorizados tem de ser alvo de constantes (re)definições. Na escola, 

quer os alunos, quer os professores, recorrem aos media digitais e aos meios de comunicação de 

massas para aceder ao conhecimento. Se antes da sociedade da informação tínhamos um modelo 

de comunicação unidirecional, centrado no professor, com a sociedade de informação, esse 

modelo passou a ser multidirecional e passou a contar com ferramentas cognitivas importantes 

(Jonassen, 2007) para o processo de construção do saber. Esse saber é, também, construído em 

grupo, partilhado e resulta mais das orientações do professor e menos do simples ato de 

transmissão do conteúdo, como acontecia antes da sociedade da informação. 

 Educar para a sociedade da informação implica a adoção de um novo conceito de 

alfabetização, mais abrangente, hoje comummente designado Literacia (ou literacias), onde os 

media desempenham um papel fundamental. Importa desenvolver nos alunos as capacidades 

para localizar, valorizar, selecionar e tratar a informação, o que coloca novos desafios à escola e à 

aprendizagem ao longo da vida. 

 As funções dos sistemas educativos, no atual momento de mudança, ampliam-se e 

tornam-se mais importantes. Esses sistemas têm de se abrir a todos, independentemente da 

idade e do nível de instrução. Para além disso, os saberes privilegiados devem possibilitar, 

simultaneamente, uma passagem à vida ativa e a maleabilidade intelectual para (re)aprender, de 

forma contínua, em qualquer contexto organizacional. 

 Na sociedade de informação e do conhecimento (em que o segundo núcleo do termo 

resulta do tratamento que se faz à informação que se recebe), educar faz-se sob o signo da 

diversidade: de saberes, de técnicas, de públicos e de meios. Nessa medida, o professor, para 

além das funções típicas da sua atividade, terá de desempenhar a função de gestor da 
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informação, de mediador entre o aluno e a plêiade de meios que, hoje, estão à sua disposição, 

como ilustra a figura 2.1. 

 
Figura 2.1 – Sociedade da informação e do conhecimento1 

 

 Para esta “nova” sociedade da informação, pretende-se uma escola “nova”, com novas 

infraestruturas, organizada de outra forma, com novos desafios para os professores e para os 

alunos e com novos suportes de informação e meios de aprendizagem. 

 A nova escola, com espaços requalificados, terá de repensar as formas de organização do 

tempo escolar e das turmas, pugnando pela flexibilidade curricular. Auxiliado pelos novos media 

digitais, o professor assumirá o papel de orientador do trabalho, de facilitador da aprendizagem. 

Desta forma, desenvolvem-se nos discentes competências de trabalho autónomo, a criatividade e 

a inovação, essenciais numa sociedade em constante transformação. O Livro Verde para a 

Sociedade da Informação em Portugal (MSI, 1997), já no final do século XX, referia que a escola 

de sociedade da informação deveria ser uma escola informada, “um lugar mais atraente para os 

alunos”, capaz de lhes fornecer “as chaves para uma compreensão verdadeira da sociedade de 

informação” (MSI, p. 43). 

 Por este motivo, a escola deverá servir o propósito de democratizar o acesso aos meios 

tecnológicos que permitem aceder à informação, podendo ser, assim, cada vez mais inclusiva. 

 Associada à ideia de Sociedade de Informação está o conceito de Globalização. Este 

conceito diz respeito à forma como os países interagem e aproximam pessoas numa perspetiva de 

velocidade instantânea (e.g. comunicação síncrona e assíncrona), ou seja, interliga o mundo, 

tendo em consideração aspetos económicos, sociais e políticos. A face mais visível da 

Globalização é a Internet. Segundo Lévy (2000), a Internet abre caminhos a uma nova relação 

com o saber. Nesta perspetiva, a escola parece já ter assumido esta nova realidade do presente, 

                                                   

 

1 Meirinho M., (2000). A escola perante os desafios da sociedade de informação. In Encontro “As novas tecnologias e a educação”: Bragança: 
Instituto Politécnico de Bragança. Disponível em: http://www.moodle.univ-ab.pt/moodle/mod/resource/view.php?id=2149961: Acedido em 17 
de agosto 2013. 

http://www.moodle.univ-ab.pt/moodle/mod/resource/view.php?id=2149961
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nomeadamente, explorando as potencialidades das ferramentas da Web 2.0 que permitem aos 

utilizadores, para além de consumidores, serem, também, produtores de informação. 

2.2.  EDUCAÇÃO PERANTE AS EXIGÊNCIAS DA SOCIEDADE  
 

 Perante o que foi referido, a sociedade de informação obrigou a Educação dos cidadãos a 

adaptar-se a este novo paradigma social, criando uma nova cultura da aprendizagem 

caracterizada i) por processos de aprendizagem que já não se limitam ao período de escolaridade, 

que se prolongam por toda a vida, e que se iniciam mesmo antes da escolaridade; 

ii) por processos de aprendizagem que não terão lugar exclusivamente na escola ou no local de 

trabalho; iii) e pela preparação para a vida, com recurso ao desenvolvimento de capacidades de 

adaptação rápida e qualificação para o uso das novas tecnologias de informação e comunicação 

(TIC). 

 É um facto que, as novas tecnologias integradas na Educação permitiram mudanças 

significativas no processo educativo, criando novos ambientes de ensino e aprendizagem. Segundo 

Coutinho e Junior (2007), as tecnologias da informação e comunicação criaram novos espaços de 

construção do conhecimento. Segundo estes mesmos autores, estes novos ambientes de 

aprendizagem caracterizam-se pela abertura, flexibilidade e interatividade, em que se combinam 

diversos modos e estilos de aprendizagem, de acordo com o objeto de estudo, do aluno, do 

professor e do contexto, respeitando o nível de desenvolvimento cognitivo de cada um.  

Claro está que estes autores se baseiam em estudos de caso específicos e controlados. O 

contexto real das escolas está, pensamos, ainda bastante longe deste cenário. 

 Nestas circunstâncias, o processo de ensino-aprendizagem institucionalizado nas escolas 

exigiu uma adaptação a uma nova mentalidade de abordagem aos conhecimentos e de aplicação 

dos mesmos. 

 Decorrente desta ideia, o programa da disciplina de TIC para o 9º ano de escolaridade do 

Ensino Básico aponta as seguintes finalidades: 

 
- Promover o desenvolvimento de competências na utilização das tecnologias da informação e 

comunicação que permitam uma literacia digital generalizada, tendo em conta a igualdade de 

oportunidade e coesão social; 

- Desenvolver a capacidade de pesquisar, tratar, produzir e comunicar informação, quer pelos meios 

tradicionais, quer através das novas tecnologias da informação e comunicação; 
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- Fomentar a disponibilidade para uma aprendizagem ao longo da vida como condição necessária à 

adaptação a novas situações e à capacidade de resolver problemas no contexto da sociedade do 

conhecimento; 

- Fomentar a análise crítica da função e do poder das novas tecnologias da informação e 

comunicação (João S. M., 2003, p. 4). 

 
 Em suma, este Programa para o 9.º de escolaridade, em vigor no período em que 

decorreu o estudo e aplicado, em contexto educativo, pela última vez, revê a utilização das novas 

tecnologias, na sala de aula, para o desenvolvimento de competências e de abordagem de 

conteúdos.  

2.3. MODELO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA ESCOLA ATUAL 
 

 É de consenso, pelos responsáveis académicos, a visão de vários pontos de vista, quer 

sejam eles comportamentais, cognitivistas ou socioculturais. Assim, aceita-se a existência de 

vários modelos de ensino-aprendizagem, sendo que atualmente importa referir alguns desses 

modelos: o Modelo de Aprendizagem de Conceitos, o Modelo de Aprendizagem da Mestria e o 

Modelo de Investigação em Grupo (Santos e Santos, 2012). 

 Dos modelos referidos, o que melhor se adequa à utilização das novas tecnologias, parece 

ser o Modelo de Investigação em Grupo, porque dá ênfase à aprendizagem em grupo na sala de 

aula com objetivo de uma aprendizagem eficiente (Santos e Santos, 2012).  

 Segundo Garrison et al. (2000), este modelo tem subjacente a reflexão sobre a ação, a 

assimilação da informação e a construção de significado divididas em quatro fases distintas: a) a 

primeira, (Triggering Event), em que os estudantes são postos numa situação onde se identifica o 

tema para que possam investigar; b) a segunda, (Exploration), onde essa temática é alvo de 

pesquisa, através da reflexão e da discussão; c) a terceira, (Integration), diz respeito à construção 

de significados, proveniente das ideias que foram refletidas e discutidas na fase anterior; por 

último, a quarta fase, (Resolution), que diz respeito à aplicação dos conhecimentos adquiridos 

pelos estudantes nos diferentes contextos em que se movem, especialmente no contexto 

educacional onde construíram os significados.  

 Este modelo, tal como os outros, só por si, não assegura uma aprendizagem completa e 

eficaz, em virtude das peculiares características e capacidades de cada aluno. Segundo Felder e 

Brent (2005), nenhum estilo de aprendizagem é preferível ou inferior a outro, é simplesmente 

diferente, com diferentes vantagens e desvantagens, devendo aceitar-se que os diferentes estilos 
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de aprendizagem são conciliáveis enquanto modelos de ensino, relativamente às matérias a 

lecionar e aos alunos em causa.  

 O professor, de maneira reflexiva e crítica, dependendo do conhecimento a ser ensinado e 

conforme as características dos alunos, além deste modelo, deverá saber quando direcionar e 

variar para qualquer outro método de ensino mais adequado, por forma a diferenciar e 

desenvolver a formação dos alunos. 

2.4. IMAGEM EM EDUCAÇÃO: NARRATIVA DIGITAL 
 

 A atividade desenvolvida no âmbito da Wikipédia, que é objeto deste estudo, tem como 

temática a Narrativa Digital.  

 Esta define-se como sendo uma estratégia de apoiar o aluno na criação de trabalhos 

escolares. É uma estratégia bastante poderosa, interativa, que resulta em produtos atraentes e 

emocionalmente envolventes Esta nova maneira de contar histórias tornou-se acessível com o 

aparecimento de programas de edição de vídeo e som aos quais se pode aceder, gratuitamente, 

pela interne. Qualquer sistema operativo integra um editor de vídeo e som, nomeadamente, o 

Windows, cuja atualização mais recente possui o programa Windows Live Movie Maker. Após a 

produção de uma Narrativa Digital pelo aluno, este poderá partilhá-la na internet, no YouTube e 

outros sistemas de partilha.  

 A Narrativa Digital resulta num filme multimédia, que combina fotografia, vídeo, animação, 

som, música, texto e muitas vezes uma narração. Pode ser utilizada como um meio de expressão 

dentro da sala de aula para integrar o conhecimento de conteúdos abordados nas aulas. Segundo 

Carvalho (2008):  

 
as histórias, no século XX, passaram a não ser mais baseadas exclusivamente na palavra, oral ou 

escrita, as imagens passaram a ser ingredientes indispensáveis das histórias e agora nós não 

somente ouvimos e lemos,  assistimos à sua representação audiovisual (p. 85). 

 

 Segundo Ryan (2004), o conceito de narrativa digital é um conceito multifacetado. Este 

autor refere que o fenómeno da narrativa digital tem sido estudado em diferentes contextos e 

indica as vertentes existencialistas, cognitiva, estética, sociológica e técnica. Estas múltiplas 

abordagens revelam a complexidade do conceito. 

 Na educação, os professores reconhecem os benefícios da Narrativa Digital. Segundo 

Coutinho (2011), a produção de narrativas digitais favorece “a criatividade, o trabalho 
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colaborativo, a pesquisa, a síntese, a organização de ideias e, principalmente, constitui num 

incentivo ao uso das tecnologias no ensino e na aprendizagem.”  

 A produção de uma narrativa digital pressupõe a elaboração de um script ou roteiro que 

tenta passar ao leitor algum conhecimento sobre um conteúdo didático ou mesmo sobre a vida de 

personagens, uma lição de vida que se pretende trabalhar, entre outras coisas. Como refere 

Carvalho (2008): 

 
a construção e produção de narrativas digitais se constituem num processo de produção textual que 

assume o caráter contemporâneo dos recursos audiovisuais e tecnológicos capazes de modernizar “o 

contar histórias”, tornando-se uma ferramenta pedagógica eficiente e motivadora ao aluno, ao mesmo 

tempo em que agrega à prática docente o viés da inserção da realidade tão cobrada em práticas 

educativas (p. 87). 

 

Segundo Paiva (2009, s/p) “com o advento das tecnologias computadorizadas, novos 

formatos de produção de texto emergem nas práticas sociais da linguagem, dentre elas a narrativa 

multimodal e multimídia.” De acordo com Vasconcelos e Magalhães (2010, s/p) “os novos 

espaços digitais vêm desenvolvendo formatos narrativos não lineares, em que os leitores decidem 

o caminho a ser dado na narrativa”. Ainda, segundo Paiva (2009, s/p), “as narrativas em formato 

multimídia têm como característica básica a existência de um autor ou mesmo um narrador que 

se representa de forma icônica e poderá expressar-se em forma de estória de personagens ou 

reflete-se nas experiências pessoais dos alunos, em estórias de cunho educativo ou de suas 

observações quotidianas.” 

Em suma, a narrativa digital, temática a tratar neste estudo, no âmbito da Wikipédia, 

parece ser, de acordo com muitos investigadores na área da educação, uma mais-valia que 

enriquece o processo de ensino aprendizagem, conferindo-lhe também maior atratividade. 

2.5. WIKIPÉDIA: ESPAÇO HIPERTEXTUAL 
 
 A Wikipédia, enciclopédia digital, é um espaço hipertextual de conhecimento e partilha de 

informação. A hipertextualidade é uma característica importante que distingue a enciclopédia on-

line da enciclopédia tradicional. 

 Neste sentido, o  melhor processo para definir o hipertexto é compará-lo com a leitura 

tradicional de livros não digitais. A leitura tradicional é feita de modo sequencial, o hipertexto trata-

se de “um processo de escrita/leitura não linear e não hierarquizada que permite o acesso 

ilimitado a outros textos de forma instantânea”(Fachinetto, 2005). 
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 Segundo Nielsen (1995, pp. 1-2): 

 
Hypertext is nonsequential; there is no single order that determines the sequence in which the text is to 

be read. …Hypertext presents several different options to the readers, and the individual reader 

determines which of them to follow at the time of reading the text. This means that the author of the 

text has set up a number of alternatives for readers to explore rather than a single stream of 

information. 

  

 O hipertexto caracteriza-se pelo facto de estabelecer ligações entre termos e 

conceitos, ou até imagens, ligando documentos entre páginas, permitindo ao utilizador 

completar a sua pesquisa na busca da informação desejada.   

 Neste sentido, segundo Dias e Menezes (1993, p. 87): 

 
O papel dos computadores como "ferramentas" viradas para o desenvolvimento das capacidades 

humanas e processamento de informação, através de manipulação de símbolos, possibilitando a 

ligação pessoas/informação através de redes informáticas de trabalho, é evidenciado pela utilização 

do Hipertexto, que permite ligar unidades de informação através de redes associativas e que utiliza 

ferramentas específicas (botões, campos de texto, imagens, etc.) que permitem criar e explorar estas 

combinações de informação verbal e analógica.  

 
 A Wikipédia é uma plataforma que tem subjacente o conceito de “hipertexto cooperativo”, 

em que todos os cidadãos que queram colaborar (e saibam fazê-lo), podem contribuir para a 

construção de um conhecimento coletivo.  

2.6. WIKIPÉDIA: ESPAÇO DE PRODUÇÃO COLABORATIVA 
 
 A enciclopédia livre, Wikipédia foi criada por Jimmy Wales e Larry Sanger e lançada no 

mês de janeiro de 2001, constituindo-se um espaço de contribuição voluntária.  

 À data deste trabalho, encontram-se na Wikipédia mais de 30 milhões de artigos, em 

todas as línguas (Wikipédia, 2013b), escritos de forma colaborativa por milhares de voluntários em 

todo o mundo.   

 O que difere na Wikipédia das enciclopédias em suporte de papel é a possibilidade de 

qualquer pessoa participar e colaborar na produção e edição de verbetes. Neste contexto, 

qualquer utilizador pode criar um novo verbete, bem como alterar conteúdos já disponíveis, desde 

que previamente tenha criado conta de acesso. 

 Para Pierre Lévy (2007), “a internet é uma realização que materializa a inteligência 

coletiva, maior riqueza da humanidade e fonte de desenvolvimento humano.” 
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L´hypothèse que je faisais à l´époque, où très peu de monde utilisait Internet et où le Web venait à 

peine de maître, était que l´interconnexion des ordinateurs serait un vecteur de perfectionnement et 

d´augmentation de l´intelligence collective est pratiquée par les êtres humains depuis qu´ils 

disposent du langage et de la culture. Nous ne sommes intelligents que collectivement grâce aux 

différents savoirs transmis de génération en génération. Simplement, Internet est plus puissant que 

l´imprimerie, la radio ou la télévision, parce qu´il permet une communication transversale et une 

meilleure exploitation de la mémoire collective (Lévy, 2007).  

 
 A Wikipédia reflete a ideia de inteligência coletiva referida por Lévy (2007), na medida em 

que qualquer utilizador em redor do mundo pode contribuir para a criação de conhecimento, 

podendo acrescentar, alterar informação já existente.  

 Esta enciclopédia livre on-line está construída em ambiente Wiki, software colaborativo 

que permite a edição coletiva de documentos usando um sistema que não necessita que o 

conteúdo seja revisto antes da sua publicação. O Wiki é considerado como “hipertexto 

cooperativo”, permitindo que todos os intervenientes compartilhem a criação de texto comum, à 

medida que recebem o feedback do grupo de trabalho, do relacionamento que constroem e do 

próprio texto interativo (Primo e Recuero, 2003, p.2). 

 O processo cooperativo, em ambiente “Wiki”, é bastante producente na criação de textos, 

sendo integrado e organizado de acordo com as deliberações dos elementos do grupo de trabalho.  

2.7. ENCICLOPÉDIA TRADICIONAL E WIKIPÉDIA 

 
 Com o advento das tecnologias digitais, as enciclopédias tradicionais passaram a ter um 

“concorrente de peso” no fornecimento da informação, uma vez que a internet trouxe 

oportunidade de acesso à informação com a atualização instantânea e progressivamente 

assegurada, enquanto as enciclopédias tradicionais atualizam a informação até ao momento em 

que é publicada, ou seja, a título de exemplo, a enciclopédia Britannica editada em 2010 não tem 

atualização da informação a partir dessa data, enquanto as enciclopédias on-line são atualizáveis a 

qualquer momento.  

 No que diz respeito à credibilidade da informação, as enciclopédias tradicionais parecem 

garanti-la, uma vez que contam com a contribuição de especialistas nas várias áreas do 

conhecimento, enquanto a Wikipédia funciona de modo mais democrático e menos legitimado 

porque conta com a contribuição de milhares de não-especialistas. E isso verifica-se no modo 

como a própria Wikipédia se define: “A enciclopédia livre que todos podem editar”. Ou seja, 

qualquer pessoa, bem-intencionada ou não, pode publicar informação nesta enciclopédia on-line, 
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pelo que a fiabilidade da informação, apesar dos estreitos filtros de validação, pode não ser 

garantida.   

 Os fatores de sucesso da Wikipédia, enquanto enciclopédia on-line, relativamente às 

enciclopédias tradicionais, estão relacionados com o facto de ser gratuita, aberta à participação de 

todos, em constante atualização, de fácil acesso e em diversas línguas. 
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Na secção 3 – Metodologia - apresenta-se a 

metodologia da investigação. Faz-se o desenho do 

estudo, define-se o objeto, questões e objetivos, 

caracteriza-se o tipo de estudo, indica-se o contexto de 

investigação, participantes e questões éticas e 

apresenta-se a estratégia de recolha de dados.     

Finaliza-se a secção com a intervenção pedagógica 

adotada. 
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3. METODOLOGIA 

3.1  DESENHO DO ESTUDO 

 Esta investigação nasce de uma necessidade identificada de promover nos alunos do 

terceiro ciclo situações de autonomia, em que estes assumem o papel de exploradores, orientados 

pelo professor. Com este projeto, os alunos vão aprender a encarar a utilização das aplicações 

informáticas, não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta poderosa para facilitar 

a comunicação, a colaboração, o tratamento de dados e a resolução de problemas. 

 Para tal, foi criada uma atividade pedagógico-didática, com a designação de “Narrativas 

Digitais”, desenvolvida no âmbito da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

do 9.º ano de escolaridade, que terá como produto final um artigo na Wikipédia, criado 

colaborativamente pelos alunos. A enciclopédia colaborativa on-line Wikipédia constitui uma fonte 

de conhecimento e um espaço de possibilidade de produção de conhecimento, visto ser editada 

anonimamente e permitindo a autorregulação a todos os colaboradores. Promove ainda o 

aperfeiçoamento de destrezas variadas no âmbito das multiliteracias.  

 Conforme Kincheloe (2008, p.66), “o objetivo da educação é produzir um tipo de 

pensamento que vê para além das aparências superficiais, que se concentra na resolução de 

problemas e em idealizar problemas indefinidos para resolver”. Neste contexto, desenhou-se um 

plano de estudo exploratório, pretendendo-se observar e analisar as estratégias adotadas pelos 

adolescentes, alunos do 9.º ano de escolaridade de uma Escola de Ensino Básico, para aceder e 
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obter informação relevante na Internet e tratar essa informação na produção de texto na 

plataforma Wikipédia.  

 Segundo Coutinho (2005, pp. 197-201), um estudo exploratório é uma investigação 

descritiva de ação critica com o objetivo de recolher dados que permitam da melhor forma 

descrever comportamentos, atitudes, valores e situações em contexto natural, de forma a analisar 

a incidência, distribuição e relações entre variáveis com propósito de fornecer pistas para estudos 

futuros.  

 Esta metodologia de trabalho “confere aos investigadores de ação crítica educacional um 

sentido de direção, uma orientação que faz com que a nossa ideia de investigação passe da mera 

recolha de dados à pedagogia técnica transformativa que permite a formação de consciência” 

(Kincheloe, 2008, p. 81).  

3.1.1 OBJETO DO ESTUDO, QUESTÕES E OBJETIVOS 
 
 O objeto de estudo configura-se, assim e globalmente, no problema da gestão da 

informação disponível na Internet que os alunos em situação escolar fazem. Em concreto, 

debruça-se sobre a escrita de artigos para a Wikipédia, por estudantes do 3.º ciclo do Ensino 

Básico, da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Para efeitos de 

delimitação, tentará dar resposta à seguinte questão (Q): 

 Q1 — A atividade de escrita de artigos para a Wikipédia por alunos do nono ano do ensino 

Básico em situação escolar formal (conduzida, acompanhada e verificada pelo professor), altera, 

qualitativamente e positivamente, a forma como esses alunos a) se relacionam com o 

conhecimento (consciencialização da sua natureza produzida, construída, dinâmica) e b) usam a 

informação disponível na Internet? 

 Os objetivos (O) são os seguintes: 

 O1) dotar os alunos de conhecimentos e competências relativas ao funcionamento da 

Wikipédia (organização e edição) que lhes permitam ler criticamente os artigos e participar na sua 

escrita; 

 O2) promover a leitura orientada, e a escrita (capacidade de síntese e de argumentação)  

 O3) promover o olhar crítico e reflexivo sobre os factos e acontecimentos;  

 O4) incentivar os alunos a usarem a Wikipédia como ponto de partida para pesquisas 

temáticas, aplicando os necessários filtros de validação; 
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  O5) contribuir para o desenvolvimento da cidadania por via das possibilidades de 

comunicação oferecidas pela Internet para a transmissão e partilha de ideias. 

3.1.2 TIPO DE ESTUDO 
 

De acordo com os objetivos propostos, trata-se de um estudo de caso exploratório (Yin, 

1994; Bogdan e Biklen, 1994) levado a cabo em ambiente de investigação-ação crítica (Kincheloe, 

2008). Este ambiente tem por finalidade suscitar o espírito crítico, favorecer tomadas de 

consciência e dar voz aos intervenientes (Oliveira et al, 2013). 

 Para além do mais, Guba e Lincoln (1994) consideram que, num estudo de caso, o 

investigador pode i) relatar ou registar os factos tais como sucederam, ii) descrever situações ou 

factos, iii) proporcionar conhecimentos acerca do fenómeno estudado, e iv) comprovar ou 

contrastar efeitos e relações presentes no caso. 

 Ponte (1994) refere, ainda, as funções “descritiva” e “analítica”; e Merriam (1998) refere: 

”descrever, interpretar e avaliar”. Por último, Gomez et al. (1996, p. 99), numa tentativa de 

síntese das diversas e por vezes contraditórias posições acerca desta questão, conclui que, bem 

vistas as coisas, os objetivos que orientam um estudo de caso podem ser em tudo coincidentes 

com a investigação social em geral: ”explorar, descrever, explicar, avaliar e/ou transformar”.  

 
Os benefícios da ação-investigação crítica vão para além do esforço em escapar à “cegueira” da 

racionalidade instrumental e em adquirir uma visão sobre a dinâmica das suas salas de aula. Quando 

os professores ouvem os seus estudantes e solicitam as suas opiniões e perspetivas daí resulta uma 

série de vantagens. Os estudantes que podem exprimir pensamentos que até aí eram suprimidos pelo 

medo de uma avaliação negativa ou de uma crítica, passam por uma espécie de catarse. Esta catarse 

permite uma relação professor/aluno mais saudável e mais autêntica que, inevitavelmente, conduzirá a 

uma melhor comunicação e a uma maior compreensão mútua. O estudante, e em muitos casos o 

professor, vê as suas experiências tornarem-se válidas Kincheloe, 2008, p. 72).  

.  
 No estudo de caso, as questões da investigação centram-se no “como” ou no “porquê”. O 

investigador tem como objetivo descrever ou analisar o fenómeno, a que acede diretamente, de 

uma forma profunda e global e pretende apreender a dinâmica desse fenómeno. A sua estratégia 

é abrangente recorrendo a várias fontes de evidência e a diversas triangulações de dados (Yin, 

2005, p. 32). 
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3.1.3 CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO, PARTICIPANTES E QUESTÕES ÉTICAS 
 
 O estudo desenvolveu-se no Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos, com ensino 

básico e secundário público, no âmbito da unidade curricular de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) do 9.º ano de escolaridade. O Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos 

foi constituído em março de 2008. De acordo com os dados disponibilizados pelo Projeto Educativo 

do Agrupamento, a população escolar engloba 1 639 alunos. Destes, os estrangeiros representam 

1,8% dos que frequentam o Agrupamento, com predomínio para os oriundos do Brasil. O número 

de alunos abrangidos pelos auxílios económicos, no âmbito da Ação Social Escolar, corresponde a 

43,5% do universo da população escolar (376 no escalão A e 345 no escalão B). Verifica-se que 

61,5% dos alunos têm computador e Internet em casa. Os encarregados de educação têm uma 

formação académica sobretudo ao nível do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, exercendo, a maioria, 

profissões pouco qualificadas no setor dos serviços. O corpo docente é constituído por 187 

educadores e professores, dos quais 66,3% pertencem ao quadro de Agrupamento, 1,6% ao quadro 

de zona pedagógica e 32,1% são contratados. O grupo etário mais representativo é o que se situa 

entre os 41 e 55 anos de idade e 41,7% lecionam há mais de 10 e menos de 20 anos. Do pessoal 

não docente, fazem parte uma psicóloga, 13 assistentes técnicos e 47 assistentes operacionais 

 
Figura 3.1 – Escola Secundária de Salvaterra de Magos 

 
 Nesta investigação, a desenvolver no ano letivo 2012/2013, participam 18 alunos. 

 Este trabalho consta no Projeto Curricular de Turma (PCT) e consequentemente no Plano 

Anual de Atividades (PAA) da escola.   

 Do ponto de vista ético, as atividades relacionadas com a investigação respeitaram o 

Programa da disciplina de TIC, e a planificação anual da disciplina (conteúdos, objetivos e 

modelos de avaliação). 

 Foi dada informação à direção da escola, da necessidade de, no âmbito do 

desenvolvimento do projeto, se proceder à administração de questionários de opinião, de forma 

anónima. Os questionários foram preenchidos on-line. O direito à recusa de preenchimento foi 
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garantido, bastando para tal que fossem apresentados em branco os registos das respostas às 

questões formuladas. 

 A realização do projeto contou com o apoio incondicional da Diretora da Escola 

Secundária e Básica de Salvaterra de Magos (ESBSM) e do coordenador de Departamento da 

disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), mostrando um grande interesse e 

abertura à sua implementação.  

3.1.4 ESTRATÉGIA DE RECOLHA DE DADOS 
 
 Para realizar este trabalho de investigação, foi necessário que o processo empírico tivesse 

subjacente um conjunto de princípios metodológicos que o orientassem. Assim, a organização 

crítica das práticas de investigação foi concretizada através da metodologia. Esta forneceu-nos um 

conjunto de meios necessários para selecionar os métodos e as técnicas consideradas mais 

adequadas para o trabalho em causa. Os dados recolhidos incluem a transcrição de notas de 

campo, documentos pessoais e questionários. 

 A estratégia utilizada para a recolha de informações envolveu, como referimos, “o recurso 

nomeadamente a métodos e a técnicas” (De Ketele e Roegiers, 1999, p. 153). Segundo Almeida e 

Pinto (1995, p. 80) a seleção das técnicas, o controlo da sua utilização, a integração dos 

resultados parciais obtidos, constituem a função dos métodos de pesquisa (...). Compete, assim, 

aos métodos organizar criticamente as práticas de investigação, sendo o seu campo de incidência 

constituído pelas operações propriamente técnicas, das quais portanto se distinguem. 

 Um método “é um conjunto mais ou menos estruturado e coerente de princípios que 

devem orientar o conjunto dos procedimentos do processo no qual se inscreve (nomeadamente as 

técnicas utilizadas)” (idem, p. 154) e uma técnica “é um conjunto de procedimentos 

preestabelecidos que devem ser efetuados numa certa ordem e, eventualmente, num certo 

contexto mais ou menos condicionado consoante as técnicas” (idem, ibidem). 

 O estudo está organizado em três fases sucessivas. As técnicas e instrumentos de recolha 

de dados a usar serão os adequados a cada fase. Está previsto o recurso a: a) observação 

participante, de acordo com a situação/tarefa, com registos em observação participante; b) 

inquérito por questionário; c) e análise documental. 

 O tratamento dos dados foi também o adequado a cada técnica e instrumento usados. 

Teremos, sobretudo, análise de conteúdo (Bardin, 1997) e estatística descritiva. 
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Segundo Pardal e Correia (1995, p. 48), a técnica de recolha de dados é considerada como “um 

instrumento de trabalho que viabiliza a realização de uma pesquisa” que, através da execução do 

conjunto de operações de um método, permite confrontar o corpo de hipóteses com a informação 

colhida na amostra (verificação empírica). Neste sentido os autores classificam as técnicas de recolha 

de dados na “investigação social” como observação, questionário, entrevista, escalas de atitudes e 

opiniões, análise de conteúdo, análise documental e semântica diferencial. 

 
 Segundo Latorre (2003), o investigador tem de recolher informação sobre a sua própria 

ação ou intervenção, no sentido de ver com mais distanciamento os efeitos da sua ação, tendo, 

para isso, que refinar de um modo sistemático e intencional o seu “olhar” sobre os aspetos 

acessórios ou redundantes da realidade que está a estudar, reduzindo o processo a um sistema 

de representação que se torne mais fácil de analisar, facilitando, assim, a fase de reflexão. 

3.1.4.1 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
 
 A observação participante implica a participação ativa do investigador nos vários 

elementos associados à investigação. Ao tornar-se um elemento essencial deste processo, o 

investigador adquire um conhecimento muito mais próximo e fidedigno da realidade a ser 

investigada, bem como das dinâmicas daí resultantes. 

 Yin (1994, p. 85) destaca os seguintes pontos fortes da observação participante, 

nomeadamente (i) a análise dos acontecimentos em tempo real, (ii) a integração do conhecimento 

obtido no contexto envolvente e (iii) um conhecimento detalhado dos comportamentos 

interpessoais. Caracteriza como pontos fracos da mesma estratégia (1) o facto de ser muito 

demorada (duração de vários meses ou mesmo anos) e consequentemente implicar custos mais 

elevados, (2) o facto de ser seletiva e deste modo suscetível à perda de dados, e (3) por ultimo, o 

facto de influenciar (ainda que inadvertidamente) o contexto e as dinâmicas que representam o 

foco de observação. O investigador torna-se um elemento da realidade a ser investigada, o que 

acaba por influenciar os comportamentos dos elementos envolventes e consequentemente os 

dados a ser recolhidos. 

Utiliza-se neste trabalho a observação participante porque é “uma técnica de investigação 

qualitativa adequada ao investigador que deseja compreender um meio social que, à partida, lhe é 

estranho ou exterior e que lhe vai permitir integrar-se progressivamente nas atividades das 

pessoas que nele vivem” (Lessard-Hébert, Goyette e Boutin, 1994, p. 155). Nesta fase da 

investigação: 
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the participant observation is fully engaged in experiencing the setting  under study while at the same 

time trying to understand that setting   through personal experience, observations, and talking with 

other participants about what is happening (Patton, 1990, p. 207). 

 
 Nesse âmbito, recorre-se ao registo de notas de campo constituindo “o relato escrito 

daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre 

os dados de um estudo qualitativo” (Bogdan e Biklen, 1994, p. 150). As notas de campo foram 

identificadas com um cabeçalho com a informação: “quando é que a observação foi feita (data e 

hora); quem a fez; onde é que a observação teve lugar; e o número deste conjunto de notas no 

total do estudo” (Bogdan e Biklen, 1994, p. 167) e com um título que “é uma forma rápida de 

lembrar a sessão – uma pista acerca do que se trata o conjunto das notas” (idem., p. 168)  

  As notas de campo correspondem a registos que se vão realizando durante a observação 

participante. A fim de orientarmos os registos passíveis da nossa observação é necessário refletir 

sobre o que observar e o que registar para não nos desviarmos do nosso objetivo principal, 

registar a dinâmica das atividades bem como comportamentos e atitudes dos alunos ao nível das 

competências sociais.  

 Máximo-Esteves (2008) afirma que “o objetivo é registar um pedaço de vida que ali ocorre, 

procurando estabelecer as ligações entre os elementos que interagem nesse contexto.” Sem dúvida 

que, as notas de campo foram basilares para a informação contida neste relatório pois, tal como 

afirmam Bodgan e Biklen (1994) “através delas, o professor vê, ouve, experiencia e medita sobre o 

que acontece à sua volta.” As notas de campo foram realizadas, sempre que possível, no momento 

em que ocorreram as atividades e, principalmente, após a sua ocorrência isto porque no momento 

em que as atividades decorriam, a envolvência do professor-investigador era tal que por vezes não 

havia tempo de registar no bloco de notas. No momento após a ocorrência, as notas de campo 

tomam a forma de registo escrito. Trata-se de anotações externas, detalhadas e reflexivas, 

elaboradas depois da aula, neste caso, deve proceder-se ao seu registo o mais rapidamente 

possível, enquanto a memória retém os pormenores e a vivacidade dos acontecimentos. Para além 

da memória, este tipo de registo tem também como base de apoio as anotações condensadas 

efetuadas no decurso da situação. As notas de campo revelaram-se extremamente importantes no 

sentido de tecer as primeiras interpretações e procurar padrões, a repetição de incidentes críticos 

passíveis de reflexão.  

 O diário de bordo, ao longo da implementação do projeto de intervenção, constituiu a 

principal estrutura de registo escrito, nele estavam incluídas as notas de campo bem como outro 
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tipo de dados. De acordo com Altrichter et al. (1996), os diários são coletâneas de registos 

descritivos acerca do que ocorre nas aulas, sob a forma de notas de campo ou memorandos (as 

anotações externas atrás referidas), de observações estruturadas e registos de incidentes críticos. 

Os registos efetuados podem incluir sequências descritivas e interpretativas tal como aconteceu no 

decorrer da implementação do projeto de intervenção. 

 O diário de bordo representa, não só, uma fonte importante de dados, mas também pode 

apoiar o investigador a acompanhar o desenvolvimento do estudo. Bogdan e Biklen (1994, p. 151) 

referem que “acompanhar o desenvolvimento do projeto, a visualizar como é que o plano de 

investigação foi afetado pelos dados recolhidos, e a tornar-se consciente de como ele ou ela foram 

influenciados pelos dados”. 

 Nesta atividade, existiu um diário de bordo onde se prezou o detalhe, o particular e o relato. 

Foi nossa principal preocupação que os registos de natureza descritiva procurassem reproduzir, o 

máximo possível, com a maior exatidão, o que acontecia. Nas sequências descritivas revelam-se o 

detalhe e não o resumo, o particular e não o geral, o relato e não o juízo avaliativo. Os registos 

devem procurar reproduzir, com a maior exatidão possível, o que acontece. O diário, para além das 

sequências descritivas, também incluía sequências interpretativas que correspondiam a 

interpretações pessoais, emoções, sentimentos, relações entre as várias ideias, notas mais 

pessoais. Como afirma Spradley (1980) e no seguimento desta ideia, o diário representa o lado 

mais pessoal do trabalho de campo, uma vez que inclui os sentimentos, as emoções e as reações a 

tudo o que rodeia o professor-investigador.  

 Uma vez que os registos são pessoais e personalizados sobre a prática, é através deles que 

os professores analisam, avaliam, constroem e reconstroem as suas perspetivas de melhoria da 

aula e de desenvolvimento profissional (Cochran-Smith e Lytle, 2002).  

 O diário é um recurso metodológico recomendado devido à sua potencial riqueza descritiva, 

interpretativa e reflexiva. Uma vez que acompanha o professor-investigador durante toda a 

investigação, é uma fonte de dados muito fecunda para a análise da ação em curso, mas também 

para a análise do desenvolvimento do professor sobre o decurso da mesma (McNiff e Whitehead, 

2002). 

 Cochran-Smith e Lytle (2002) consideram os diários de bordo como portas abertas para o 

interior da sala de aula, através das quais os leitores (a comunidade profissional) podem 

compreender, através da experienciação indireta, o que se passa na aula através do olhar, das 

vozes e dos modos narrativos dos professores que o utilizam intencional e sistematicamente.  
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3.1.4.2 INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 
 

O inquérito foi realizado através de dois questionários. O primeiro, administrado na fase 

inicial do estudo, designa-se por “Questionário de Literacia Tecnológica”. Este questionário 

procura avaliar vários aspetos relacionados com o uso da internet, nomeadamente: a) quais as 

fontes de informação on-line usadas pelos alunos e o nível de familiaridade na utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação de uma forma geral, e a b) perceção e atitudes 

reveladas em relação à internet, em particular a perceção da utilidade de recursos como a 

Wikipedia e confiança na viabilidade da informação aí partilhada.  

O segundo foi administrado na fase final do projeto, e teve como objetivo identificar 

mudanças nas atitudes e comportamentos demonstrados pelos alunos, relativamente às fontes de 

informação on-line utilizadas para trabalhos escolares, bem como mudanças na perceção da 

utilidade da Wikipedia e dos seus benefícios em relação outros recursos. Também se pretendeu 

avaliar com este questionário a opinião dos alunos sobre o trabalho realizado durante a 

experiência pedagógica, nomeadamente quais os seus aspetos positivos e os menos favoráveis. 

Para a realização destes questionários, implementou-se uma estratégia de garantia de 

confidencialidade na identificação dos sujeitos. Na altura do seu preenchimento, o professor 

atribui um código numérico a cada aluno, o qual é inserido no item 1 – “Número do aluno” de 

cada um dos questionários. 

 Segundo Quivy e Campenhoudt (2008) o uso do questionário “consiste em colocar a um 

conjunto de inquiridos, geralmente representante de uma população, uma série de perguntas 

relativas à sua situação social, profissional ou familiar, às suas opiniões, à sua atitude em relação a 

opções ou a questões humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou 

de consciência de um acontecimento ou de um problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto que 

interesse os investigadores”. Para Pardal e Correia (1995), o questionário descreve-se como um 

conjunto de questões estruturadas com o fim de obter dados das pessoas a quem se dirige. 

3.1.4.2.1 QUESTIONÁRIO INICIAL 

 Este Questionário aplica-se na fase inicial do estudo e teve por objetivos caracterizar os 

participantes de acordo com os aspetos de seguida apresentados: 1) identificação dos 

participantes quanto à idade e sexo; 2) caracterização do perfil dos alunos 3) identificação das 

fontes de informação usadas pelos alunos e procedimentos de gestão; 4) conhecimento dos usos 

dados à Wikipédia; 5) conhecimento da opinião dos alunos sobre à Wikipédia e sua fiabilidade; 6) 
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conhecimento da opinião dos alunos sobre validade/fiabilidade dos médias; 7) identificação das 

atividades de partilha realizadas pelos alunos na Internet 

Cada um destes objetivos remete para as questões e escalas/valores a seguir apresentados 

(I a VII): 

 

I - Identificação dos participantes quanto à idade e sexo. 

Tabela 3.1 – Identificação dos participantes. 

 

II – Caracterização do perfil dos alunos 

Objetivos do 
questionário Tópicos ITENS/perguntas Escala/Valores 

Identificação Ano de 
escolaridade 

  

 Idade Idade Aberta 

 Sexo Sexo Feminino/Masculino 

Objetivos do 
questionário 

Tópicos ITENS/perguntas Escala/Valores 

Ob.1) Caracterizar o 
perfil dos alunos no 
que respeita ao uso 
das TIC 

Posse de 
computador no 
domicílio 

3. Tens computador em 
casa? 

Sim-Não 

 Acesso a 
computador no 
domicílio 

4. Se respondeste Sim, tens 
acesso ao computador em 
casa? 

Sim-Não 

 Acesso a Internet 
no domicílio 

5. Com ligação à internet? Sim-Não 

 Limitações ao 
uso do 
computador no 
domicílio 

6. Em casa, deixam-te usar 
o computador à vontade? 
 

7. Se respondeste Sim, 
indica as limitações que te 
colocam. 

Sim-Não 
 
 

Aberta 

 
 
 
 
 

Experiência no 
uso do 
computador 
 

 

8. Quando começaste a 
usar um computador? 
15. Há quanto tempo 
possuis conta na rede social 
que usas? 

Antes do 1º ciclo 
1º ciclo/2º ciclo/3º ciclo 
Há menos de 6 meses 
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Objetivos do 
questionário 

Tópicos ITENS/perguntas Escala/Valores 

  16. Com que frequência 
acedes à(s) tua(s) conta(s)? 
 
 
 
17. Indica com que 
frequência costuma utilizar 
o computador e acedes à 
internet 

Há menos de um ano 
Há menos de três anos 
Há mais de três anos 
Outra 
 
Várias vezes por dia 
Há menos de um ano 
Uma vez por dia 
Outra (aberta) 
Todos os dias 
Duas a três vezes por 
semana 
Uma vez por semana 
Não costumo utilizar 

 Locais de uso do 
computador 

9. Onde utilizas o 
computador?  

Casa, escola, outro (aberta) 

 Usos do 
computador 

10. O que costumas fazer 
no computador? 

Pesquisar informação 
Jogar jogos offline 
Jogar jogos online 
Escrever texto 
Falar com amigos 
Utilizar as redes sociais 
Outro (aberta) 

 Dispositivos de 
acesso a Internet 

11. Através de que 
equipamento acedes à 
internet?  

Computador 
Telemóvel 
Outro (aberta) 

 Usos da Internet 
(serviços e 
informação): 
- estudo 
- entretenimento 
- socialização 
- compras 
 

12. Quais as atividades que 
realizas quando utilizas a 
internet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisar informação sobre 
conteúdos escolares 
Pesquisar informação sobre 
serviços públicos 
Pesquisar informação sobre 
a tua região 
Pesquisar informação 
solicitada por familiares 
Fazer download da software 
Participar em chats 
Aceder a redes sociais 
Aceder ao Messenger 
Fazer compras 
Consultar preços 
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Tabela 3.2 – Caracterização dos alunos no uso das TIC 

 

III - Identificação das fontes de informação usadas pelos alunos e procedimentos de gestão 

Objetivos do 
questionário 

Tópicos ITENS/perguntas Escala/Valores 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Se já fizeste compras 
na internet, indica aquilo 
que compraste. 
 
 
 
 
 
 
14. Em que rede(s) 
social(s) tens conta? 
 
 
 
 
36. Onde passas mais 
tempo? 

Navegar sem objetivos 
Ouvir/descarregar músicas 
Ver vídeos 
Jogar pela internet 
Ler notícias 
Utilizar Google Docs 
Utilizar Wiki 
Outro (aberta) 
 
Livros 
Software 
Vestuário / calçado 
Gadgets /Aparelhos 
eletrónicos 
Música 
Nenhuma 
Outra (aberta) 
 
HI5 
Facebook 
Myspace 
Outra (aberta) 
Não tenho conta 
 
Na televisão 
Na Internet 

Objetivos do 
questionário 

Tópicos ITENS/perguntas Escala/Valores 

Ob.2) Identificar as 
fontes de informação 
usadas pelos alunos 
para trabalhos 
escolares e os 
procedimentos de 
gestão (recolha e 
transformação) 
aplicados 

Fontes de 
informação 
usadas e 
procedimentos de 
gestão 

18. Quando tens de 
pesquisar informação para 
um trabalho escolar qual a 
fonte de informação que 
mais utilizas? 
 
 
 
 

Biblioteca  
Internet  
Enciclopédias   
Livros 
Outra   
Justificação 
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Tabela 3.3 – Identificação das fontes de informação e procedimentos de gestão 

 
 
IV - Conhecimento dos usos dados à Wikipédia  

Objetivos do 
questionário 

Tópicos ITENS/perguntas Escala/Valores 

  19. Quando pesquisas 
informação para um trabalho 
escolar tens o cuidado de  
- verificar as fontes? 
- comparar as informações? 
 
20. Quando recolhes 
informação para um trabalho 
escolar, na internet, como 
fazes? 
 
 

Sim-Não 
Sim-Não 
 
 
 
 
- colar-copiar “direto” 
- colar-copiar com aspas e 
indicação da fonte 
- paráfrase (troco a ordem 
das palavras ou frases) 
- analiso e coloco, por 
minhas palavras, o que 
interessa 
Outro (aberta) 

Objetivos do 
questionário 

Tópicos ITENS/perguntas Escala/Valores 

Ob.3) Conhecer os 
usos dados pelos 
alunos à Wikipédia 

Usos da Wikipédia 21. Na Internet, conheces a 
Wikipédia enquanto fonte de 
informação? 
 
22. Como conheceste a 
Wikipédia? 
 
 
 
23. Algum professor já te 
indicou a Wikipédia como fonte 
de informação?  
 
24. Já utilizaste a Wikipédia 
como fonte de informação?  

Sim-Não 
 
 
 
Através de um amigo  
Televisão 
Internet 
Outro 
 
Sim-Não 
Sim-Não 
 
 
Sim-Não 
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Tabela 3.4 – Conhecimento dos usos dos dados à Wikipédia pelos alunos  

 

 

 

V - Conhecimento da opinião dos alunos sobre à Wikipédia e sua fiabilidade 

Tabela 3.5 - Opiniões sobre à Wikipédia e sua fiabilidade 

 

 

Objetivos do 
questionário 

Tópicos ITENS/perguntas Escala/Valores 

  27. Já alguma vez referenciaste 
a Wikipédia em algum trabalho 
para a escola? 
 
28. Sabias que também tu 
podes editar na Wikipédia?  
 
29. Alguma vez editaste na 
Wikipédia? 

Sim-Não 
 
 
 
Sim-Não 
 
 
Sim-Não 
Indicação do tema 
 

Objetivos do 
questionário 

Tópicos ITENS/perguntas Escala/Valores 

Ob.4) Conhecer a 
opinião dos alunos 
relativamente à 
Wikipédia e à sua 
fiabilidade 

Opinião sobre a 
Wikipédia 

25. Se já utilizaste a Wikipédia, 
assinala as suas qualidades.  

 

 

 

6. Alguma vez sentiste 
necessidade de comparar a 
informação retirada da 
Wikipédia com outras fontes?  

 

 

30. Para fins escolares, vês 
alguma diferença entre a 
Wikipédia e as enciclopédias 
tradicionais?  

 

Facilidade de acesso  

Facilidade na 
pesquisa 

Economia de tempo  

A fonte é confiável  

Sim-Não 

Justificação 

 

 

 

 

Sim-Não 

Justificação 
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VI - Conhecimento da opinião dos alunos sobre validade/ fiabilidade dos media 

Tabela 3.6 - Opiniões sobre a validade/fiabilidade dos media 

 

 

 

VII - Identificação das atividades de partilha realizadas pelos alunos na Internet 

Tabela 3.7 - Identificação das atividades de partilha dos alunos 

 

 

Objetivos do 
questionário 

Tópicos ITENS/perguntas Escala/Valores 

Ob.5) Conhecer a 
opinião dos 
alunos 
relativamente à 
validade/ 
fiabilidade dos 
media 

Opinião sobre a 
validade/ fiabilidade 
dos media e dos 
tipos de documento 

31.Das fontes de informação a 
seguir apresentadas, indica as 
três que consideras mais válidas 
e fiáveis? 
 
 
 
 
 
 
 
32. Na internet, qual a fonte de 
informação mais válida e fiável? 

Livros/enciclopédias 
Manuais escolares 
Jornais 
Revistas 
Telejornal 
Reportagens 
Documentários 
Filmes 
Internet 
Wikipédia 
Facebook 
Wikipédia 
Facebook 
Blogs 
Outra 

Objetivos do 
questionário 

Tópicos ITENS/perguntas Escala/Valores 

Ob.6) Identificar 
atividades de 
partilha realizadas 
pelos alunos na 
Internet 

Uso da internet para 
partilhas 

33. Já utilizaste a internet para 
partilhar ideias e/ou 
informações/conhecimentos?   
34. Se sim, que plataforma 
usaste?  
 
 
 
 

35. Que tipo de conteúdo já 
partilhaste? 
 
  

Sim-Não 
 
 
Facebook 
Blogue 
Youtube 
Moodle 
 
Outra (aberta) 
Conteúdos escolares 
Outro (aberta) 
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3.1.4.2.2 QUESTIONÁRIO FINAL 
 

 O questionário final aplicado na última sessão do projeto e teve por objetivo: a) 

identificação das fontes de informação usadas pelos alunos e procedimentos de gestão aplicados; 

b) conhecimento da opinião dos alunos relativamente à Wikipédia e sua fiabilidade; c) 

conhecimento da opinião dos alunos relativamente à atividade desenvolvida no âmbito da 

Wikipédia.  

 Cada um destes objetivos remete para os tópicos e questões e respetiva correspondência 

ao questionário inicial (I a III): 

I – Identificação das fontes de informação usadas pelos alunos e procedimentos de gestão 

aplicados (Tabela 3.8). 

 

Tabela 3.8 – Fontes de informação usadas pelos alunos e procedimentos de gestão 

 

 

 

Objetivos do 
questionário final 

Tópicos ITENS/perguntas 

Correspondência 

ITENS/Perguntas 

Questionário inicial 

Ob.1) Identificar as 
fontes de 
informação usadas 
pelos alunos para 
trabalhos escolares 
e os procedimentos 
de gestão (recolha e 
transformação) 
aplicados 

Fontes de 
informação usadas e 
procedimentos de 
gestão 

1. Quando tens de pesquisar 
informação para um trabalho 
escolar qual a fonte de 
informação que mais utilizas? 

 

 

2. Quando pesquisas 
informação para um trabalho 
escolar tens o cuidado de  

- verificar as fontes? 

- comparar as informações? 

 

 

3. Quando recolhes informação 
para um trabalho escolar, na 
internet, como fazes? 

 

18 

 

 

 

 

 

19 
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II - Conhecimento da opinião dos alunos relativamente à Wikipédia e sua fiabilidade (Tabela 3.9). 

Tabela 3.9 – Opinião relativa à Wikipédia e à sua fiabilidade 

 

III – Conhecimento da opinião dos alunos relativamente à atividade desenvolvida no âmbito da 

Wikipédia (Tabela 3.10). 

Tabela 3.10 – Opinião relativa à atividade no âmbito da Wikipédia 

 

Objetivos do 
questionário final 

Tópicos ITENS/perguntas 

Correspondência 

ITENS/Perguntas 

Questionário inicial 

Ob.2) Conhecer a 
opinião dos alunos 
relativamente à 
Wikipédia e à sua 
fiabilidade 

Opinião sobre a 
Wikipédia 

4. Alguma vez sentiste 
necessidade de comparar a 
informação retirada da 
Wikipédia com outras fontes?  

 

5. Para fins escolares, vês 
alguma diferença entre a 
Wikipédia e as enciclopédias 
tradicionais?  

26 

 

 

 

 

30 

Objetivos do 
questionário final 

Tópicos ITENS/perguntas 

Correspondência 

ITENS/Perguntas 

Questionário inicial 

Ob.3) Conhecer a 
opinião dos alunos 
relativamente à 
atividade 
desenvolvida no 
âmbito da Wikipédia 

Opinião sobre a 
atividade no âmbito 
da Wikipédia 

6. Que dificuldades tiveste na 
realização deste trabalho 
(escrever artigos para a 
Wikipédia) e como as 
superaste? 

 

7. Com esta atividade a tua 
opinião sobre a Wikipédia 
mudou? 

 

8. Indica dois aspetos positivos 
e dois aspetos negativos 
relativamente a esta experiência 
de escrever artigos para a 
Wikipédia? 

 

 

 

 

 

 

Sem 
correspondência 

 

 

 



Metodologia 

64 

 

3.1.4.3 ANÁLISE DOCUMENTAL 
 
 Segundo Calado e Ferreira (2005), a análise de documentos, tal como qualquer outro 

método de recolha e análise de dados em investigação, tem vantagens e desvantagens e implica 

um conjunto de pressupostos que o investigador deve ter presente e respeitar. Esses referem que, 

numa primeira fase, deve-se proceder à recolha de documentos, em que se deve localizar as 

fontes de informação, recorrer a uma seleção adequada e procurar averiguar a credibilidade 

desses documentos; numa segunda fase, deve-se recorrer ao tratamento da informação que se 

recolhe, isto é, à sua análise, de modo que esta se torne significativa para a investigação. 

 Utilizaram-se alguns documentos internos da escola, nomeadamente o Plano Anual de 

Atividades (PAA) e Plano Anual de Turma (PAT). Com o objetivo de análise foi solicitado pelo 

professor aos grupos um printscreen do verbete no sentido de verificação do acréscimo/alteração 

de informação realizado. 

3.1.4.4 SÍNTESE DA ESTRATÉGIA 
 
 Na tabela seguinte faz-se a síntese da estratégia do estudo com os seguintes itens: 

questão de investigação e objetivos; informação a recolher e dimensão de análise; e técnicas de 

recolha de dados. 

Questão de investigação e objetivos 
Informação a recolher e 

dimensão de análise 
Informação a recolher e 

dimensão de análise 

— A atividade de escrita de artigos 
para a Wikipédia por alunos do 9.º 
ano do ensino... (conduzida, 
acompanhada e verificada pelo 
professor), altera, qualitativamente e 
positivamente, a forma como esses 
alunos  
 
a) se relacionam com o 
conhecimento (consciencialização da 
sua natureza produzida, construída, 
dinâmica) e  
 
 
 
 
 
b) usam a informação disponível na 
Internet? 

Consciência percebida (ou 
não) de que o conhecimento é 
um produto cultural, 
socialmente construído: 
opiniões e textos produzidos.  
 

Relação com o conhecimento. 
 

Uso crítico (ou não) da 
informação recolhida na 
Internet: opiniões e textos 
produzidos. 
Uso da informação disponível 
na internet. 

 
 
 
 
Observação: notas de campo. 
 
Inquérito: questionário. 
 
Análise de documentos: textos 
produzidos. 
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Questão de investigação e objetivos 
Informação a recolher e 

dimensão de análise 
Informação a recolher e 

dimensão de análise 

(Objetivos)   

O1) dotar os alunos de 
conhecimentos e competências 
relativas ao funcionamento da 
Wikipédia (organização e edição) que 
lhes permitam ler criticamente os 
artigos e participar na sua escrita; 

Saber editar (ou não) na 
Wikipédia: opiniões e textos 
produzidos. 
 
Conhecimento do 
funcionamento da Wikipédia. 

Observação: notas de campo. 
 
Inquérito: questionário. 
 
Análise de documentos: textos 
produzidos. 

O2) promover a leitura orientada, e a 
escrita (capacidade de síntese e de 
argumentação)  
 

Leitura crítica seletiva: 
opiniões e textos produzidos. 
Competências de leitura e de 
escritas orientadas (síntese e 
argumentação). 

Inquérito: questionário. 
 
 
Análise de documentos: textos 
produzidos. 

O3) promover o olhar crítico e 
reflexivo sobre os factos e 
acontecimentos;  
 

Intencionalidade crítica e 
reflexiva: opiniões e textos 
produzidos. 
 
Competência crítica. 

Observação: notas de campo. 
 
Inquérito: questionário. 
 
Análise de documentos: textos 
produzidos. 

O4) incentivar os alunos a usarem a 
Wikipédia como ponto de partida 
para pesquisas temáticas, aplicando 
os necessários filtros de validação; 
 

Aplicação (ou não) de técnicas 
de verificação da fiabilidade da 
informação prestada na 
Wikipédia. 
 
Uso criterioso da informação. 

 
Inquérito: questionário. 
 
Análise de documentos: textos 
produzidos.  

O5) contribuir para o 
desenvolvimento da cidadania por via 
das possibilidades de comunicação 
oferecidas pela Internet para a 
transmissão e partilha de ideias. 

Atitudes de cidadania: 
opiniões, textos produzidos, 
atitudes manifestadas. 
 
Consciência de cidadania. 

Observação: notas de campo. 
 
Inquérito: questionário. 
 
Análise de documentos: textos 
produzidos. 

Tabela 3.11 – Síntese da estratégia de recolha de dados 

3.2 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 Este trabalho enquadra-se na “Unidade 2 – Processamento de texto”, a qual está inserida 

no programa da disciplina de Tecnologias de Informação de Comunicação (TIC) do 9.º ano do 

ensino básico.  
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 A temática “Narrativa Digital” foi escolhida para o desenvolvimento do estudo “Produção 

de Texto para a Wikipédia”, trabalho cooperativo e investigativo, sob estrito acompanhamento do 

professor. O objetivo didático geral foi o de promover um uso consciencioso da informação e  

conhecimento disponível na Internet mediante a aprendizagem do funcionamento da Wikipédia e 

da participação na escrita de um artigo temático.  

 As atividades decorreram em sala  

de aula de TIC durante um período de dois meses, sendo este, distribuído por dez sessões com a 

duração de 50 minutos. 

3.2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO CURRICULAR 
 
 Este estudo foi objeto de um projeto com a designação de “Produção de Texto para a 

Wikipédia” que constou no Plano Anual da Turma (PAT) e no Plano Anual de Atividades (PAA) da 

escola, em conformidade com a figura 3.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Plano anual da turma 
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 O desenvolvimento da atividade realizou-se no segundo período do ano letivo e foi 

cumprido de acordo com o previsto no Plano Anual de Turma (PAT). 

3.2.1. PLANIFICAÇÃO DO PROJETO “PRODUÇÃO DE TEXTO PARA A WIKIPÉDIA” 
 

O projeto decorreu de acordo com a planificação prevista, com dez sessões de 50 minutos, 

que foram cumpridas integralmente, sem necessidade de qualquer ajustamento. Respeitou o 

Programa da disciplina de TIC, para o 9º ano de escolaridade, na “Unidade 2 – Processamento de 

texto” que prevê a abordagem dos seguintes objetivos gerais/específicos:  

 
- Reconhecer as vantagens e potencialidades dos Processadores de Texto;  

- Conhecer o ambiente de trabalho do MS Word; 

- Executar operações básicas com ficheiros/documentos (abrir/guardar, etc.); 

- Definir e utilizar, de acordo com critérios de optimização de tarefas e preferências pessoais, as 

principais opções do ambiente de trabalho e ferramentas do MS Word; 

- Utilizar o processador de texto para produzir, formatar e imprimir documentos (João S. M., 2003, 

p.23). 

 

 A tabela (3.12) apresenta as sessões de trabalho realizadas na sala de Informática 

(D 75) que se realizaram para execução e cumprimento do projeto. 

 

 

Aula Data Descrição 

1 4-01-2013 

Preenchimento do Questionário de Literacia Tecnológica 

através da ferramenta Google Docs. Constituição de grupos 

para execução do projeto. 

2 11-01-2013 

Demonstração aos alunos de como criar um verbete na 

Wikipédia. Apresentação do “Tutorial” na criação de um artigo 

na Wikipédia. Criação de conta na Wikipédia pelos alunos.  

3 18-01-2013 

Indicação pelo professor do tema do verbete a desenvolver. 

Pesquisar e organizar a informação sobre o tema “Narrativa 

Digital”. 

4 25-01-2013 Continuação da pesquisa e organização da informação. 
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Aula Data Descrição 

5 1-02-2013 

Entrega aos alunos de um guião sobre os subtemas a 

desenvolver por cada um dos grupos. Após distribuição dos 

subtemas, cada grupo iniciou trabalho de pesquisa de 

informação para redação de texto a inserir no verbete.   

6 8-02-2013 

Continuação do trabalho de pesquisa e redação do texto com 

recurso à internet e ao programa de texto Word da Microsoft 

Office.  

Nota: Os alunos que não terminaram a redação do texto nesta 

sessão, fá-lo-ão como trabalho de casa recorrendo ao Google 

Drive. Solicitação do envio dos textos para o correio eletrónico 

do professor para revisão dos mesmos. 

77 15-02-2013 
Trabalho de edição do texto na Wikipédia por ordem aleatória 

dos grupos. 

8 22-02-2013 
Continuação do trabalho de edição do texto na Wikipédia e 

correção de imperfeições de edição.  

9 29-02-2013 

Face às informações emitidas por elementos da comunidade 

da Wikipédia, os alunos procedem ao atendimento das suas 

recomendações. Os alunos enviam o printscreen do verbete 

editado.  

10 5-03-2013 Preenchimento do Questionário Final. Reflexão do projeto 

Tabela 3.12 – Sessões do projeto “Produção de texto para a Wikipédia” 

 

 A participação dos alunos na execução das tarefas para cumprimento do projeto foi 

interessada e empenhada. Como produto do trabalho desenvolvido ao longo das sessões foi 

aberto e editado o verbete intitulado “Narrativa Digital”. 
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No Capítulo 4 — Apresentação e discussão dos dados 

recolhidos —, apresenta-se os dados obtidos com o 

questionário inicial, a análise documental, a observação 

participante e o questionário final. Termina-se com a 

discussão dos dados obtidos em função das dimensões 

de análise. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS 

4.1 DADOS OBTIDOS COM O QUESTIONÁRIO INICIAL 

 Os dados foram obtidos por intermédio de um questionário submetido aos alunos do 9.º 

ano de uma escola do ensino básico e secundário do concelho de Salvaterra de Magos, distrito de 

Santarém. A turma é constituída por sete rapazes e onze raparigas com idade compreendida entre 

os 14 e 16 anos. Este inquérito tem como principal objetivo averiguar o perfil dos alunos no que 

concerne ao uso das TIC e à sua perceção quanto à validade das fontes de informação.  

4.1.1 IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS 

 

4.1.1.1 IDADE E SEXO 
 

 Do total dos dezoito alunos participantes, verifica-se que treze destes têm 14 anos (72%), 

três têm 15 (17%) e dois têm 16 anos (11%) (gráfico 4.1, p.72). Relativamente ao género dos 

participantes, a maioria é do sexo feminino (61%) e o restante do sexo masculino (39%) (gráfico 4.2, 

p. 72).  
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4.1.2 PERFIL DOS ALUNOS NO QUE RESPEITA NO USO DAS TIC (OBJETIVO I)  

4.1.2.1 POSSE E ACESSO A COMPUTADOR NO DOMICÍLIO, INTERNET E LIMITAÇÕES AO USO DO COMPUTADOR 
 

 Todos os alunos (100%) possuem computador no seu domicílio e todos têm acesso à 

internet.  

 No que diz respeito ao acesso ao computador em casa, todos os alunos têm acesso ao 

mesmo. 

 Dos dezoito participantes, a maioria (89%) não tem limitações ao uso do computador em 

casa, sendo que apenas (11%) referem ter limitações ao seu uso (gráfico 4.3). 

 

 

Gráfico 4.3 – Uso sem limitações do computador em casa 

 

 As limitações apresentadas ao uso do computador são devidas à realização de trabalho 

escolar em casa (tabela 4.1, p. 73). 

 

 

 

89% 

11% 

Sim 

Nã0 

 

 

Gráfico 4.1 – Alunos por idade 

 

 

Gráfico 4.2 – Alunos por idade 

Idade - 
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72% 

Idade - 
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39% Feminino 

Masculino 



 Apresentação e discussão dos dados recolhidos 

73 

 

 

 

 
 

Tabela 4.1 - Justificação das limitações dos alunos 

4.1.2.2 EXPERIÊNCIA NO USO DO COMPUTADOR 
 

 Mais de metade dos alunos (55%) começou a operar com o computador durante o 

primeiro ciclo de estudos e (45%) no segundo ciclo (gráfico 4.4). 

 

 

Gráfico 4.4 – Iniciação ao uso do computador 

 

 Relativamente ao registo de acesso à conta em rede social, onze alunos (61%) estão 

registados há mais de três anos, seis (33%) há menos de um ano e um aluno (6%) há menos de 

seis meses (gráfico 4.5). 

 

Gráfico 4.5 – Registo em conta de rede social 

 Quanto à frequência de acesso a rede social, oito alunos (44%) acedem várias vezes por 

dia, seis (33%) 1 vez por dia e dois (11%) 2 a 3 vezes por semana (gráfico 4.6, p. 74). 

55% 

45% 

0% 

Durante o 1.º ciclo 

Durante o 2.º ciclo 

Durante o 3.º ciclo 

0 

1 

0 

6 

11 

Não uso nenhuma rede social 

Há menos de seis meses 

Há menos de um ano 

Há menos de três anos 

Há mais de três anos 

Se respondeste Não, indica as limitações que te colocam 

Só às vezes quando passo demasiado tempo no computador, e quando tenho de 
fazer TPC e estudar.  

Não posso estar nas redes socias ou jogar quando tenho testes e tenho de 

estudar. 
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Gráfico 4.6 – Frequência de acesso a rede social 

 

 Dos dezoito alunos da turma, dezasseis (89%) utilizam o computador diariamente e, 

apenas, dois (11%) o usam duas a três vezes por semana. No que concerne ao acesso à internet, 

quinze alunos (83%) navegam todos os dias e três deles (17%) utilizam-na duas a três vezes por 

semana (gráfico 4.7). 

 

 

Gráfico 4.7 – Frequência de uso do computador e acesso à internet 

4.1.2.3 LOCAIS DE USO DO COMPUTADOR 
 

 Todos os alunos utilizam o computador em casa, no entanto, onze (61%) utilizam-no, 

também, na escola (gráfico 4.8). 
 

 

Gráfico 4.8 – Locais de uso do computador 
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4.1.2.4 USOS DO COMPUTADOR 
 

 O computador é essencialmente usado pelos discentes (83%) para conversar com os amigos e 

aceder, também, às redes sociais. Catorze (78%) utilizam-no para enviar e receber informação por e-mail e 

treze (72%) para jogar e pesquisar informação (gráfico 4.9). 

 

 

Gráfico 4.9 – Usos do computador pelos alunos 
 

4.1.2.5 DISPOSITIVOS DE ACESSO À INTERNET 

 

 O computador é o equipamento mais usado pelos alunos para aceder à internet (100%), 

sendo o telemóvel o segundo mais utilizado (56%) (gráfico 4.10). 

 

Gráfico 4.10 – Equipamentos de acesso à internet 

   

4.1.2.6 USOS DA INTERNET (ESTUDO, ENTRETENIMENTO, SOCIALIZAÇÃO, COMPRAS) 
 

 A totalidade dos alunos (100%) usa a internet para ver vídeos, dezassete (94%) para ouvir 

música, quinze (83%) para aceder a redes sociais, catorze (78%) para jogar ou fazer download de 

ficheiros de música ou vídeo e treze (72%) para fazer download de software (gráfico 4.11, p. 76). 
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Gráfico 4.11 – Atividades dos alunos na internet 

 

 Relativamente às compras na internet, quatro alunos (22%) adquirem jogos e 

vestuário/calçado, três (17%) livros e um aluno (6%) compra música (gráfico 4.12). 

 
 

 

Gráfico 4.12 – Compras na internet 

 

 A totalidade dos alunos (100%) está inscrita no Facebook, dezasseis (89%) fazem parte de 

outras redes sociais, dois (11%) são utilizadores do HI5 e um (6%) tem conta no Myspace (gráfico 

4.13, p.77). 
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Gráfico 4.13  – Rede social em que aluno tem conta 

 

 Os alunos ocupam a maior parte do tempo livre a navegar na internet (72%), muito mais do 

que a ver televisão (28%) (gráfico 4.14). 

 

 

Gráfico 4.14 – Tempo ocupado em televisão e internet 

 

4.1.3 FONTES DE INFORMAÇÃO USADAS E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO (OBJETIVO 2) 
 

A totalidade dos alunos utiliza a internet como meio de pesquisa de informação para a 

realização de trabalhos escolares (gráfico 4.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.15 – Fonte de informação usada em trabalhos escolares 
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 Os alunos que escolheram a internet como fonte utilizada nos trabalhos escolares referem 

que esta é a maior fonte de informação sendo, também, de fácil acesso. Referem ainda que esta 

contém muita informação sobre o mesmo tema (tabela 4.2). 

Justificação dada pelos alunos que responderam “Sim” à pergunta:  “Qual a fonte de informação usada em 

trabalhos escolares?” 

Porque é onde tá tudo  
Porque é a fonte maior e de mais fácil acesso. 
A internet tem informação mais "fácil" e muita informação, através de apenas um clique. 
É um modo mais cómodo e simples de pesquisar. 
A internet é um método de procura onde aparece tudo aquilo que procuramos e facilita os trabalhos de 
pesquisa, por possuir tanta informação numa mera página da wikipedia ou outras páginas com informações 
Porque é , melhor fonte de informação do mundo. 
Porque e uma grande fonte de informação. 
Porque a Internet é mais rápida! 
Pois, esta, contem muita informação sobre o mesmo tema. 
Por que é na Internet que se encontra maior parte da informação. 
Porque é rápido. 
Obtenho mais informação e é mais rápido 
Na internet está tudo la com simples click, nos livros tenho de andar de folha a folha a ver o que tem e se me 
interessa, portanto prefiro e uso a internet. 
Porque eu prefiro usar a Internet quando estou em casa 
É mais fácil e existe uma vasta informação que pode ser vista em curto espaço de tempo. 
É mais rápido 
Pois tem muita informação 

Tabela 4.2 – Justificação do uso da internet como fonte de informação 

 

 Na realização de trabalhos escolares, onze alunos (61%) dizem verificar as fontes que 

utilizam e apenas sete (39%) o fazem por vezes. Refere-se, também, que nove alunos (50%) 

comparam as informações pesquisadas, seis (33%) o fazem por vezes e dois (11%) não o fazem 

(gráfico 4.16). 

 
 

Gráfico 4.16 – Verificação de fontes e comparação das informações 
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 Aquando da recolha de informação, todos os alunos (100%) dizem analisar e construir o 

texto por palavras suas (gráfico 4.17). 

 

 

Gráfico 4.17 – Procedimentos de recolha de informação  

 

4.1.4 USOS DADOS À WIKIPÉDIA (OBJETIVO 3) 
 

A totalidade dos alunos (100%) reconhece a Wikipédia como fonte de informação.  

Dezasseis alunos (89%) conheceram a Wikipédia pelo uso direto da internet e apenas dois (11%) 

a descobriram de outro modo (gráfico 4.18). 

 

 

Gráfico 4.18 – Meio pelo qual o aluno conheceu à Wikipédia 
 

 Dez alunos (56%) referem que foi um professor que lhes deu a conhecer a Wikipédia 

como fonte de Informação, enquanto, oito (44%) a descobriram por outros meios (gráfico 4.19, 

p.80). 

0 

0 

0 

0 

18 

0 

Copiar-colar "direto" 

Cortar-colar com aspas 

Copiar-colar com aspas e indicação da fonte 

Paráfrase (troco a ordem das palavras ou frases) 

Analiso e coloco, por minhas palavras, o que 
interessa 

Outra 

0 

0 

16 

2 

Através de um amigo 

Televisão 

Internet 

Outra 



Apresentação e discussão dos dados recolhidos 

 

80 

 

 No que se refere à indicação da Wikipédia por um professor, dezassete alunos (94%) já 

utilizaram a Wikipédia como fonte de informação e, apenas um (6%) nunca o fez (gráfico 4.19, 

p. 80)). 

 Onze alunos (61%) já referenciaram a Wikipédia como fonte de informação em trabalhos 

escolares. No entanto, sete alunos (39%) afirmam nunca o ter feito (gráfico 4.19, p. 80). 

 Da totalidade dos alunos, onze (67%) tinham conhecimento da possibilidade de editar 

na Wikipédia, sete (33%) não possuíam essa informação (gráfico 4.19, p.80). 

 Dezassete deles (94%) nunca editaram informação na Wikipédia e, apenas um (6%) o 

tinha feito (gráfico 4.19, p. 80).  

 

 

Gráfico 4.19 – Usos da Wikipédia 

 

 No que diz respeito aos temas editados, apenas um aluno referiu ter contribuído para a 

expansão do brevete “Dofus”. 

4.1.5 OPINIÃO RELATIVA À WIKIPÉDIA (OBJETIVO 4) 
 

 Todos os alunos (100%) indicaram a Wikipédia como sendo um instrumento de fácil 

acesso, quinze (83%) atribuem a facilidade de pesquisa como sendo umas das suas principais 

qualidades e treze (72%) referem a economia de tempo na pesquisa (gráfico 4.20, p. 81). 
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Gráfico 4.20 – Qualidades da Wikipédia 

 

Onze alunos (61%) já comparam a informação recolhida da Wikipédia com outras 

fontes, sete (39%) nunca o fizeram (gráfico 4.21). 

 

Gráfico 4.21– Comparação da informação retirada da Wikipédia com outras fontes 

Quanta à necessidade de comparar a informação retirada da Wikipédia com outras 

fontes de informação, a maioria dos alunos (10) respondeu que a Wikipédia é um site 

enganoso e que duvidam da informação nela contida (tabela 4.3). 
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Justificação dada pelos alunos que responderam “Sim” à pergunta:  “Qual a 
necessidade de comparar a informação retirada da Wikipédia com outras fontes?” 

Porque a Wikipédia é em brasileiro 
Porque necessito de saber se é mesmo verdade ou não, porque nem sempre está 
certo porque nós próprios podemos escrever na Wikipédia 
Porque a informação da Wikipédia nem sempre está 100% correta ou completa. 
Porque muitas vezes não sabemos se o que está escrito na Wikipédia está correto, 
e por vezes sinto necessidade de comparar informações para fazer correto o que 
está mal e não prejudicar o trabalho por preguiça, de não ir à procura de nada. 
Porque a informação da Wikipédia está em brasileiro. 
Porque, de vez em quando, a informação não esta completa e há sempre aquele 
risco da informação estar errada. 
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Tabela 4.3 – Justificação da necessidade de comparação da informação 
 

 Dez alunos (56%) assinalam a existência de diferença a nível de informação entre a 

Wikipédia e as enciclopédias tradicionais, oito (44%) não salientam nenhuma diferença 

(gráfico 4.22). 

 

Gráfico 4.22 – Perceção de diferenças entre a Wikipédia e enciclopédias tradicionais 

Relativamente às diferenças entre a Wikipédia e as enciclopédias tradicionais, os alunos 

referem que a enciclopédia contém informação mais fiável (tabela 4.4).  

Justificação dada pelos alunos que responderam “Sim” à pergunta:  “Qual a 

diferença entre a Wikipédia e enciclopédias tradicionais?” 

Pela facilidade de encontrar a informação necessária e a sua expansão 
Porque pode conter informação falsa e os livros raramente estão errados. 
A Wikipédia e mais rápida de encontrar do que as enciclopédias 
A Wikipédia vem maioritariamente em brasileiro e as enciclopédias 
tradicionais vêm em português. 
Porque as enciclopédias têm a informação correta e a Wikipédia nem 
sempre, pode ser editada por várias pessoas.  
É mais fácil de aceder e encontrar a informação que preciso, além disso é 
na forma virtual 
Os livros estão sempre corretos. 

A Wikipédia é livre e qualquer pessoa pode edita-la e por coisas erradas 

Tabela 4.4 – Justificação das diferenças entre a Wikipédia e as enciclopédias tradicionais 
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Sim Não 

Justificação dada pelos alunos que responderam “Sim” à pergunta:  “Qual a 
necessidade de comparar a informação retirada da Wikipédia com outras fontes?” 

Porque as informações podem vir erradas. 
Porque a Wikipédia nem sempre tem a informação correta. 
Porque já me disseram uma determinada coisa sobre um determinado famoso e eu 
quis confirmar. 
Claro, porque a Wikipédia é um site enganoso! 
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4.1.6 OPINIÃO DOS ALUNOS RELATIVA À VALIDADE/FIABILIDADE (OBJETIVO 5) 
 

Doze discentes (67%) consideram que os livros/enciclopédias e a internet são as 

fontes de informação mais fiáveis, onze (61%) os documentários e oito (44%) a Wikipédia 

(gráfico 4.23). 

 

 
 

Gráfico 4.23 – Fontes de informação mais válidas e fiáveis 

 

Sete alunos (38%) mencionaram a Wikipédia como fonte de informação mais válida e 

fiável, três (19%) referem o blogue, dois (10%) consideram o Facebook e seis, outro tipo de 

fonte (gráfico 4.24). 

 

Gráfico 4.24 – Fonte de informação da internet mais válidas e fiáveis 

 

4.1.7 ATIVIDADES DE PARTILHA REALIZADAS NA INTERNET (OBJETIVO 6) 
 

Quinze alunos (83%) fazem uso da internet para partilhar ideias e/ou 

informações/conhecimentos, três (17%) não o fazem (gráfico 25, p.84). 
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Gráfico 4.25   – Uso da internet como meio de partilha 

 

Três alunos (17%) usam o Facebook como plataforma de partilha de informação, três 

(17%) o Facebook, Youtube, E-mail e Skype, dois (11%) o Facebook e E-mail e dois (11%) o 

Facebook, Youtube, E-mail, Skype e Google Docs (gráfico 4.26). 

 

Gráfico 4.26 – Plataforma de partilha 

 

 Doze discentes (67%) partilham conteúdos audiovisuais, dez (56%) jogos, seis (33%) 

conteúdos escolares e um (6%) outro tipo de informação (gráfico 4.27, p.85). 
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Gráfico 4.27 – Tipo de conteúdo partilhado 

 

4.1.8 SÍNTESE DOS DADOS RECOLHIDOS 
 

Perante a análise dos dados estatísticos verifica-se que a maioria dos alunos são do sexo 

feminino, todos possuem computador em casa, podendo usá-lo sem restrições. Os alunos têm 

acesso à internet em casa sem limitações. Todos os alunos usaram o computador durante os dois 

primeiros ciclos de escolaridade.  

 A maior parte dos alunos têm conta numa rede social há mais de três anos, sendo o 

Facebook a preferida. O acesso à conta social é feito diariamente.  

 Todos os dias, os alunos usam o computador e acedem à internet, sendo a casa e a escola 

os locais onde mais o fazem. No que diz respeito ao uso do computador, utilizar as redes sociais, 

falar com os amigos e usar o e-mail são as atividades preferenciais dos participantes. 

  Para aceder à internet, o computador e o telemóvel são os equipamentos mais utilizados, 

sendo que ver vídeos, ouvir música e aceder às redes sociais constituem as atividades mais 

apelativas. Quase todos os alunos já fizeram compras on-line, principalmente de jogos e artigos de 

vestuário/calçado.     

 Para cerca de dois terços dos alunos, o tempo ocupado na internet supera o da televisão, 

ou seja, a internet é mais apelativa do que a televisão em termos de ocupação dos tempos livres e, 

também, em termos de pesquisa, á a fonte de informação mais usada, pela facilidade, rapidez de 

acesso à informação e diversidade da mesma. 

 A maioria dos alunos verifica as fontes e compara as informações recolhidas. Na recolha 

dessa informação, todos os participantes referem que a analisam e colocam por palavras suas o 

que interessa (parafraseiam).  
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Todos os alunos conhecem a Wikipédia como fonte de informação, sendo que metade refere que foi 

um professor que a indicou. A maior parte já a utilizou como fonte de informação e referenciou-a 

em trabalhos escolares.  

 Para cerca de dois terços dos participantes, a possibilidade de edição na Wikipédia era do 

seu conhecimento, mas apenas um aluno tinha tido experiência de edição na enciclopédia on-line.  

 A facilidade de acesso, a facilidade de pesquisa e a economia de tempo são as qualidades 

da Wikipédia mais referidas. Dois terços dos participantes já comparam a informação recolhida da 

Wikipédia com outras fontes de informação, dado considerarem baixa a fiabilidade da informação 

nela contida. 

 Metade dos participantes assinala a diferença entre informação da Wikipédia e das 

enciclopédias tradicionais, referindo que estas últimas têm uma informação mais fiável. 

 Os livros/enciclopédias, a internet e os documentários são, por ordem decrescente, as 

fontes de informação mais válidas e fiáveis, em contraste com os jornais, as revistas e o telejornal, 

referidos como muito pouco fiáveis. 

  Para cerca de um terço dos alunos, a Wikipédia é uma fonte de informação mais válida e 

fiável do que o Facebook e o Blogue. 

 A maioria dos alunos faz uso da internet para partilha de ideias e/ou 

formações/conhecimentos, sendo o Facebook, o e-mail, Skype, o Youtube e o Google Docs as 

plataformas de partilha mais utilizadas. Os conteúdos audiovisuais e os jogos são os mais 

partilhados.  

4.2 DADOS OBTIDOS PELA ANÁLISE DE DOCUMENTOS 
 

 Os alunos da turma, organizados em pequenos grupos, pesquisaram, selecionaram e 

trataram a informação recolhida com vista a publicação de um verbete intitulado “Narrativa Digital”. 

O primeiro grupo a editar este novo verbete foi bem-sucedido, conforme ilustra a figura 4.1 (p. 87). 
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Figura 4.1 – Verbete criado pelo primeiro grupo 

 
 
 O segundo grupo acrescentou informação e também foi bem-sucedido. O terceiro grupo de 

alunos, com a sua colaboração na construção do artigo, ao acrescentar informação, acabou por 

provocar a eliminação imediata do verbete, uma vez que a caixa de aviso enviada por outros 

editores, denunciava a violação de direitos autorais, ou seja, considerava o acréscimo da informação 

realizado, um plágio de outro documento (figura 4.2, p.88) 

 Face a esta situação que motivou a eliminação rápida do artigo (ER) pelo seu conteúdo 

plagiado, o processo de edição do verbete foi repetido e bem-sucedido (figura 4.3, p. 88). 
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Figura 4.2 – Verbete com acréscimo de informação 

 

 

 

Figura 4.3 – Verbete bem-sucedido 
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4.3 DADOS OBTIDOS PELA OBSERVAÇÃO 
 

 As aulas de seguida descritas, foram objeto de observação por parte do investigador e 

tinham a duração de 90 minutos. 

Aula n.º 1 

 Os 18 alunos procederam ao preenchimento do Questionário de Literacia Tecnológica, 

através da ferramenta Google Docs, não apresentando qualquer dificuldade na realização do 

mesmo. Posteriormente, constituíram-se 4 grupos de 4 elementos e 1 de dois elementos para 

execução da atividade “Produção de texto na Wikipédia”. 

Aula n.º 2 

 O professor fez a demonstração aos alunos do funcionamento básico da Wikipédia com 

vista à criação de conta de utilizador e dos procedimentos de edição de texto. Estes assimilaram 

com facilidade estes conhecimentos iniciais, nesta sequência, fez referência à existência do 

“Tutorial” da Wikipédia, apelando que o consultassem sempre que achassem necessário. 

Finalmente, os alunos organizados em cinco grupos, procederam facilmente à criação de conta de 

utilizador.  

Aula n.º 3 

 O professor indicou a temática do artigo a desenvolver com vista à criação de verbete. 

Solicitou aos alunos que procedessem à pesquisa de informação sobre o tema “Narrativa Digital” 

recorrendo aos motores de busca na internet, para se familiarizarem com a temática. Os mesmos 

envolveram-se com entusiasmo no trabalho de pesquisa da informação. 

Aula n.º 4 

 Os grupos continuaram o trabalho de pesquisa da informação sobre a temática indicada e 

de exploração da plataforma Wikipédia. Esta tarefa mereceu a melhor recetividade da sua parte.  

Aula n.º 5 

 O professor entregou aos alunos um guião sobre os subtemas a desenvolver por cada um 

dos grupos. Após a distribuição dos subtemas, cada grupo iniciou a pesquisa de informação para 

proceder à realização de textos a inserir no verbete.   

Aula n.º 6 

 Procedeu-se a continuação do trabalho de pesquisa e redação do texto com recurso à 

internet e ao programa de texto Word da Microsoft Office. É de referir que os alunos que não 

terminaram a redação do texto nesta sessão, fizeram-no como trabalho de casa recorrendo ao 
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Google Drive. Para proceder à revisão dos textos, o professor solicitou o envio dos mesmos por  

correio eletrónico. 

Aula n.º 7 

 Nesta sessão, os grupos iniciaram o trabalho de edição de texto na Wikipédia. 

Aula n.º 8 

 Os alunos deram continuidade ao trabalho de edição do texto na Wikipédia e realizaram a 

correção de imperfeições de edição. 

Aula n.º 9 

 Face às informações emitidas por elementos da comunidade da Wikipédia, os alunos 

procedem ao atendimento das suas recomendações. Os alunos enviaram, ao professor, o 

printscreen do verbete editado. 

Aula n.º 10 

 Os alunos procederam ao preenchimento do Questionário Final e realizaram uma reflexão 

sobre o projeto 

4.4 DADOS OBTIDOS PELO QUESTIONÁRIO FINAL 
 

 Este questionário on-line foi administrado na última sessão do projeto através da 

ferramenta Google Docs. Os dados estatísticos obtidos são de seguida apresentados 

graficamente. 

4.4.1 FONTES DE INFORMAÇÃO USADAS E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO 
 

 Para a realização de um trabalho escolar, 47% dos alunos recorrem à internet em geral. 

Outros alunos (48%) especificam qual o método utilizado, indicando os seguintes recursos na 

sua pesquisa de informação: o motor de pesquisa Google (21%); outros sites não identificados 

(16%); e a plataforma Wikipédia (11%). Os livros como fonte de informação em suporte papel 

foram apenas referidos por um aluno (5%).  

 Comparativamente aos dados obtidos no questionário inicial e representados no gráfico 

4.28 (p. 91), há semelhança dos dados apresentados na generalidade, embora, agora, metade 

dos inquiridos tivesse a preocupação de pormenorizar a sua escolha, referindo-se a sítes 

específicos. Apenas um aluno (5%) alterou a sua opinião sobre a fonte de informação usada 

para a realização de trabalhos escolares passando da internet para livros.  
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Gráfico 4.28 – Fonte de informação mais utilizada em contexto escolar 

 
 

No que respeita às justificações fornecidas pelos alunos para a escolha dos métodos de 

recolha de informação acima mencionados, vários alunos referiram os benefícios de utilizar a 

internet em geral (relativamente a outros métodos). As vantagens mencionadas mais 

frequentemente incluem o facto de a internet ser um método rápido e fácil de obter informação 

e de permitir acesso a uma maior quantidade e variedade de dados. No entanto, alguns alunos 

referiram duvidar da validade da informação descrita na internet, justificando a preferência pelo 

uso de livros (mas apenas um aluno. Além disso, alguns alunos mencionaram as vantagens da 

Wikipédia em particular, uma vez que fornece resumos com informação relevante e fidedigna 

acerca de vários tópicos. 
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Justificação dada pelos alunos que responderam “Sim” à pergunta:  “Qual a informação mais utilizada 
em contexto escolar?” 

Porque eu uso vários sites de pesquisa 

Porque nos livros pelo menos sei que o que lá está correto e assim não corro o risco de por coisas 
erradas no trabalho. 

A internet é para mim o método mais rápido para obter informação sobre algum conteúdo, embora 
também, saiba que não é um método muito fiável. 

Pois tem mais variedade de informação sobre um assunto o que me permite relacionar e selecionar a 
informação que, para mim, parece mais correta 

Porque a partir do Google posso aceder a inúmeros sites que existem na net, possivelmente com 
informação importante para o meu trabalho. 

Porque é a fonte de informação que mais utilizo 
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Tabela 4.5 – Justificação do uso da internet como fonte de informação 

 
4.4.2 VERIFICAÇÃO DAS FONTES DE INFORMAÇÃO USADA 

 

 No que diz respeito à pesquisa de informação para a realização de um trabalho escolar, 

dos dezoito alunos participantes, oito (45%) responderam que “por vezes” verificavam as fontes 

de informação, seis (33%) que não verificavam e quatro (22%) que verificavam as mesmas 

(gráfico 4.29). 

 Comparativamente aos resultados obtidos no questionário inicial não se verifica uma 

variação significativa, pelo que os alunos revelam coerência de procedimentos. 

 

Gráfico 4.29 – Verificação das fontes de informação 
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56% 

Por vezes 

Não 

Sim 

Justificação dada pelos alunos que responderam “Sim” à pergunta:  “Qual a informação mais utilizada 
em contexto escolar?” 

Utilizo principalmente a Wikipédia porque considero que é (geralmente) uma fonte fidedigna onde 
podemos encontrar bons resumos sobre os assuntos a tratar e referências a outros sites que poderão 
enriquecer o nosso trabalho. 

Porque quando escrevo no Google o que eu quero procurar num trabalho da escola e não sei o Google 
dá muitos resultados para só uma coisa por isso é que eu prefiro o Google. 

Porque tem mais fonte de informação e é mais rápido que procurar como por exemplo em livros. 

Porque está lá a informação toda que preciso 

Pois tem mais informação 

Porque tem muitas outras fontes que me podem ajudar 

É um meio mais rápido e mais acessível para pesquisar informação distinta!    

Porque é a fonte mais fácil de aceder e dá menos trabalho 

Porque tem montes de informação sobre tudo 

Porque é mais fácil e rápido achar as informações necessárias para o trabalho solicitado. 

Porque é a que eu prefiro usar. 
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4.4.3 COMPARAÇÃO DAS FONTES DE INFORMAÇÃO USADA 
 

 Relativamente à comparação de informação para a realização de um trabalho escolar, 

onze alunos (59%) responderam que comparavam a informação, cinco (29%) a verificavam por 

vezes e dois (12%) não a verificavam (gráfico 4.30) 

 Comparativamente ao questionário inicial, os resultados obtidos no questionário final 

revelam semelhanças, ou seja, não há variações significativas. 

 

 

Gráfico 4.30 – Comparação da informação 
 

 Quanto aos procedimentos de gestão da informação na internet, salienta-se que doze 

alunos (67%) analisam e colocam por suas palavras o que interessa e quatro (22%) utilizam a 

técnica “copiar-colar com aspas e indicação da fonte”   

 Em comparação com o questionário inicial, os alunos, desta vez, pormenorizam os 

procedimentos de gestão de informação, provavelmente pelo amadurecimento da sua atitude de 

pesquisa e tratamento de informação desenvolvida no âmbito da atividade da Wikipédia (gráfico 

4.31) (p. 94). 
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Gráfico 4.31  – Procedimentos de gestão da informação 

4.4.4 OPINIÃO RELATIVA À WIKIPÉDIA E À SUA FIABILIDADE 
 

Quanta à necessidade de comparar a informação retirada da Wikipédia com outras fontes, 

dez alunos participantes (58%) responderam que não sentiram essa necessidade, enquanto oito 

(42%) compararam essa informação como forma de garantir a sua fiabilidade (gráfico 4.32). 

Estes valores percentuais mantêm-se com uma ligeira oscilação, não significativa, 

relativamente aos valores do Questionário inicial. 

 

Gráfico 4.32  – Comparação da informação recolhida da Wikipédia com outras fontes 

 Os participantes no estudo que responderam afirmativamente à pergunta “Alguma vez 

sentiste necessidade de comparar a informação retirada da Wikipédia com outras fontes?”, 

conforme ilustra a tabela 4.6 (p. 95), apresentam justificações baseadas na menor fiabilidade da 

informação da enciclopédia on-line, uma vez que qualquer pessoa pode alterar a informação, 
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Tabela 4.6 – Justificação da necessidade de comparação da informação 

 

 Dos alunos participantes, doze (68%) referem a existência de diferenças entre a Wikipédia e 

as enciclopédias tradicionais, enquanto seis (32%) dizem não haver diferenças significativas entre 

elas (gráfico 4.33) 

 

 
 

Gráfico 4.33 – Existência de diferenças entre a Wikipédia e enciclopédias tradicionais 
 
 

 Os alunos que referiram diferenças entre a Wikipédia e as enciclopédias tradicionais 

basearam-se na maior fiabilidade das últimas, uma vez que são escritas por especialistas e não por 

qualquer pessoa como acontece na Wikipédia (tabela 4.7, p. 96). 

 

 

68% 

32% 

Sim 

Não 

Justificação dada pelos alunos que responderam “Sim” à pergunta:  “Alguma vez sentiste necessidade 
de comprar à informação retirada da Wikipédia com outras fontes?” 

Porque muitas pessoas têm acesso à informação e podem alterá-la. Comparar a informação faz-me 
sentir segura em relação à que ponho nos meus trabalhos. 

Porque por vezes a informação da Wikipédia não está correta. 

Às vezes tenho esse trabalho pois nem toda a informação que encontro é verdadeira e no final de 
comparar fontes é que me apercebo e tenho consciência disso. 

Porque muitas pessoas têm acesso à informação e podem altera-la. 
Comparar a informação faz-me sentir segura em relação à que ponho nos meus trabalhos. 

Porque por vezes pode ter alguma informação incorreta. 

Para verificar se tal informação é real. 

Porque a Wikipédia não é uma fonte fiável. 

Porque não considero uma fonte fiável. 

Porque pode ter informações mais precisas em outros websites. 
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Justificação dada pelos alunos que responderam “Sim” à pergunta: “Vês alguma diferença entre a 
Wikipédia e as enciclopédias tradicionais?” 

As diferenças são que na Wikipédia pode ter informação falsa e nas enciclopédias tradicionais não tem. 

As diferenças da Wikipédia para as enciclopédias tradicionais são que as tradicionais podemos ter a 
certeza de que estão corretas e na Wikipédia não temos essa certeza. 

Pois nas enciclopédias tradicionais a informação foi verificada e eu tenho a certeza que a informação 
está correta. 

A Wikipédia está em suporte digital, tem mais facilidade de acesso relativamente a enciclopédia 
tradicional, 

A Wikipédia é virtual e nós podemos publica-la 

Porque na internet todos podem colocar informação e por vezes poderá estar errada do que um livro 
enciclopédias escrito por editoras. 

É mais acessível 

Porque são mais antigas e em livros algumas e a Wikipedia atual é através da internet e é mais rápida 

Pois nas enciclopédias tradicionais é escrito de acordo com a verdade e na Wikipédia qualquer pessoa 
pode escrever o que pode não corresponder à realidade. 

Porque a Wikipédia não é uma fonte fiável. 

Porque nunca consultei nenhuma enciclopédia tradicional. 

É digital 

Algumas vezes a Wikipédia tem poucas informações sobre um determinado assunto. 
Tabela 4.7 – Justificação das diferenças entre a Wikipédia e as enciclopédias tradicionais 

 

4.4.5 OPINIÃO RELATIVA À ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DA WIKIPÉDIA 
 

 Na resposta à pergunta “Que dificuldades tiveste na realização deste trabalho (escrever 

artigos para a Wikipédia) e como as superaste?”, 5 alunos (28%) não sentiram dificuldades na 

realização do trabalho, porém, 13 alunos (72%) revelaram terem sentido dificuldades, 

nomeadamente as seguintes:  

1) Produção do texto de forma a evitar o plágio; 

2) Indicação das referências; 

3) Criação de hiperligações; 

4) Edição do verbete na Wikipédia; 

5) Seleção e organização da informação 
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 Dos 13 alunos que revelaram dificuldades no desenvolvimento da atividade, apenas 4 

conseguiram superar essas dificuldades recorrendo à ajuda dos colegas, do professor e de 

pesquisa na internet. 

 As opiniões relativas à atividade desenvolvida no âmbito da Wikipédia apresentam-se na 

tabela 4.8. 

 

Opinião dos alunos relativa à atividade desenvolvida no âmbito da Wikipédia 

O trabalho foi realizado com sucesso embora tenha sido um pouco complicado chegar a 

alguns pontos. 

Tive dificuldades quando comecei a inserir as referências. Superei este problema procurando 

na Internet a sua solução. 

Colocar as hiperligações; Superei-as vendo como se fazia. 

Não encontrei muita informação sobre o tema que me foi dado. 

O problema relacionado com o plágio foi a minha principal dificuldade. 

Era demasiada informação e eu tive de resumir tudo, para que o texto fosse mais pequeno e 

mais direto. 

Nenhuma. 

Tive algumas dificuldades, mas superei pedindo ajuda 

Poucas dificuldades 

Tinha muita informação e tive de resumir tudo para o texto ficar mais pequeno e mais fácil de 

de compreender 

Não o fiz.... 

Para não haver plágio, substitui a informação recolhida por palavras minhas. 

A principal dificuldade que tive na realização deste trabalho foi colocar as referências na 

Wikipédia. Mas, consegui pesquisando sobre isso mesmo. 

Não tive muitas dificuldades 

Tive dificuldade em inserir referências na edição do artigo. 

A minha dificuldade foi inserir um trabalho com a preocupação de não ser considerado plágio. 

Tabela 4.8 – Opinião relativa à atividade desenvolvida no âmbito da Wikipédia 
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4.4.6 OPINIÃO SOBRE A WIKIPÉDIA NO FINAL DA ATIVIDADE 
 
 Dos 18 alunos que responderam à pergunta “Para esta atividade a tua opinião sobre a 

Wikipédia mudou?”, 8 (42%) manifestaram que a sua opinião mudou com esta atividade, 

enquanto 10 alunos (58%) mantiveram a sua opinião sobre a enciclopédia on-line (gráfico 

4.34). 

 

 

Gráfico 4.34 – Mudança de opinião sobre a Wikipédia 

 

 Os 8 alunos que responderam “Sim” à questão acima apresentada, manifestaram de 

forma diversa a sua alteração de opinião conforme ilustra a tabela 4.9. 

 

Justificação dada pelos alunos que respoderam “Sim” à pergunta:  “Com esta atividade a tua opinião 
sobre a Wikipédia mudou? 

Percebi, depois desta atividade, que a Wikipédia é um "mundo" mais complexo e regrado do que alguma 
vez imaginei que poderia ser. 

Porque vi o trabalho que as pessoas têm para por a informação lá 

Fiquei a saber e a conhecer melhor a estrutura do Wikipedia e agora sei que não é uma fonte 100% 
fiável! 

Porque fiquei a saber que qualquer um pode por alguma coisa no wikipedia e não ser verdade! 

Com esta atividade passei a achar a wikipédia uma fonte de pesquisa ainda menos fiável, pelo motivo 
dito anteriormente. 

Porque eu pude ver como é fácil alterar a informação da Wikipédia. 

Por causa que quando eu fiz o trabalho descobri que a Wikipedia serve para outras coisas. 
Tabela 4.9 – Justificação da mudança de opinião sobre a Wikipédia 

 
 Os 10 alunos que responderam “Não” à mesma questão, apresentaram diversas 

justificações em conformidade com o constante na tabela 4.10 (p. 99). 

42% 

58% 

Sim 

Não 
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Justificação dada pelos alunos que respoderam “Não” à pergunta:  “Com esta atividade a tua opinião 
sobre a Wikipédia mudou? 

Pois mesmo sabendo que o que lá pusemos seja verdadeiro existe provavelmente muita informação que 
não é verdadeira. 

Sinceramente, acho que não mudou porque é apenas mais uma informação que foi colocada na 
Wikipédia, embora tivéssemos o cuidado de analisar cada conteúdo ao máximo pormenor. 

Porque a Wikipédia contínua igual! 

Porque continua a ser uma fonte de informação 

Não, porque eu já sei como a Wikipédia funciona. 

Porque continua a mesma coisa 

Porque continua a ser uma fonte de informação 

Porque não é muito relevante o que fizemos 
Tabela 4.10 – Justificação dos alunos que mantiveram a sua opinião sobre a Wikipédia 

 

4.4.7 ASPETOS POSITIVOS E ASPETOS POSITIVOS DA EXPERIÊNCIA DE ESCREVER ARTIGOS PARA A WIKIPÉDIA 
 

 Os alunos envolvidos nesta atividade indicaram aspetos positivos e aspetos negativos de 

escrever artigos para a Wikipédia. Como aspetos positivos foram indicados os seguintes:  

i)  Ter aprendido a trabalhar para a Wikipédia, conhecendo melhor o seu funcionamento; 

ii) A facilidade de escrever artigos para a Wikipédia; 

iii) A facilidade de edição de artigos; 

iv) A colaboração na construção da informação; 

v) A boa organização da enciclopédia on-line. 

 

 Como aspetos negativos, foram referidos os seguintes:  

a) A indicação de referências; 

b) A dificuldade de edição de artigos; 

c) A dificuldade de criar textos originais para evitar a situação de plágio; 

d) A exigência de códigos complicados, que demoram muito tempo a perceber. 

 

 

 

 

 



Apresentação e discussão dos dados recolhidos 

 

100 

 

 A tabela seguinte (4.11) apresenta os detalhes das suas observações. 

 

Aspetos negativos Aspetos positivos 

Pode ter informação falsa. Pode-nos ajudar a retirar informação para 
trabalhos e com a Wikipédia podemos aprender 
algumas coisas. 

- Não temos a certeza de que o que lá está é 
verdadeiro; 
- Por vezes, a informação nela contida não está 
em Português (PT), está em Português (BR). 

É fácil de trabalhar com a Wikipédia; 
Qualquer pessoa pode ajudar a melhorar a 
informação lá.  

São precisos códigos complicados que demora 
muito tempo a percebê-los.  

Aprendi que é relativamente fácil escrever os 
artigos. 

Qualquer pessoa consegue pôr informação na 
Wikipédia. 

Aprendi a colocar informação na wikipédia; 

Não tem aspetos negativos. A Wikipédia é uma boa fonte de informação. 

Dificuldade em criar textos totalmente originais e 
conseguir mantê-los na Wikipédia sem que 
fossem eliminados por alegado plágio. 

Ter percebido o funcionamento do site e praticar a 
escrita e transcrição regrada (referência a fontes, 
etc. 

Os artigos não são muito apelativos devido ao 
tipo de letra e ao seu tamanho. 

Aprendi mais sobre o tema que estou desenvolver. 

Durante o trabalho com a Wikipédia descobri que 
é muito difícil fazer um texto e colocá-lo  sem 
plágios. Descobri que a Wikipédia exige muito 
tempo para se editar um texto com todos os 
requisitos exigidos. 

Com este trabalho fiquei a saber como funcionava 
a Wikipédia um pouco mais e que é necessário 
algum cuidado na construção do texto para não se 
cair numa situação de plágio. 

Complicação do site; facilidade de qualquer um 
alterar a informação. 

Colaborar na construção da informação. 

Muitas vezes não é confiável e tem muitos 
trabalhos semelhantes. 

Tem muita informação, e aspetos interessantes 

A informação pode ser modificada facilmente por 
qualquer pessoa. 

Mais fácil de aceder. 

Tem de se procurar bem a informação porque 
nem tudo é fiável. 

Fiquei com mais conhecimento sobre o meu tema 

A Wikipédia não explica muito bem como 
trabalhar no seu site (na minha opinião) e 
qualquer pessoa pode pôr informação e que por 
vezes não é a verdadeira! 

 

Conheço melhor a estrutura do Wikipédia e que 
fazer plágio não é permitido no Wikipédia. 
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Aspetos negativos . Aspetos positivos 

Qualquer pessoa pode pôr coisas na Wikipédia. 
Não é fiável. 

É bem organizada e tem muita informação 
principalmente nas biografias 

Tem de se ter muito cuidado com a linguagem 
utilizada e indicar todas as referências. 

Aprendi a trabalhar com a Wikipédia e aprendi 
mais sobre narrativas digitais (trabalho realizado) 

Muita informação errada; 
Há muita informação em português do Brasil. 

Ajuda bastante as pessoas; 
Podemos editar artigos. 

Foi relativamente difícil ter acesso aos códigos 
necessários e levou muito tempo para a criação 
do artigo 

Aprendi muito sobre como fazer um artigo e editá-
lo na Wikipédia. 

Foi difícil fazer o trabalho e meter um texto com 
zero porcento de plágio. 

Aprendi mais sobre a Wikipédia e já sei usá-la 
melhor. 

Tabela 4.11 – Aspetos positivos e negativos da experiência de escrita para a Wikipédia 

 

4.5 DISCUSSÃO DOS DADOS OBTIDOS EM FUNÇÃO DAS DIMENSÕES DE ANÁLISE 
 

4.5.1 RELAÇÃO COM O CONHECIMENTO 
 

 Relativamente à informação recolhida, da Wikipédia, pelos alunos, estes consideram 

que esta não é fiável uma vez que qualquer pessoa sem credibilidade científica pode colaborar 

na criação e edição de artigos, ou seja, como refere um aluno “a Wikipédia é livre e qualquer 

pessoa pode editá-la e pôr coisas erradas” (tabela 4.4) (p. 82). 

 Não deixa de ser curioso o aluno associar liberdade à possibilidade ou mesmo 

inevitabilidade de falsidade. Afinal, que entenderá este aluno (e outros) por liberdade? 

 Nesta experiência, os alunos sensibilizaram-se para o facto de que qualquer informação 

poderá não ser fiável, pelo que a verificação das fontes e a sua comparação é um procedimento 

importante para garantir a sua validade. Esta ideia é comprovada pelo testemunho de um aluno 

participante na experiência: “Porque muitas vezes não sabemos se o que está escrito na 

Wikipédia está correto, e por vezes sinto necessidade de comparar informações para fazer 

correto o que está mal e não prejudicar o meu trabalho por preguiça, de não ir à procura de 

nada “ (tabela 4.3) (p. 82) 

 A consciência de que o que está escrito na Wikipédia deve ser verificado é importante, 

até porque está associada à necessidade de seriedade e empenho no trabalho.  

 

 



Apresentação e discussão dos dados recolhidos 

 

102 

 

4.5.2 USO DA INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NA INTERNET 
 

 Os alunos intervenientes nesta experiência de criação de artigos para edição na 

Wikipédia, procederam à pesquisa e seleção da informação para produção de artigos, gerindo 

essa informação recorrendo, na generalidade, numa primeira fase ao procedimento de copiar-

colar “direto”. Após denúncia de plágio pelos editores da Wikipédia, os alunos procederam, 

numa segunda fase, à paráfrase ou à análise e colocação por suas palavras do que interessava 

da informação recolhida. 

 Deste modo, os alunos tomaram consciência de que, afinal, existe um controlo, até 

bastante apertado, dos editores anónimos da Wikipédia, e perceberam que o plágio é facilmente 

detetado. 

4.5.3 CONHECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA WIKIPÉDIA 
 

 O conhecimento do funcionamento da Wikipédia foi adquirido gradualmente à medida 

que a experiência se ia desenvolvendo e as dificuldades iam surgindo. Para superação das 

dificuldades encontradas, os alunos recorriam ao Tutorial da Wikipédia, aos seus próprios 

colegas, à internet geral através de um motor de busca e ao professor. Apesar destas 

alternativas, algumas das dificuldades não foram superadas devido ao tempo disponível para as 

aulas que integravam o estudo. 

4.5.4 COMPETÊNCIAS DE LEITURA E DE ESCRITA ORIENTADA 
 

 Os alunos, na generalidade, revelaram dificuldades em sintetizar informação. As 

especificidades da tipologia textual “síntese” eram desconhecidas por parte dos alunos, pelo 

que careciam de competência para a sua elaboração com vista à construção de um verbete 

enciclopédico. Neste contexto, o professor convidou-os a pesquisar na internet sobre esta 

tipologia de texto e suas características. Apesar disso, as dificuldades foram evidentes e, na 

generalidade, não foram superadas.   

 De alguma forma, esta situação revela que ao nível da língua portuguesa, enquanto 

disciplina curricular, algo está a ocorrer que não devia: no 9.º ano, estes alunos deveriam estar 

cientes do que significa síntese e conhecedores das técnicas para a realizar. 

4.5.5 COMPETÊNCIA CRÍTICA 
 

 Esta experiência incutiu nos alunos sentido crítico na medida em que tomaram 

consciência de que a informação disponível na Wikipédia e na internet em geral não pode ser 

aceite como completamente fiável. Neste sentido, a competência crítica do aluno amadureceu, 
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uma vez que, estimulou neles o procedimento de verificação das fontes de informação e 

comparação da informação. O aluno que diz “porque, de vez em quando, a informação não está 

completa e há sempre aquele risco da informação estar errada” (tabela 4.3) (p. 82), revela que 

o seu sentido crítico relativamente a informação disponível na internet está consciente de que 

nem toda a informação disponibilizada é credível. 

4.5.6 USO CRITERIOSO DA INFORMAÇÃO 
 

 Os participantes no estudo sensibilizaram-se para um uso criterioso da informação, 

nomeadamente, no que diz respeito aos direitos de autor. No verbete lançado por eles na 

Wikipédia, os seus editores denunciaram partes do artigo como plágio, o que levou os alunos a 

tomarem consciência desta situação de desrespeito pelos direitos de autor, que pensariam 

nunca acontecer e julgavam impossível. 

 Estes alunos consciencializaram-se de que existem direitos de autor. A informação não 

cai do céu, é elaborada por pessoas concretas que merecem todo o respeito e reconhecimento. 

E que, com as tecnologias que sustentam a internet, tudo o que lá se escreve fica registado e é 

rastreável. 

4.5.7 CONSCIÊNCIA DE CIDADANIA 
 

 A Wikipédia, enquanto enciclopédia colaborativa, está aberta a todos os cidadãos do 

mundo que queiram dar o seu contributo. As normas de conduta entre os colaboradores 

regulam a participação de todos no sentido de uma interação respeitosa e cortês com um 

objetivo comum: a criação de um conhecimento coletivo. Todo são cidadãos do mundo e as 

normas de conduta devem ser assimiladas no sentido de uma convivência fraterna e 

colaborativa. Os direitos de autor devem ser respeitados, uma vez que, o trabalho criativo ou 

científico de outros não deve ser apropriado por quem não lhe pertence.  

 Nesta perspetiva, esta experiência foi enriquecedora para os alunos porque se sentiram 

construtores de conhecimento coletivo entre milhares de outros. 

 Com esta experiência no âmbito da Wikipédia, os alunos participantes não se sentiram 

“sozinhos” na elaboração do texto para o verbete, uma vez que a colaboração de editores 

anónimos foi importante para a construção coletiva do artigo. A tomada de consciência destes 

de que eram controlados por outrem, levou-os a ter uma atitude mais séria e cuidadosa na 

construção do texto que antes não tinham. 
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Na secção 5 - Conclusões - são apresentadas as conclusões 

sobre o trabalho desenvolvido, as limitações do estudo e as 

sugestões para investigações futuras. 
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5. CONCLUSÕES 

5.1 COMENTÁRIOS FINAIS 
 

 As conclusões sobre o trabalho desenvolvido são decorrentes da resposta à questão de 

investigação formulada no início do estudo: 

“A atividade de escrita de artigos para a Wikipédia por alunos do nono ano do Ensino 

Básico em situação escolar formal (conduzida, acompanhada e verificada pelo professor), altera, 

qualitativamente e positivamente, a forma como esses alunos e alunas) se relacionam com o 

conhecimento (consciencialização da sua natureza produzida, construída, dinâmica) e b) usam a 

informação disponível na Internet?” 

 As conclusões também decorrem dos objetivos (O) propostos: 

O1) dotar os alunos de conhecimentos e competências relativas ao funcionamento da 

Wikipédia (organização e edição) que lhes permitam ler criticamente os artigos e 

participar na sua escrita; 

O2) promover a leitura orientada, e a escrita (capacidade de síntese e de argumentação)  

O3) promover o olhar crítico e reflexivo sobre os factos e acontecimentos;  

O4) incentivar os alunos a usarem a Wikipédia como ponto de partida para pesquisas 

temáticas, aplicando os necessários filtros de validação; 

O5) contribuir para o desenvolvimento da cidadania por via das possibilidades de 

comunicação oferecidas pela Internet para a transmissão e partilha de ideias. 
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 Relativamente à questão de investigação, a escrita de artigos para a Wikipédia em 

situação escolar formal, conduzida, acompanhada e verificada pelo professor, contribuiu para a 

alteração do modo como estas e estes jovens se relacionam com o conhecimento, uma vez que 

tomaram consciência da dificuldade de produção de um artigo enciclopédico, já que este 

reproduz conhecimento academicamente reconhecido, em que o recurso a referências 

bibliográficas é um procedimento obrigatório. No desenvolvimento do projeto, no âmbito da 

Wikipédia, a denúncia de plágio pelos seus editores foi uma situação vivenciada pelos alunos, o 

que os levou a sensibilizarem-se para a questão dos direitos de autor. Deste modo, os alunos 

tomaram consciência de que, afinal, existe um controlo, até bastante apertado, dos editores 

anónimos da Wikipédia e perceberam que o plágio é facilmente detetado.  

 Quanto ao uso da informação disponível na internet, os alunos revelam um uso crítico 

da mesma, uma vez que 56% dos participantes verificam as fontes de informação e 59% 

comparam essa informação. Relativamente à Wikipédia, 58% dos alunos não sentiram 

necessidade de comparar a informação com outras fontes, interpretando-se este dado como 

uma aceitação de uma maior fiabilidade da informação disponível nessa enciclopédia on-line.  

 No que diz respeito às diferenças entre a Wikipédia e as enciclopédias tradicionais, 68% 

dos alunos referem haver existência de diferenças, nomeadamente, a credibilidade da 

informação das enciclopédias tradicionais, uma vez que estas têm a participação de autores 

idóneos nas várias áreas de conhecimento. Esta perceção da qualidade de informação revela 

que os alunos têm consciência desta diferença. 

 A atitude crítica dos alunos revela-se também na gestão da informação disponível na 

internet, em que o procedimento utilizado por 67% dos alunos é o de “analisar e colocar por 

suas palavras o que interessa”.  

 Concluindo, ao longo do projeto, houve uma alteração da forma como os alunos se 

relacionavam com o conhecimento, uma vez que houve tomadas de consciência dos seguintes 

aspetos: (i) dificuldades na redação de um artigo enciclopédico; (ii) a situação de plágio, como 

uma realidade facilmente detetada; (iii) a maior ou menor fiabilidade da informação disponível na 

internet, que obriga à verificação e comparação das fontes de informação; (iv) a maior fiabilidade 

da informação das enciclopédias tradicionais; (v) e quanto a gestão da informação disponível, a 

utilização do procedimento “analisar e colocar por suas palavras” como um procedimento 

eticamente correto. 

 No que diz respeito aos objetivos da investigação, destacam-se as seguintes conclusões: 
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Objetivo 1 

Dotar os alunos de conhecimentos e competências relativas ao funcionamento da Wikipédia 

(organização e edição) que lhes permitam ler criticamente os artigos e participar na sua escrita. 

 À medida que o projeto se ia desenvolvendo, os alunos foram assimilando 

conhecimentos e competências relativas ao funcionamento da Wikipédia (organização e edição), 

embora, pela observação direta, se constatasse que tivessem ficado pelos conhecimentos e 

competências mais básicas, uma vez que várias dificuldades não foram superadas, face ao 

tempo disponível para desenvolvimento do projeto. A curta duração desta atividade não permitiu 

que os alunos aprimorassem aspetos relativos à organização e edição do artigo enciclopédico. 

 A maioria dos alunos (72%) sentiu dificuldades, nomeadamente, na (1) seleção e 

organização da informação; (2) produção do texto de forma a evitar o plágio; (3) edição do 

verbete na Wikipédia; (4) indicação das referências; (5) criação de hiperligações. 

 De qualquer modo, apesar do conhecimento incipiente obtido, este poderá ser 

aperfeiçoado em próximas experiências com a enciclopédia on-line  

Objetivo 2 

Promover a leitura orientada, e a escrita (capacidade de síntese e de argumentação). 

 A pesquisa da informação sobre o tema orientado “Narrativa Digital” exigiu uma 

competência de leitura ativa e crítica por parte dos alunos, com vista à sua seleção para a 

produção do artigo enciclopédico. 

 No processo de escrita, estes alunos do 9.º ano, na sua maioria, revelaram dificuldades 

em sintetizar informação. As características da tipologia textual “síntese” eram desconhecidas 

dos alunos, pelo que careciam de competência para sua elaboração com o fim de produzirem 

um verbete enciclopédico. Nesta sequência, foram convidados pelo professor a pesquisar na 

internet sobre esta tipologia de texto. A evolução desta competência foi então bastante gradual, 

pelo que os alunos necessitaram de um incentivo progressivo por parte do professor. Se no início 

do projeto os alunos revelaram bastantes dificuldades em efetuar uma leitura crítica de 

informação e resumir os dados assimilados, estas dificuldades foram-se desvanecendo 

Considera-se que o novo objetivo de promover a leitura e a escrita foi, no entanto, alcançado, no 

contexto dos desafios inerentes a esta intervenção, apesar de ser necessário, no futuro, 

promover estratégias que permitam uma consolidação extensiva destas competências. 
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Objetivo 3 

Promover o olhar crítico e reflexivo sobre os factos e acontecimentos. 
 
 Este objetivo foi alcançado, uma vez que esta experiência incutiu claramente nos alunos 

um espirito crítico e reflexivo sobre a informação disponível na Wikipédia e na internet em geral. 

Os alunos tomaram consciência da maior ou menor fiabilidade da informação. Esta competência 

crítica incentivou o procedimento de verificação das fontes de informação e comparação da 

informação. 

Objetivo 4 

Incentivar os alunos a usarem a Wikipédia como ponto de partida para pesquisas temáticas, 

aplicando os necessários filtros de validação. 

 Houve, da parte do professor, um incentivo ao uso da Wikipédia como ponto de partida 

para pesquisas temáticas, realçando a verificação das fontes e comparação da informação como 

procedimentos indispensáveis à garantia da sua fiabilidade. Estes procedimentos foram 

completamente assimilados pelos alunos, face à constatação dos mesmos de que a informação 

disponível na Wikipédia poderá não ser credível. Esta tomada de consciência da necessidade de 

aplicação destes procedimentos, advém do decorrer desta atividade  

Objetivo 5 

Contribuir para o desenvolvimento da cidadania por via das possibilidades de comunicação 

oferecidas pela Internet para a transmissão e partilha de ideias. 

 Este objetivo foi amplamente alcançado. A Wikipédia está aberta à colaboração de todos 

os cidadãos do mundo que queiram dar o seu contributo à expansão desta enciclopédia on-line, 

ou seja, que queiram partilhar conhecimento. Esta partilha, com vista à criação de um 

conhecimento coletivo, deve ser regulada por uma interação respeitosa e cortês.  

 Os alunos sensibilizaram-se de que são cidadãos do mundo e de que existem normas de 

conduta, no sentido de uma convivência fraterna e colaborativa. O respeito, a cortesia, a partilha 

de conhecimento credível, os direitos de autor devem estar subjacentes a uma atitude 

colaborativa. 

5.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E RECOMENDAÇÕES FUTURAS 
 

 Este trabalho consistiu na implementação de um projeto de consciencialização da 

utilidade da Wikipédia, o qual consistiu especificamente em promover estratégias de análise 

crítica e síntese de dados informativos que se encontram on-line. Apesar de os resultados 
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demonstrarem uma melhoria global ao nível das competências de leitura crítica de informação e 

de conhecimento da forma como a Wikipédia opera, investigações futuras devem explorar em 

maior detalhe os processos inerentes a estas mudanças, bem como a sua longevidade a curto e 

longo prazo. Além disso, seria importante compreender em maior detalhe as dificuldades 

sentidas pelos alunos neste processo, bem como e evolução das suas atitudes quanto à 

utilização da Wikipédia, de forma a aumentar a eficácia deste tipo de intervenções. De seguida, 

são fornecidas algumas orientações para estudos futuros. 

 Uma das limitações deste estudo consistiu no tamanho da amostra recolhida. Uma vez 

que, devido a constrangimentos práticos, não foi possível realizar a intervenção numa turma com 

mais alunos, torna-se essencial que investigações futuras incluam turmas maiores de forma a 

replicar estes dados.  

 A utilização de questionários constituiu uma ferramenta essencial na implementação 

deste projeto, no sentido em que permitiu detetar as dificuldades sentidas pelos alunos na 

utilização da Wikipédia antes da implementação deste programa, bem como avaliar o sucesso 

das estratégias de intervenção aplicadas. Apesar de estas dificuldades terem sido discutidas com 

os alunos - através de momentos de discussão ativa mas de carácter informal -, investigações 

futuras devem explorar em maior detalhe as opiniões fornecidas pelos alunos, através de 

estratégias como a utilização de “focus group”. Esta metodologia consiste na discussão ativa de 

ideias entre os membros de um grupo, em que todos são convidados a partilhar conceitos e 

opiniões, e a sugerir mudanças, através da supervisão de um mediador com conhecimentos 

especializados no tema a ser discutido (que, neste caso, poderia ser o docente). O papel do 

moderador é facilitar a discussão de ideias bem como incentivar os membros a pensar de forma 

criativa sobre o tema em questão. As vantagens desta metodologia consiste em obter uma 

opinião pessoal sobre o programa a ser implementado bem como promover diretamente o 

envolvimento dos membros na intervenção em si. Considera-se, portanto, que a utilização do 

“focus group” pode ser bastante útil em investigações futuras nesta área, uma vez que a 

utilização da Wikipédia tem precisamente como pressuposto a partilha informada de ideias com 

pares. 

 Além disso, teria sido importante implementar outros métodos qualitativos de forma a 

compreender em maior detalhe as dificuldades sentidas pelos alunos ao longo deste processo, 

bem como as suas atitudes relativamente à Wikipédia. Apesar de os questionários serem um 

método quantitativo de grande utilidade, uma vez que permitem quantificar e perceber 
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tendências gerais ao nível da turma; este método apresenta, no entanto, limitações em revelar a 

natureza e conteúdo dos processos de mudança em si. Apesar de os questionários incluírem 

perguntas de resposta aberta, seria importante conduzir entrevistas qualitativas de forma a 

compreender em maior profundidade as dificuldades sentidas pelos alunos e as suas atitudes e, 

por conseguinte, elaborar estratégias que possam melhorar estas dificuldades mais diretamente. 

Por exemplo, apesar de este estudo demonstrar que os alunos perceberam as desvantagens e 

ilegalidade do plágio, não é possível perceber quais os fatores específicos que contribuíram para 

esta mudança nas atitudes. Além disso, é importante também explorar até que ponto estas 

atitudes refletem uma mudança nos comportamentos (i.e., se esta mudança contribuiu 

efetivamente para reduzir comportamentos associados ao plágio).  

 Outros estudos deverão também acompanhar, de forma longitudinal, as implicações das 

mudanças atingidas em projetos de intervenção semelhantes. Este estudo apresenta 

contingências temporais, sendo que a avaliação do programa foi efetuada logo após a sua 

finalização. Apesar de esta abordagem apresentar vantagens no sentido em que permite avaliar 

de forma prática e diretas as mudanças veiculadas pelo programa, é necessário compreender a 

durabilidade destas mudanças, i.e., compreender até que ponto são implementadas e 

desenvolvidas pelos alunos ao longo do seu percurso académico. Uma possibilidade seria 

acompanhar a evolução de uma turma após a implementação deste programa, durante um 

período temporal mais alargado. Desta forma seria possível explorar em maior detalhe as 

dificuldades sentidas pelos alunos e as suas atitudes, e desenvolver estratégias específicas que 

promovam a presença destas mudanças a longo prazo. 
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ANEXOS A – QUESTIONÁRIO INICIAL 
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ANEXOS B – QUESTIONÁRIO FINAL 
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ANEXOS C – VERBETE “NARRATIVA DIGITAL” (ARTIGO FINAL) 
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