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Tipo de actividade (Moodle): WIKI 
 

O que é um Wiki ?   

Um  Wiki disponibiza documentos em formato html, produzidos colaborativamente usando 
apenas um browser.  

"Wiki wiki" significa  "super rápido" no idioma  Havaiano, e tem a ver com a velocidade  de 
criação e actualização de  páginas, um dos atributos da tecnologia wiki.  

No Moodle, o módulo Wiki  permite que  os participantes  trabalhem em conjunto, de forma 
assíncrona, numa mesma página (documento) para adicionar, expandir e alterar conteúdos, 
sendo que as versões anteriores nunca serão eliminadas, podendo ser restauradas.   

Trata-se de uma ferramenta especialmente interessante para actividades de colaboração 
(trabalho de grupo) uma vez que permite trabalho em rede ao nível da criação de páginas com 
um simples  editor html do moodle.  

Tipos de Wikis 

Há três tipos de wiki no Moodle: Professor, Grupos e Aluno. Tal como outras actividades do 
Moodle, é possível definir modos de trabalho, relativamente a grupos: "No Groups"  (não há 
grupos) "Separate Groups"  (Grupos separados) e "Visible Groups" (Grupos visíveis) . Como 
resultado podemos obter nove combinações  possíveis, como mostra a tabela seguinte: 

  Não há grupos Grupos Separados Grupos Visíveis 

Professor Há um único wiki e só o 
professor o pode editar. Os 
alunos podem ver o conteúdo.  

Há um wiki para cada grupo que 
o professor pode editar. Os 
alunos só podem ver o wiki do 
respectivo grupo.  

Há um wiki para cada grupo que 
o professor pode editar. Os 
alunos podem ver os wiki de 
todos os  grupos. 

Grupos Há só um Wiki. Todos 
(professor e alunos) podem ver 
e editar o seu conteúdo.  

Há um wiki para cada grupo Os 
alunos só podem ver e editar o 
wiki do respectivo grupo.  

Há um wiki para cada grupo Os 
alunos só podem editar o wiki 
do respectivo grupo mas podem 
ver o conteúdo de todos os 
outros. 

Estudante Cada aluno tem o seu próprio 
Wiki que pode ser visto e 
editado pelo próprio e pelo 
professor. 

Todos os estudantes têm o seu 
próprio wiki que só pode ser 
editado pelo próprio e pelo 
professor. Cada estudante pode 
ver os wikis dos outros 
elementos do grupo.  

Todos os estudantes têm o seu 
próprio wiki que só pode ser 
editado pelo próprio e pelo 
professor Cada estudante pode 
ver os wikis de todos os 
estudantes do curso.  
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Embora o trabalho com wikis possa revestir diversas modalidades, o recurso a esta ferramenta 
em actividades de trabalho a distância torna-se mais eficaz nas situações em os alunos 
(participantes de um curso ou disciplina) formam pequenos grupos e em que cada grupo tem o 
seu próprio WIKI. Neste caso, cada elemento do grupo, incluindo o professor pode ver e editar o 
respectivo wiki.   

Numa situação “típica” de trabalho de grupo [Wiki Type = Groups; Group setting = Separate 
groups) os alunos trabalham no respectivo grupo sem visualizarem o trabalho dos restantes 
grupos. Na fase de realização do trabalho – criação colaborativa de um documento no wiki– o 
professor pode criar um fórum (configurando-o para grupos separados) ou recorrer à ferramenta 
de diálogo.  

Uma vez concluída a tarefa, ou terminado o prazo estabelecido, o professor pode então alterar a 
configuração do WIKi tornando os grupos visíveis para que todos possam ver o trabalho dos 
diferentes grupos.   

Na ausência de grupos e em situações em que o nº total de alunos não seja demasiado elevado, 
o professor pode preferir que todos os alunos participem na produção de um documento comum. 
Neste caso, o professor ao criar o wiki deverá explicitar, na configuração, a inexistência de 
grupos.   

Uma outra abordagem na utilização de Wikis, permite que cada estudante tenha o seu próprio 
wiki que o professor pode utilizar para disponibilizar recursos específicos, personalizando a 
tarefa.  

Complementarmente às funcionalidades básicas, os wikis dispõem também  de ferramentas  de 
“administração”, permitindo ao por exemplo, apagar  páginas (obsoletas, vazias ou sem 
interesse) e marcar  páginas só de leitura (se por alguma razão pretender que os alunos não as 
possam  a alterar). 

Adicionar novas  páginas a um  Wiki 

Existem duas formas de criação de páginas nos Wikis: 

a) Usar letras maiúsculas no nome de um tópico. Ex: NovaPágina 
b) Escrever um tópico entre parênteses rectos. Ex: [Nova Página]   
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O nome dado a uma nova página wiki aparece seguido de um ?. Para editar e adicionar 
conteúdo bastará clicar no ?, escrever o conteúdo e, no final, gravar. 

Exportar páginas  wiki  

Uma vez terminadas os trabalhos, as páginas  (wiki) podem ser exportadas como um ficheiro Zip.  
A função de exportação é uma das opções no menu descendente –Choose wiki links. 

Nota: Embora os anexos e imagens possam ser exportados com o wiki, os links destes ficheiros binários podem 
não funcionar na versão exportada.  

Para saber mais sobre wikis … 

Para obter informação sobre as potencialidades e limitações deste tipo de actividade consulte 
alguns recursos disponíveis na web, nomeadamente: 

 
 WikiBibliografia  
 For teachers New to wikis  )    
 WikiAndBlog   
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http://www.public.iastate.edu/%7ECYBERSTACKS/WikiBib.htm
http://writingwiki.org/default.aspx/WritingWiki/For%20Teachers%20New%20to%20Wikis.html
http://ferret.bemidjistate.edu/%7Emorgan/cgi-bin/blogsandwiki.pl?WikiAndBlog
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Exemplo: Criar um wiki na disciplina  
 
Um wiki – para quê ? 
Como qualquer outra actividade a criação de um wiki deve ter objectivos claros.  
 
A título de exemplo, considera-se que vai criar um wiki aberto a todos os alunos de 
uma turma/disciplina 
 
Procedimentos 

 Abra o espaço da disciplina de trabalho 
 Active o modo de edição 
 Posicione-se no bloco - tópico onde pretende criar um wiki  
 Adicione a actividade Wiki e proceda à sua configuração de modo que todos os alunos da 

turma  (Wiki de Grupo mas sem grupos definidos)  possam editar/adicionar conteúdo e 
também anexar ficheiros.  

 Tratando-se de um ensaio, antes de gravar as alterações, escolha a opção Ocultar no 
campo Visível para os estudantes.  

 Definidas as configurações, grave as alterações.  
 

 

Escolher wiki de 
tipo Grupo para 
que possa ser 
aberto a todos 

Permitir ficheiros 
binários para 
efeitos de 
attachment 
anexar  ficheiros 

Como se trata de 
grupo turma, 
escolher a opção 
“Não há grupos” 

É ainda uma 
experiência: convém 
não ficar  visível   

 
Nota: Quando chegar a altura de propor a participação dos alunos (se for o caso) , não se 
esqueça de o tornar visível e de dar alguns esclarecimentos sobre a tarefa que lhes pedir.   
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