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resumo 
 
 

Atualmente observam-se na sociedade profundas transformações, decorrentes 
de um crescente desenvolvimento tecnológico. A Web 2.0, ou Web Social, 
constitui-se como um poderoso agente dessas transformações, criando uma 
verdadeira Sociedade em Rede, que progressivamente tem vindo a 
transformar o quotidiano dos indivíduos. Forjou-se assim o aparecimento de 
Gerações (Y e Z), habituada uma existência em rede. As instituições de Ensino 
Superior têm procurado incorporar nos seus processos de ensino e de 
aprendizagem, novas ferramentas que buscam uma melhor adaptação às 
novas gerações que as procuram. O conhecimento dessas novas gerações e o 
impacto daí decorrente na conceção e operacionalização de cenários de e-
Learning 2.0, bem como a avaliação do contributo da sua utilização nas 
aprendizagens, são tópicos que têm merecido, uma especial atenção por parte 
de muitas instituições. O trabalho de investigação descrito nesta tese foi 
realizado durante dois semestres – os primeiros semestres dos anos letivos de 
2010/2011 e de 2018/2019 no Departamento de Comunicação e Arte da 
Universidade de Aveiro, com os estudantes que nesses anos letivos 
ingressaram no curso de Novas Tecnologias da Comunicação. Os objetivos 
subjacentes a este trabalho abrangeram: o aprofundar do conhecimento sobre 
o perfil dos novos estudantes que ingressam no ensino superior e verificar se 
este se enquadram nos estereótipos das gerações Y e Z; a caracterização 
desses novos estudantes, quanto à utilização que faziam da tecnologia (em 
contextos pessoal/social e escolar/académico); a caracterização das suas 
expectativas em relação à utilização dessa tecnologia no ensino superior; e o 
informar a conceção e a operacionalização de cenários de e-Learning 2.0 que 
contribuam de forma efetiva para as aprendizagens desses estudantes. A 
investigação evidenciou que o ingresso no Ensino Superior, foi um momento 
diversificação, de consolidação e de aprofundamento, da sua relação com a 
tecnologia e do uso que dela fazem. As especificidades de um curso como o 
de Novas Tecnologias da Comunicação, colocam desafios adicionais aos 
estudantes, os quais potenciaram uma maior vivência em rede, uma 
exploração diferente de aplicações já conhecidas e de outras que iam para 
além daquelas que dominavam o quotidiano destes estudantes. Nas 
experiências tidas com a tecnologia durante os seus primeiros semestres, os 
estudantes valorizaram, entre outras características: a flexibilidade no 
acompanhamento das atividades e no acesso aos conteúdos; a simplicidade e 
o imediatismo das interações com os demais intervenientes; e o 
desenvolvimento de novas competências, muito úteis para usar e aproveitar as 
tecnologias em diferentes contextos das suas vidas, presentes e futuras. 
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abstract 
 

Today, profound transformations are taking place in society because of 
increasing technological development. The Web 2.0, or Social Web, is a 
powerful agent of these transformations, creating a true Network Society that 
has progressively transformed the daily lives of individuals. The emergence of 
Generations (Y and Z), accustomed to a networked existence, has thus been 
forged. Higher Education institutions have tried to incorporate in their teaching 
and learning processes, new tools that seek a better adaptation to the new 
generations that come to them. The knowledge of these new generations and 
the resulting impact on the design and operation of e-Learning 2.0 scenarios, 
as well as the assessment of the contribution of their use in learning, are topics 
that have deserved special attention from many institutions. The research work 
described in this thesis was carried out during two semesters - the first 
semesters of the school years 2010/2011 and 2018/2019 at the Department of 
Communication and Art of the University of Aveiro, with the students who in 
those school years entered the New Communication Technologies course. The 
objectives underlying this work included: deepening the knowledge about the 
profile of new students entering higher education and checking whether they fit 
into the stereotypes of the Y and Z generations; characterizing these new 
students as to their use of technology (in personal/social and school/academic 
contexts); characterizing their expectations as to the use of that technology in 
higher education, and informing the design and operationalization of e-Learning 
2.0 scenarios that effectively contribute to the learning of these students. The 
research showed that the entrance in Higher Education was a moment of 
diversification, consolidation, and deepening, of their relationship with the 
technology and the use they make of it. The specificities of a course such as 
New Communication Technologies, pose additional challenges to the students, 
which led to a greater networked experience, with different exploitation of 
already known applications, and others that went beyond those that dominated 
the daily lives of these students. In their experiences with technology during 
their first semesters, students valued, among other features: flexibility in the 
following of activities and accessing content; simplicity and immediacy in 
interactions with other actors; and the development of new skills, very useful for 
using and taking advantage of technologies in different contexts of their present 
and future lives. 
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1. Introdução 

Observam-se atualmente profundas transformações na sociedade decorrentes de um crescente 

desenvolvimento tecnológico. A World Wide Web, enquanto Web 2.0 (O’Reilly, 2005b, 2005a), ou 

Web Social, constitui-se como um poderoso agente dessas transformações, consubstanciando uma 

verdadeira Sociedade em Rede (Castells et al., 2007, 2011), que, progressivamente, tem vindo a 

transformar o quotidiano das pessoas, das organizações e da sociedade em geral. Forjou-se neste 

contexto o aparecimento de uma Net Generation, termo cunhado por Don Tapscott (1998, 1999), 

também designada por outros autores como Millennials, Geração Y, Geração Eu ou Geração 

Nintendo (Oblinger & Oblinger, 2005a; Prado & Castro, 2009; Simões & Gouveia, 2009; Taylor & 

Keeter, 2010), para a qual uma vida em rede foi sendo gradualmente integrada no seu quotidiano. 

Esta integração aprofundou-se, e massificou-se, no âmbito dos jovens pertencentes ao estereótipo 

geracional seguinte – a Geração Z, designada na literatura também como iGeneration, Post-

millennials, Homeland Generation (Dimock, 2019; Issa & Isaias, 2016; Seemiller & Grace, 2017; 

Törőcsik et al., 2014; Tulgan, 2013; Turner, 2015). 

Nascidos no período entre 1980 e 1994 (Bencsik et al., 2016; Dimock, 2019; Kasasa, 2019; Taylor 

& Keeter, 2010), os elementos da Geração Y (Millennials) são considerados  como quase Digital 

Natives, dado terem experienciado parte da sua infância e juventude, ainda sem uma forte imersão 

tecnológica (Grenčíková & Vojtovič, 2017; Prensky, 2001b; Turner, 2015). Algo que contrasta com 

os Digital Immigrants de gerações anteriores, cujas vidas só foram tardiamente influenciadas pelas 

transformações tecnológicas das últimas décadas. Já os elementos da Geração Z, nascidos no 

período entre 1995 e 2015 são considerados como verdadeiros Digital Natives pois nasceram, e 

cresceram, imersos numa sociedade tecnológica e conectada (Bencsik et al., 2016; Dimock, 2019; 

Kasasa, 2019; Turner, 2015).  

Estas gerações Y e Z, aproveitam em múltiplos contextos das suas vidas, as mais-valias que esta 

imersão comporta. Muitos são Multitaskers, valorizam um feedback imediato às suas interações e 

utilizam a Web como fonte principal para a obtenção de informação, consumindo menos televisão, 

revistas, jornais e livros nos seus suportes tradicionais (Barnes et al., 2007; Cardoso et al., 2009; 

OberCom, 2010; Simões & Gouveia, 2009; Taylor & Keeter, 2010). 

Na Web 2.0 agem como consumidores e produtores de conteúdos, embora a profundidade com que 

desempenham estes papéis possa ser afetada por especificidades de contextos - sociais, 

económicos e culturais. Frequentemente a produção de User Generated Content (UGC) é bem 

menor quando comparada com o consumo desse tipo de conteúdos (Cardoso et al., 2009; Issa & 

Isaias, 2016). Dispondo comumente das competências técnicas necessárias à utilização das novas 

ferramentas e serviços, estes nativos digitais nem sempre evidenciam uma compreensão plena das 

vantagens trazidas por essa utilização, nomeadamente quanto às vertentes sociais e participativas 
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que a Web 2.0 potencia. Apesar disso consideram que estas tecnologias são importantes para 

simplificar a vida, aproximar as pessoas e permitir uma melhor gestão do tempo (Seemiller & Grace, 

2017; Simões & Gouveia, 2009; Taylor & Keeter, 2010; Törőcsik et al., 2014). 

Se num contexto nacional, à data de início do estudo (ano letivo de 2010/2011), os elementos 

pertencentes à geração Y exibiam ainda, um menor uso das Redes Sociais Online (RSO) e dos 

dispositivos móveis para o acesso à Web (Cardoso et al., 2009; OberCom, 2012; OberCom & 

Comunicação, 2009a, 2012; Taborda et al., 2010), num contexto internacional, estudos realizados 

nos Estados Unidos da América (EUA), Europa e Austrália revelavam já uma maior utilização destas 

redes e dispositivos (Caruso et al., 2009a; Hughes, 2009; Kennedy et al., 2006; Smith et al., 2010; 

Taylor & Keeter, 2010). Esta tendência acentuou-se fortemente à data de término do estudo (ano 

letivo de 2018/2019) com a entrada em cena dos elementos da geração Z (M. Anderson & Jiang, 

2018; Dimock, 2019; Issa & Isaias, 2016; Premack, 2018a, 2018b; Tulgan, 2013). É de notar que 

estudos, nacionais e internacionais ressalvam a heterogeneidade apresentada por estas gerações, 

o que frequentemente põe em causa o enfoque dicotómico de Marc Prensky (2001b, 2001a) – Digital 

Natives vs Digital Immigrants, Desta constatação decorrem dificuldades acrescidas na 

caracterização dos elementos destas gerações, um trabalho que, sendo fortemente influenciado 

pelas referidas especificidades de contexto, sugere a necessidade de um estudo continuado neste 

domínio (Dimock, 2019; Issa & Isaias, 2016; Kennedy et al., 2006). 

Com o ingresso das gerações Y e Z nas Instituições de Ensino Superior (IES), novos desafios se 

colocam no que respeita à reorganização dos processos de ensino/aprendizagem, nomeadamente 

no que respeita às formas de interação, de forma a incorporar os hábitos dos estudantes com o 

objetivo de lhes proporcionar as melhores condições de trabalho. Habituados a uma utilização 

intensiva em contexto móvel da Web 2.0, e das suas ferramentas e serviços, estes novos estudantes 

trazem expectativas sobre a utilização dessas ferramentas nos novos contextos que irão 

experienciar nas instituições (M. Anderson & Jiang, 2018; Bonk, 2009; Issa & Isaias, 2016; Ozkan & 

Solmaz, 2015; Seemiller & Grace, 2017; Thompson, 2007; Törőcsik et al., 2014). Apesar de 

valorizarem o contacto presencial com os colegas e professores, estes estudantes olham para a 

tecnologia em geral, e para a Web 2.0 em particular, como algo capaz de complementar e 

aprofundar o que acontece na sala de aula. Exibem também uma separação muito difusa entre a 

utilização das tecnologias em contextos pessoais/sociais e escolares/académicos. Sendo difícil 

captar-lhes a atenção, estes estudantes mostram preferência por processos de ensino e 

aprendizagem que lhes permitam: uma maior autonomia; uma maior interação; um feedback 

imediato; e por poderem operacionalizar aquilo que aprendem (Barnes et al., 2007; Geck, 2006; 

Seemiller & Grace, 2017; Simões & Gouveia, 2009; Törőcsik et al., 2014). 

Esta utilização da Web 2.0 num contexto de ensino e aprendizagem foi corporizada no conceito de 

e-Learning 2.0, cunhado por Stephen Downes (2005), que procurou perspetivar, de uma forma 

convergente, as transformações inerentes a esta nova realidade, que, segundo o autor, mais do que 
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uma simples revolução tecnológica, corporizam uma verdadeira revolução social. Neste sentido 

importa que os estudantes operem nessa nova realidade, munidos de competências que lhes 

permitam ir além de uma simples utilização da tecnologia, possibilitando aproveitar, em pleno, as 

vantagens subjacentes a essa utilização neste novo contexto escolar/académico. Dessas 

competências necessárias destacam-se: a capacidade de filtrar/selecionar as inúmeras fontes de 

informação disponíveis; o pensamento crítico e criativo; a capacidade de contribuir proactivamente 

e colaborativamente nas redes (comunidades) que aí florescem. Apesar da sua importância, os 

estudantes exibem ainda algumas lacunas nestas competências, um facto que as IES devem 

procurar colmatar, potenciando assim as vantagens inerentes à utilização do referido e-Learning 2.0 

(Barnes et al., 2007; Downes, 2006, 2009; Dworschak, 2010; Hughes, 2009; Jerald, 2009; Kennedy 

et al., 2009; Seemiller & Grace, 2017; Turner, 2015; Wesch, 2008). 

Nas IES, a crescente integração da Web 2.0 e das suas ferramentas, promove a eficácia dos 

processos de ensino e aprendizagem implementados pelos professores, induzindo desse modo, o 

desenvolvimento de novas competências e a adoção de estratégias de aprendizagem de pendor 

social/colaborativa com uma intensa partilha de recursos UGC, ou de cariz mais individual, tanto em 

contextos formais como informais. Uma flexibilidade acrescida, que tem sido valorizada pelas 

gerações Y e Z (M. Anderson & Jiang, 2018; Brooks & Pomerantz, 2017; Caruso et al., 2009a; 

Correia & Mesquita, 2006; Dahlstrom et al., 2015; Franklin & Harmelen, 2007; Galanek et al., 2018; 

Hughes, 2009; Jenkins, 2010; Kennedy et al., 2006; Kirkpatrick, 2009; Minocha, 2009; Mota, 2009; 

Ozkan & Solmaz, 2015; Seemiller & Grace, 2017; Siemens & Tittenberger, 2009; Smith et al., 2010). 

Para os professores, importa compreender as potencialidades destes ambientes tecnológicos na 

criação de novas abordagens e adequar a sua ação enquanto promotores e facilitadores das 

interações e das aprendizagens dos estudantes. O conhecimento prévio das competências dos 

novos estudantes, e da utilização que fazem da Web 2.0, revela-se importante para a tomada de 

decisões sobre as ferramentas a incluir nessas abordagens. Com a utilização destas tecnologias 

num contexto de e-Learning 2.0, os professores e as IES buscam uma melhor adaptação às 

expectativas desta geração (M. Anderson & Jiang, 2018; Bates, 2010; Batista & Ramos, 2011; Collis 

et al., 2002; Eberhardt, 2017; Franklin & Harmelen, 2007; Gould, 2009; Hall et al., 2009; Hughes, 

2009; N. S. N. de Morais & Ramos, 2012; OECD, 2010b; Seemiller & Grace, 2017).   

1.1. Temáticas em investigação 

Esta tese apresenta e discute o estudo realizado pelo autor - docente no Departamento de 

Comunicação e Arte (DeCA) da Universidade de Aveiro (UA), com os seus estudantes do 1º ano da 

licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação (NTC). Conforme preconizado pela literatura 

(Eberhardt, 2017; Geck, 2006; Oblinger & Oblinger, 2005a, 2005b; Seemiller & Grace, 2017), 

recomenda-se um estudo destes novos estudantes focado nas seguintes interrogações: Quem são 

esses novos estudantes? O que os distingue dos demais colegas e dos seus professores? Quais 
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os processos de ensino e de aprendizagem que os motivam? Quais as tecnologias que melhor 

podem contribuir para o seu sucesso académico? Tendo em conta estas interrogações e a janela 

temporal em que o estudo foi desenvolvido podem enumerar-se as seguintes temáticas em 

investigação: o ingresso nas IES das Gerações Y e Z; os dispositivos e ferramentas da Web 2.0 

usados por estas gerações; as competências tecnológicas que possuem para esse uso; as atitudes 

e expectativas que revelam sobre esse uso em contextos pessoais/sociais e escolares/académicos; 

e os contributos percecionados desse uso, nos contextos escolares/académicos.  

Estas temáticas permitem aprofundar o conhecimento sobre os estudantes que ingressam nas IES 

e têm merecido uma especial atenção por parte de muitas dessas instituições (M. Anderson & Jiang, 

2018; Heid et al., 2009; Hughes, 2009; Chris Jones et al., 2010; Chris Jones & Hosein, 2010; OECD, 

2010b; Redecker et al., 2009; Seemiller & Grace, 2017). Apesar do estereótipo geracional - Y e Z, 

ser o ponto de partida para a discussão efetuada ao longo da presente tese, não devem ser 

ignoradas eventuais assimetrias e especificidades existentes nesses grupos e que decorrem dos 

contextos próprios dos elementos desses grupos e das instituições onde ingressam (M. Anderson 

& Jiang, 2018; Clark et al., 2009; Issa & Isaias, 2016; Kennedy et al., 2006, 2008, 2009; Kumar, 

2010; Luckin et al., 2009; Monitor, 2010; Premack, 2018b, 2018a; Seemiller & Grace, 2017; Törőcsik 

et al., 2014; Tulgan, 2013).  

Reforça-se assim a relevância da realização de estudos que permitam conhecer melhor, os 

estudantes que ingressam nas IES em contextos específicos criados, por exemplo, por uma 

instituição, um departamento e um curso. Importa caracterizar eventuais assimetrias contextuais 

(sociais, económicas, geográficas, educacionais, culturais, etc.) desses estudantes, para que não 

sejam infundadamente rotulados em determinado estereótipo geracional (Cardoso et al., 2009, 

2014; Cardoso, Baldi, et al., 2017; Caruso et al., 2009a; Smith et al., 2010; Taborda et al., 2010). 

Para os professores das IES, nos quais o autor do presente estudo se inclui, a realização destes 

estudos é relevante para fundamentar decisões sobre a conceção e operacionalização de processos 

de ensino e aprendizagem, em contexto de e-Learning 2.0, adequados a estes novos estudantes.  

Estes estudos podem fundamentar ainda, a criação de enquadramentos institucionais para a 

operacionalização do e-Learning 2.0 nas IES e para colmatar eventuais lacunas nas infraestruturas 

tecnológicas e serviços institucionais de apoio a essa operacionalização. Estas são preocupações 

que a UA, instituição onde o estudo foi desenvolvido, tem procurado trabalhar, face aos 

pressupostos subjacentes à sua missão e estratégia e através de diversos projetos de investigação, 

na área (M. Anderson & Jiang, 2018; Armstrong & Franklin, 2008; Batista & Ramos, 2011; Franklin 

& Harmelen, 2007; Hughes, 2009; Kennedy et al., 2008, 2009; N. S. N. de Morais & Ramos, 2012; 

Premack, 2018b; Redecker et al., 2010, 2009; Seemiller & Grace, 2017). 
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1.2. Contextualização do estudo 

A partir das temáticas em investigação, da janela temporal em que o estudo foi operacionalizado e 

de acordo com o recomendado por alguns autores (Punch, 2009, pp. 57–58; Quivy & Campenhoudt, 

2003, p. 44), definiram-se as questões genéricas que orientaram o estudo realizado:  

 Os estudantes que ingressam nas IES pertencerão às Gerações Y e Z?  

 Que dispositivos e aplicações (plataformas/serviços) da Web 2.0, estes estudantes usam, e 

que competências tecnológicas evidenciam para esse uso?  

 Que atitudes e expectativas trazem, quanto a esse uso, no contexto das suas IES?  

 Quais serão os contributos percecionados para as suas aprendizagens, decorrentes desse 

uso? 

Estas questões estabeleceram um fio condutor para a investigação, e para o aprofundar dos 

pressupostos teóricos que delimitaram a problemática estudada (Quivy & Campenhoudt, 2003, pp. 

89–90): a Web 2.0, enquanto paradigma de uma rede de cariz social, comunitário e colaborativo; a 

caracterização dos estudantes que ingressam no Ensino Superior (ES), enquanto potenciais 

elementos das gerações Y e Z; e o e-Learning 2.0 enquanto forma de integração e aplicação das 

tecnologias da Web 2.0 nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos pelas IES. 

Emergem assim os seguintes objetivos para a investigação o estudo: o aprofundar do conhecimento 

sobre o perfil dos novos estudantes das IES; o verificar se esse perfil se enquadra nos estereótipos 

das gerações Y e Z; e o informar a conceção e a operacionalização de cenários de e-Learning 2.0 

que contribuam de forma efetiva para as aprendizagens desses estudantes. 

Em resultado das questões genéricas definidas, da delimitação da problemática estudada, dos 

objetivos traçados, da revisão de literatura e tendo em conta o contexto institucional em que o 

estudo foi desenvolvido, no âmbito do enquadramento profissional do autor, enquanto regente e 

docente de diversas unidades curriculares do 1º ano da licenciatura em NTC do DeCA na UA, 

definiram-se as seguintes questões de investigação (q.i.): 

q.i.1. Serão os novos estudantes que ingressam na licenciatura em NTC, elementos 

representativos das Gerações Y e Z? 

q.i.2. Que dispositivos e aplicações da Web 2.0, são usados por esses estudantes, antes e após 

o ingresso no ensino superior, em contextos pessoais/sociais e escolares/académicos? 

q.i.3. Que competências tecnológicas evidenciam para esse uso? 
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q.i.4. Quais as atitudes e expectativas apresentadas, por esses estudantes, quanto à utilização 

da Web 2.0, nas unidades curriculares de NTC? 

q.i.5. No que concerne às suas aprendizagens e decorrentes desse uso, quais os contributos 

percecionados pelos estudantes? 

q.i.6. Que recomendações se podem sistematizar para informar a conceção e operacionalização 

de cenários e-Learning 2.0 nas unidades curriculares de NTC?  

Estas questões de investigação relevam a preocupação tida com a análise do momento de entrada 

nas IES, um marco importante na vida dos estudantes e que normalmente se constitui como um 

momento de transição e de rutura com hábitos anteriores. O estudo realizado, enquadrado por um 

paradigma Interpretativo (Qualitativo) foi desenvolvida metodologicamente através de um Estudo de 

Caso, com os estudantes que ingressaram na licenciatura em NTC nos anos letivos de 2010/2011 

e de 2018/2019. O acompanhamento feito durante os primeiros tempos desse ingresso e a 

identificação dos efeitos percecionados por novas práticas, no âmbito do uso da Web 2.0, 

contribuíram para avaliar eventuais mudanças no perfil desses estudantes.   

1.3. Estrutura do documento 

Para além do presente capítulo - Introdução, este documento encontra-se estruturado através de 

outros 4 capítulos que a seguir se explanam:  

 No segundo capítulo – Enquadramento teórico, é feita uma fundamentação teórica da 

investigação realizada e apresenta-se o respetivo enquadramento conceptual. Subjacente 

a este enquadramento esteve uma revisão da literatura científica pertinente aos conceitos 

considerados, bem como uma pesquisa e análise de projetos de investigação similares. 

Neste segundo capítulo apresenta-se ainda, a evolução histórica da utilização do e-Learning 

na UA e, em particular, na licenciatura em NTC oferecida pelo DeCA, contexto no qual 

estudo foi desenvolvido; 

 A abordagem metodológica utilizada é apresentada no terceiro capítulo – Metodologia e 

operacionalização da investigação. Aí fundamentam-se as opções tomadas e caracteriza-

se o caso em estudo, quanto à sua natureza e contexto. Neste capítulo é apresentado, 

ainda, o modelo de análise utilizado, o qual foi construído a partir do enquadramento teórico 

efetuado e das questões de investigação definidas. Detalha-se esse modelo quanto aos 

conceitos (inerentes à problemática em estudo), às dimensões e componentes que o 

constituem, bem como quanto aos indicadores que daí derivam. São também descritas as 

principais etapas em que a investigação se operacionalizou, a recolha de dados efetuada, 

os métodos e instrumentos que integraram essa recolha e os procedimentos subjacentes à 
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operacionalização e difusão dos instrumentos. O capítulo termina com a apresentação dos 

métodos utilizados para o tratamento dos dados recolhidos; 

 No quarto capítulo – Apresentação e análise de dados, organizado em diversas secções, 

correspondentes às principais etapas em que a investigação se desenvolveu. São 

apresentados, para cada uma destas etapas, os dados recolhidos, os principais resultados 

daí decorrentes e uma reflexão crítica destes últimos, enquadrada pelas questões de 

investigação anteriormente definidas; 

 No quinto e último capítulo – Conclusões, retomam-se as questões de investigação, com o 

intuito de sistematizar as principais conclusões do estudo e propor uma resposta à questão 

geral de investigação. É ainda feito um balanço global do trabalho realizado e são 

identificadas novas questões que potenciarão oportunidades futuras de estudo. 
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2. Enquadramento teórico 

A partir dos referidos pressupostos teóricos que delimitaram a problemática estudada (Quivy & 

Campenhoudt, 2003, pp. 89–90) definiram-se as temáticas abarcadas pelo presente 

enquadramento teórico:  

 A Web 2.0, enquanto paradigma de uma rede de cariz social, comunitário e colaborativo;  

 A caracterização dos estudantes que ingressam no ensino superior, enquanto potenciais 

elementos das Gerações Y e Z;  

 o e-Learning 2.0 enquanto forma de integração e aplicação das tecnologias da Web 2.0 nos 

processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos pelas IES.  

Estas temáticas foram exploradas através de uma revisão bibliográfica e da análise de estudos 

relevantes, desenvolvidos por diversas entidades, nacionais e internacionais. Neste capítulo 

apresenta-se ainda, uma breve contextualização histórica do uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) no suporte ao ensino e à aprendizagem, quer na UA, quer no contexto da 

licenciatura em NTC oferecida pelo DeCA. 

2.1. Da Web 1.0 à Web 2.0 

Para uma melhor compreensão da primeira temática – a Web 2.0 enquanto paradigma de utilização 

de uma nova rede de cariz social, comunitário e colaborativo, importa iniciar a análise desta 

contrapondo-a à realidade anteriormente vivida – a Web 1.0, a qual pode situar-se cronologicamente 

entre o ano de 1989, com o lançamento da proposta de Tim Berners-Lee para aquilo que viria a 

tornar-se a World Wide Web e o ano de 2004, onde através de Tim O’Reilly, a designação Web 2.0 

ganha notoriedade (Cormode & Krishnamurthy, 2008; C. P. Coutinho & Junior, 2007; O’Reilly, 

2005a; O’Reilly & Battelle, 2009; Strickland, 2008). 

Na sua essência, e alicerçada na proposta de março de 1989 da autoria de Tim Berners-Lee (1989), 

a Web ou World Wide Web ou Web 1.0, pode ser definida como Umesha Naik e D Shivalingaiah 

(2008, p. 499)  enunciam: 

“The web is a system of interlinked, hypertext documents accessed via the Internet. With 

a web browser, a user views web pages that may contain text, images, videos, other 

multimedia and navigates between them using hyperlinks.” 

Desta definição decorre uma característica fundamental para a Web 1.0, a interligação em rede 

(suportada na Internet), de conteúdos, os quais eram consumidos pelos utilizadores através do uso 
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de navegadores1 - web browsers. Esses conteúdos eram criados por poucos, face à complexidade 

inerente à sua criação/gestão e às competências necessárias para tal (C. P. Coutinho & Junior, 

2007). Quanto ao consumo dos conteúdos, este era feito pela generalidade dos utilizadores da Web 

(Consumers), o que gerou essencialmente uma Read-Only Web (Cormode & Krishnamurthy, 2008). 

onde a interação não era promovida, quer com os conteúdos, quer com outros utilizadores. Para a 

generalidade dos utilizadores da Web 1.0, a criação, a edição, a reutilização e a partilha dos 

conteúdos na rede, constituíam-se como fluxos de trabalho raramente executados. No entanto estas 

limitações adequavam-se aos propósitos de então, pois muitas das empresas e outros agentes, com 

presença online, procuravam apenas disponibilizar conteúdos para consumo do público, sob o seu 

estrito controlo. O acesso à Web 1.0 era ainda caro, o que dificultava a sua massificação (Cormode 

& Krishnamurthy, 2008; C. P. Coutinho & Junior, 2007; Naik & Shivalingaiah, 2008; Strickland, 2008). 

Na Web 1.0, os sítios Web (Web Sites), onde os conteúdos eram disponibilizados, organizavam-se 

em grupos de páginas Web (Web Pages) interligadas que permitiam uma reduzida interatividade e 

apresentavam um cariz estático, com uma taxa de atualização dos conteúdos ditada, na sua 

essência, pelos gestores dos sítios ou pelos fornecedores de conteúdos. Os saltos/navegação entre 

sítios da Web 1.0 eram comuns, já que os mecanismos e estratégias de retenção dos utilizadores 

apresentavam-se com reduzida maturidade. 

A existência da Web 1.0, situada historicamente no período que decorreu entre a proposta inicial de 

Tim Berners-Lee em 1989 e a afirmação global da Web 2.0 em 2004, a partir da ideia disseminada 

por Tim O’Reilly (Berners-Lee, 1989; Cormode & Krishnamurthy, 2008; Christian Fuchs et al., 2010; 

O’Reilly, 2005b; Strickland, 2008), acompanhou em Portugal, tal como noutros países, o 

aparecimento do conceito de Sociedade da Informação e a discussão das suas implicações. Em 

1997, com a publicação em Portugal do Livro Verde para a Sociedade da Informação, analisaram-

se muitas dessas implicações e as diretrizes políticas, tecnológicas sociais, económicas, culturais, 

necessárias para a atingir uma sociedade desse tipo. A promoção e difusão das TIC, nas quais se 

enquadra a Web 1.0, trouxe para a discussão pública um novo modelo de sociedade onde seria 

visível uma crescente dependência da informação. 

Em abril de 1999, uma consultora na área do User Experience Design - Darcy DiNucci, escrevia na 

revista Print Magazine, o artigo Fragmented Future onde revelava preocupações crescentes pela 

multiplicidade de ecrãs em que a Internet/Web era utilizada, e pelas dificuldades acrescidas daí 

decorrentes, no desenvolvimento e adequação a essa realidade, de aplicações, páginas e 

conteúdos. Para DiNucci (1999) estavam a ser lançadas as bases de uma nova Web – a Web 2.0 

conforme enunciava em: 

 
1 Mais detalhes sobre a evolução histórica destes navegadores e a sua contextualização face à evolução tecnológica da Web pode ser 
consultada em: http://evolutionofweb.appspot.com/ [consultado em 1 de julho de 2013] 
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“The Web we know now, which loads into a browser window in essentially static screenfuls, 

is only an embryo of the Web to come. The first glimmerings of Web 2.0 are beginning to 

appear, and we are just starting to see how that embryo might develop. (…) The Web will 

be understood not as screenfuls of text and graphics but as a transport mechanism, the 

ether through which interactivity happens. It will still appear on your computer screen (…), 

on your TV set (…), your car dashboard (…), your cell phone (…), hand-held game 

machines and maybe even your microwave oven.” 

Nesta primeira definição do conceito, bem como no restante artigo, revelava-se uma nova Web: 

mais focada no suporte à interação entre os seus utilizadores; com uma forte presença no quotidiano 

destes; e interconectando-se nos múltiplos dispositivos tecnológicos (gadgets) que iam 

preenchendo esse quotidiano. Apesar deste contributo inicial de Darcy DiNucci, é a Dale Dougherty, 

vice-presidente da O'Reilly Media, Inc., que é comummente atribuída a responsabilidade pela 

popularização do conceito de Web 2.0.  

Esta atribuição decorre dos contributos feitos por Dougherty em 2004, numa sessão de 

brainstorming entre as empresas O'Reilly Media e MediaLive International onde se discutiu a 

eventual organização de uma conferência sobre a Web e as transformações que esta vinha 

sofrendo, numa era pós queda bolsista da dot.com bubble. Dessa sessão viria a resultar a primeira 

edição da Web 2.0 Conference, realizada em outubro de 2004 no Hotel Nikko na cidade norte-

americana de São Francisco (Anderson, 2007; Greisle, 2006; Strickland, 2008). Este episódio é 

relatado por Tim O’Reilly na primeira página do seu artigo de 2005 - What Is Web 2.0: Design 

Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, onde se pode ler: 

“The concept of "Web 2.0" began with a conference brainstorming session between 

O'Reilly and MediaLive International. Dale Dougherty, web pioneer and O'Reilly VP, noted 

that far from having "crashed", the web was more important than ever, with exciting new 

applications and sites popping up with surprising regularity. What's more, the companies 

that had survived the collapse seemed to have some things in common. Could it be that 

the dot-com collapse marked some kind of turning point for the web, such that a call to 

action such as "Web 2.0" might make sense? We agreed that it did, and so the Web 2.0 

Conference was born.” 

Na sessão de brainstorming, as novas abordagens e aplicações trazidas pela Web 2.0, foram sendo 

sistematizadas em contraponto às existentes na Web 1.0 (Tabela 1). 



Competências para o e-Learning 2.0 dos estudantes à entrada no Ensino Superior 
Um estudo de caso com estudantes da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro 

 

12 
 

Tabela 1 - Sistematização de abordagens e aplicações na Web 1.0 vs Web 2.0 (O’Reilly, 2005b) 

 

Os constantes desenvolvimentos introduzidos nesses novos serviços e aplicações beneficiavam 

diretamente da utilização de que estes eram alvo. Assistia-se também na Web 2.0, à criação, à 

publicação, à partilha e à remistura/reutilização de conteúdos de múltiplas fontes (individuais e/ou 

institucionais), promovendo-se assim uma cultura de participação entre os seus utilizadores, 

indutora de comportamentos proactivos - na gestão desses conteúdos e nas interações que estes 

utilizadores realizavam (Bonk, 2009, p. 41; O’Reilly, 2005b). Os utilizadores da Web 2.0 tinham 

finalmente ao seu dispor os meios técnicos para contribuir (e colaborar) na referida gestão (Paul 

Anderson, 2007). 

“Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices; Web 2.0 applications 

are those that make the most of the intrinsic advantages of that platform: delivering 

software as a continually-updated service that gets better the more people use it, 

consuming and remixing data from multiple sources, including individual users, while 

providing their own data and services in a form that allows remixing by others, creating 

network effects through an "architecture of participation," and going beyond the page 

metaphor of Web 1.0 to deliver rich user experiences.” (O’Reilly, 2005b, p. 1) 

Apesar destas mudanças parecerem corporizar uma verdadeira revolução, muito do que se 

observava então, materializou o prescrito na proposta inicial para a Web de Tim Berners-Lee (1989) 

conforme o próprio respondia em agosto de 2006, a Scott Laningham (2006, p. 7), editor da IBM 

developerWorks, quando questionado sobre se de uma forma simplista considerava que a Web 1.0 

se focava na interligação de computadores e na disponibilização de conteúdos, enquanto a Web 2.0 

se focava no interligar de utilizadores e no facilitar novos tipos de colaboração entre estes: 

Web 1.0 Web 2.0
DoubleClick  Google AdSense

Ofoto  Flickr
Akamai  BitTorrent

mp3.com  Napster
Britannica Online  Wikipedia

personal websites  blogging
evite  upcoming.org and EVDB

domain name speculation  search engine optimization
page views  cost per click

screen scraping  web services
publishing  participation

content management systems  wikis
directories (taxonomy)  tagging ("folksonomy")

stickiness  syndication



Competências para o e-Learning 2.0 dos estudantes à entrada no Ensino Superior 
Um estudo de caso com estudantes da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro 

 

13 
 

“Totally not. Web 1.0 was all about connecting people. It was an interactive space, and I 

think Web 2.0 is, of course, a piece of jargon, nobody even knows what it means. If Web 

2.0 for you is blogs and wikis, then that is people to people. But that was what the Web 

was supposed to be all along. And in fact, you know, this Web 2.0, quote, it means using 

the standards which have been produced by all these people working on Web 1.0. It means 

using the document object model, it means for HTML and SVG, and so on. It's using HTTP, 

so it's building stuff using the Web standards, plus JavaScript, of course. So Web 2.0, for 

some people, it means moving some of the thinking client side so making it more 

immediate, but the idea of the Web as interaction between people is really what the Web 

is. That was what it was designed to be as a collaborative space where people can 

interact.” 

A Web 2.0 materializou o conceito de Prosumer = Producer + Consumer, inicialmente cunhado por 

Alvin Toofler (1980) na sua obra The Third Wave, e popularizado mais tarde, no contexto dessa 

nova Web, por Don Tapscott e Anthony D. Williams (2006) em Wikinomics : How mass collaboration 

changes everything, um conceito onde esse utilizador se constitui, não só como consumidor de 

conteúdos, à semelhança do que fazia na velha web 1.0, mas também enquanto um agente 

económico, criador e influenciador de novos conteúdos (serviços, produtos, etc.) ou transformador 

dos existentes. Os Prosumers envolvem-se intensamente na criação, partilha, personalização e 

reutilização dos conteúdos, organizando-se em comunidades e grupos onde interagem, contribuindo 

desse modo para um clima de inovação capaz de influenciar positivamente as empresas e 

organizações. 

Na Web 2.0 a gestão destes UGC, suportou-se numa crescente massificação e democratização do 

acesso e utilização da Web e tecnologias conexas, as quais se tornaram gradualmente mais baratas 

e menos exigentes quanto às competências e literacias necessárias à sua operação, 

nomeadamente naquilo que diz respeito aos procedimentos associados à gestão dos conteúdos e 

das interações realizadas nessa nova rede  (C. P. Coutinho & Junior, 2007; Downes, 2005). Como 

O’Reilly (2005b) referia, a cultura de participação na Web 2.0 potenciava o aproveitamento de uma 

inteligência coletiva, construída e reforçada de uma forma “quase orgânica”, através das múltiplas 

ligações e relações que se iam estabelecendo entre os utilizadores, com as suas interações e os 

seus conteúdos.  

O UGC, enquanto conceito ainda que difuso, pode considerar-se como algo que engloba vários tipos 

de conteúdos digitais e de trabalho criativo, seja sob a forma de texto, de áudio, de vídeo, de imagem 

ou de uma combinação destes elementos, criados pelos utilizadores da Internet/Web. Para estes 

conteúdos gerados pelos utilizadores podem traçar-se três características (OECD, 2007): 

 Publicação – todo o UGC deve ser alvo de publicação na Internet/Web, com acesso público 

(a todos os utilizadores) ou restrito (a grupos de utilizadores). Daqui decorre que conteúdos 
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como as mensagens de e-mail, não sejam consideradas UGC, mas mensagens trocadas 

num fórum o sejam; 

 Adição de valor – todo o UGC, criado de raiz, ou resultante da remistura/recombinação de 

UGC existente, deve decorrer de um esforço criativo por parte dos seus autores. Esses 

autores devem adicionar valor aos conteúdos que criam e podem fazê-lo individual ou 

colaborativamente; 

 Abertura – todo o UGC deve ser disponibilizado livre de constrangimentos profissionais, 

institucionais e comerciais. Os seus autores são normalmente não profissionais, sem 

interesses económicos. Vários são os fatores que os motivam nessa criação de UGC: 

interação com os pares, obtenção e reforço de notoriedade, expressão e afirmação pessoal.  

No âmbito desta última característica, convém referir que a ausência de interesses economicistas 

tem vindo a diminuir entre os autores. A crescente monetização do UGC é uma das tendências em 

crescendo na web 2.0 e são muitos os autores que hoje encontram o seu sustento económico a 

partir dos rendimentos obtidos pela visualização e reutilização dos seus conteúdos, publicados nas 

plataformas de partilha de conteúdos digitais (Binyaminova, 2014; Calic, 2009; M. O’Neill, 2012; 

OECD, 2007).  

Com a popularidade de aplicações da Web 2.0, como o Facebook e o Twitter, o fluxo diário de UGC 

que inunda a Internet tem tido um crescido assinalável. A Web 2.0 apresenta atualmente fluxos 

contínuos de conteúdos, que evidenciam o que está a ser criado na rede e o que está a ser 

valorizado pelos seus utilizadores (Behrouzi, 2009; Kirkpatrick, 2009). O impacto e evolução desses 

fluxos de conteúdos gerados pelos utilizadores podem ser visualizados e quantificados nas Figura 

1 e Figura 2 que ilustram a evolução de 2011 para 2018 do que acontece, a cada 60 segundos, nos 

serviços e aplicações da Internet/Web. Apesar destas figuras não permitirem uma comparação 

direta, face à sua proveniência diferenciada e metodologia distinta para a recolha de dados, são 

ainda assim instrumentos importantes no revelar de tendências e “modas” na nova Web. 



Competências para o e-Learning 2.0 dos estudantes à entrada no Ensino Superior 
Um estudo de caso com estudantes da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro 

 

15 
 

 

Figura 1 - O que acontece em 60 segundos na Internet/Web, dados de 2011 (Go-Globe, 2011) 

 

 

Figura 2 - O que acontece em 60 segundos na Internet/Web, dados de 2018 (Desjardins, 2018) 
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Importa sistematizar o conceito da web 2.0, nas suas múltiplas dimensões. Algo que Paul Anderson 

(2007) faz no seu relatório - What is Web 2.0? Ideas, technologies and implication for education. O 

autor parte dos conceitos iniciais definidos por Tim O’Reilly (2005b) e sintetiza as principais ideias 

subjacentes à Web 2.0. As quais traduzem, não só, o que essa rede era, mas também os efeitos 

que dela resultavam, e das atividades dos seus utilizadores, para a construção de um espaço social: 

 Produção individual e UGC (Individual production and User Generated Content) – suportada 

nas novas ferramentas e serviços da web 2.0, mais simples de utilizar, qualquer um podia 

criar e contribuir para os conteúdos presentes na rede, exprimindo as suas opiniões e pontos 

de vista, influenciando muitas das vezes, direta ou indiretamente, os média e outras fontes 

tradicionais de conteúdos. Neste âmbito são de destacar as possibilidades abertas pela 

gravação de vídeo, em terminais móveis (smartphones), e as consequências daí 

decorrentes para os serviços informativos das estações televisivas, onde agora o utilizador 

se podia constituir como mais um “jornalista na rua” e uma fonte de imagens, passíveis de 

inclusão nos alinhamentos noticiosos (Rosen, 2006). Realça-se que esta produção 

individual partilhada na rede, não era na sua generalidade, movida por interesses 

economicistas. Os utilizadores procuravam antes, o reconhecimento perante os seus pares; 

 Mobilizar o poder da multidão (Harness the power of the crowd) – partindo do conceito de 

Wisdom of Crowds  (sabedoria das multidões) onde se preconiza que a agregação de 

informação produzida por um grupo de utilizadores pode apresentar mais-valias, face à 

informação obtida, de forma individual, por qualquer utilizador desse grupo, esta 

mobilização do poder das multidões, no contexto da nova Web 2.0, pretendia relevar o 

trabalho individual e independente dos utilizadores, enquanto contribuintes e potenciadores 

dos resultados obtidos pelo coletivo. Essa influência dos utilizadores, numa vertente de 

Crowdsourcing, aplicada à criação de mais e melhores conteúdos, não era benéfica apenas 

para o UGC, mas também para os próprios serviços (portais como o Flickr ou o Youtube), 

destinados à publicação, partilha e discussão desses conteúdos. Este trabalho para o 

coletivo revelava-se também no conceito de Folksonomy onde de forma individual e livre os 

utilizadores construíam uma taxionomia pessoal corporizada em etiquetas (Tags) atribuídas 

aos conteúdos que consumiam ou produziam. Esta explicitação semântica associada ao 

UGC, ao ser partilhada no grupo (através de mecanismos de agregação existentes nos 

serviços da Web 2.0), comportava vantagens óbvias para a criação de conhecimento e para 

a organização e pesquisa desses conteúdos. A agregação das Tags evidenciava no 

coletivo, o emergir de tendências, quer quanto à produção de UGC, quer quanto ao seu 

consumo, influenciando, por exemplo, a tomada de decisão por empresas quanto à oferta 

de produtos e serviços; 

 Dados a uma escala épica (Data on an epic scale) – na Web 2.0 a profusão de conteúdos 

publicados e as interações realizadas, originavam fluxos de dados intermináveis e em 
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atualização contante. Muitas empresas viram o seu sucesso alicerçado na gestão destes 

fluxos. Como O’Reilly (2005b) referia, dando como exemplo o Google, o valor do seu 

Software (motor de busca), era proporcional à escala e dinamismo dos dados que este geria. 

Um outro exemplo, referido pelo autor, era o sistema de recomendação/comentário e de 

sugestões presente no portal da Amazon. Ao armazenarem a atividade de milhões de 

utilizadores estes aplicacionais “aprendem” os seus hábitos e preferências e podem 

proporcionar experiências de utilização cada vez mais personalizadas. Esta recolha de 

dados a uma escala épica, não estava isenta de críticas, e a segurança e a privacidade dos 

dados recolhidos, era e ainda é uma preocupação dos utilizadores. Algo que recrudesceu 

com a crescente disponibilização de muitos desses dados, através da oferta pública de 

Application Programming Interfaces (APIs) que possibilitam aos utilizadores e 

programadores recombinar e reutilizar essa informação. Atente-se ao que representou a 

disponibilização de uma API do serviço de mapas do Google, para a implantação dos 

múltiplos serviços e ferramentas de terceiros, que na web 2.0, recorrem à geolocalização. 

 Arquitetura (Cultura) de participação (Architecture of Participation) – a forma como um 

serviço da Web 2.0, era concebido e implementado podia potenciar a sua utilização massiva 

por parte dos utilizadores. E dessa maior utilização resultariam melhorias para o próprio 

serviço. Como referido por O’Reilly (2005b) as pesquisas no motor de busca do Google 

melhoram com as repetidas interações por parte dos utilizadores. Outro exemplo, referido 

pelo autor, relacionava-se com o serviço de P2P2 – Bit Torrent3, onde quanto mais 

utilizadores aí interagissem, melhor seria a partilha de ficheiros oferecida. O sucesso nesta 

nova rede parecia estar ao alcance de serviços que incentivassem e facilitassem a 

participação dos utilizadores - na sua utilização; na produção de conteúdos; e na abertura 

e exposição desses conteúdos para posterior reutilização e integração. A disponibilização 

pública do código em fonte aberta (Open Source) e de APIs contribuíram também para uma 

maior participação, fornecendo aos utilizadores/programadores, múltiplas ferramentas para 

formas inovadoras de utilização desses serviços e dos conteúdos disponibilizados nestes.     

 Efeito de rede (Network Effect) – decorrente de aspetos referidos nos pontos anteriores, a 

maior utilização e popularidade de um dado serviço, trazia vantagens e valor associado, 

quer para os seus utilizadores, quer para o próprio serviço (desenvolvimento de novas 

funcionalidades, consolidação das existentes, atração de novos utilizadores, obtenção de 

uma maior quota de mercado, etc.). A maior popularidade que alguns serviços da Web 2.0 

granjearam ao longo dos anos, permitiu-lhes apresentarem um crescimento exponencial no 

número de utilizadores, sendo as RSO, e nomeadamente o Facebook, um claro exemplo 

deste comportamento (Gráfico 1). A natureza participativa destes serviços, fomentando a 

 
2 Peer-to-peer, rede de computadores onde cada nó atua em simultâneo como cliente e servidor. Muito utilizadas nos serviços de partilha (legal 
e ilegal) de ficheiros 
3 http://www.bittorrent.com/ 
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interação entre os utilizadores, potenciou este efeito de rede, o qual não se distribuiu 

equitativamente por todos os utilizadores. Essa distribuição era determinada graficamente 

por aquilo que O’Reilly (2005b), identificava como uma curva do tipo Power Law, que 

evidenciava uma Long Tail (curva tendendo para zero, mas sem o atingir à medida que o 

valor no eixo das abscissas cresce), conforme mostrado no Gráfico 2. Num exemplo 

relacionado com a popularidade dos produtos à venda no mercado, o efeito de rede e o 

valor daí gerado, tende a concentrar-se numa minoria de produtos, mais populares (na zona 

vermelha), enquanto os produtos menos populares, se localizam na Long Tail (na zona 

laranja). Este fenómeno no contexto da atividade e popularidade dos utilizadores da Web 

2.0 foi sendo mitigado, pela crescente facilidade de utilização dos serviços na rede, os quais 

potenciaram a participação e a consequente relevância da maioria desses utilizadores, até 

então “silenciosa”. 

 

Gráfico 1 – Evolução do número mensal de utilizadores ativos no Facebook (statista, 2020). 

 

Gráfico 2 - Curva do tipo Power Law, exibindo à sua direta a Long Tail [fonte: tingkelly.wordpress.com]4 

 
4 Retirado de https://tingkelly.wordpress.com/2012/11/05/book-review-the-long-tail-chris-anderson/ [acedido em 23 de abril de 2013].  
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 Abertura [Openness] – num retomar dos propósitos iniciais de Tim Berners-Lee (1989), a 

abertura do Software, dos dados e demais conteúdos, foi crucial para a expansão e sucesso 

da Web 2.0. Sendo esta rede, um espaço para criar e inovar, tal permitiu aos seus 

utilizadores expressarem as suas opiniões, participando colaborativamente na construção 

de conhecimento e no estabelecimento de vínculos sociais. Esta abertura não sendo isenta 

de perigos, levou a que os aspetos relacionados com o controlo dos dados, os direitos de 

autor (Goldstone, 2008), a segurança e a privacidade dos utilizadores, fossem amplamente 

discutidos. Ainda assim, observam-se muitos dos utilizadores da Web 2.0 a operar neste 

ambiente aberto, sem os devidos cuidados. Para além dos tradicionais portais para a 

partilha de conteúdos, que habitaram esta nova rede desde os seus primórdios, assiste-se 

nos últimos anos, em áreas tradicionalmente mais fechadas, ao surgimento de iniciativas 

associadas aos conteúdos de livre acesso, nomeadamente no campo educacional – Open 

Educational Resources5 (OER), e aos esquemas de licenciamento (para salvaguarda dos 

direitos de autor) com maior flexibilidade e enquadramento legal para a partilha e 

reutilização, tão típicas da Web 2.0 – como o Creative Commons6.   

Os serviços (aplicações), da Web 2.0, desenvolvidos a partir das diferentes tecnologias e standards 

criados por diversas entidades e comunidades internacionais, implementam e sustentam uma larga 

e diversificada plataforma social onde grupos de utilizadores podem socializar e colaborar. Nessa 

Web Social são disponibilizados serviços que possibilitam uma interação em comunidade (Franklin 

& Harmelen, 2007; C Fuchs, 2009; Christian Fuchs et al., 2010; Simões & Gouveia, 2009). Como 

exemplos desses serviços, destacam-se (Cavazza, 2010, 2014; Connolly, 2008; Franklin & 

Harmelen, 2007, pp. 4–8): os blogues e micro-blogues; os wikis; os murais/fóruns associados a 

estas ferramentas; a partilha e classificação de conteúdos digitais; o social bookmarking; as RSO; 

os feeds Real Simple Syndication (RSS) e Atom disponibilizados em muitos dos serviços 

(aplicações) da Web 2.0; as mensagens instantâneas; os sistemas de notificação de recomendação, 

de avaliação e as Wishlists (listas de itens desejados), os agregadores (Data Mashups); o suporte 

ao trabalho colaborativo; e os mundos virtuais e Social Gaming.  

 

 

 

 

 

 
5 Como por exemplo, os conteúdos disponibilizados no portal https://www.oercommons.org/ 
6 http://creativecommons.pt/ 
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Em muitos destes serviços (aplicações), os elementos da comunidade usufruem de um espaço, 

entre pares, para a partilha e exposição dos seus contributos. Esta Web 2.0 não interliga apenas as 

pessoas, mas também a suas ideias e os seus modos de vida - como falam, como aprendem, etc. 

(Dias, 2003; C Fuchs, 2009; Christian Fuchs et al., 2010). Estes serviços (aplicações) para a web 

social caracterizam-se genericamente por (Owen et al., 2006): 

 Potenciarem a comunicação e colaboração dos utilizadores com outros utilizadores ou com 

grupos de utilizadores. Uma comunicação em tempo real, com mensagens instantâneas, ou 

assíncrona, feita em murais, fóruns, etc.; 

 Suportarem o feedback social. O grupo/comunidade pode avaliar os contributos de cada 

utilizador. O que permite o ganho de reputação entre pares. Mas aproximando os extremos 

dessas escalas de reputação – os especialistas (experts) dos principiantes; 

 Permitirem a recolha, a partilha e a indexação/classificação de recursos, UGC;  

 Fornecerem funcionalidades para a agregação de conhecimento, potenciando a criação de 

novo; 

 Explicitarem e acomodarem o relacionamento entre utilizadores. Permitirem criar relações, 

mantê-las e reavivar as antigas; 

 Serem multiplataforma e multidispositivo, adequando-se ao quotidiano dos utilizadores 

agora preenchido por múltiplos gadgets. 

Em concordância com o atrás referido, outros autores (Kietzmann et al., 2011) propõem 7 

dimensões funcionais para este tipo de serviços, indicando em cada uma, o que aí é permitido ao 

utilizador: 

 Identidade – para se revelarem/mostrarem aos restantes utilizadores;  

 Presença – para visualizarem e explorarem a presença e disponibilidade de outros 

utilizadores, bem como a sua;  

 Relações – para gerirem as relações que se estabelecem entre utilizadores, quer por 

iniciativas de um dos envolvidos, quer por sugestão de terceiros; 

 Reputação – para conhecerem e avaliarem através de mecanismos de agregação/feeds da 

atividade e de UGC, quer a reputação própria, quer a de outros utilizadores, perante os 

pares;  
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 Grupos – para gerirem, formalmente ou informalmente, os grupos/comunidades a que os 

utilizadores pertencem;  

 Comunicação – para comunicarem com outros utilizadores;  

 Partilha – para trocarem, distribuírem e receberem UGC.  

Após a sua caracterização apresenta-se nas secções seguintes, uma breve caracterização dos 

principais serviços (aplicações) desta Web 2.0/Web Social. 

2.1.1. Serviços (aplicações) Web 2.0 

2.1.1.1. Blogues 

O termo Weblog cunhado por Jorn Barger. em dezembro de 1997, no seu Web Site - Robot Wisdom 

e posteriormente abreviado para Blog (Blogue) por Peter Merholz em 1999 constituiu-se como uma 

das vertentes da Read/Write Web preconizada na proposta inicial de Tim Berners-Lee (Paul 

Anderson, 2007; Berners-Lee, 1989; Canavilhas, 2005; Franklin & Harmelen, 2007; Sim & Hew, 

2010). Apesar da existência deste serviço preceder o aparecimento da Web 2.0, foi apenas com 

esta que as funcionalidades disponibilizadas aos utilizadores ganharam a usabilidade e a 

simplicidade, tão importantes para a democratização e a massificação do uso dos blogues.  

Um blogue, enquanto evolução da tradicional página pessoal na Web, tão característica da Web 1.0 

(Sim & Hew, 2010), consiste numa página Web com uma lista de publicações – os Posts, ordenados 

cronologicamente, com os mais recentes no topo da página. Tal disposição favorece uma consulta 

rápida das últimas novidades publicadas. Esses posts poderão apresentar as opiniões, informações, 

entradas de um diário pessoal, registo de memórias, etc.do seu autor, embora por vezes essa 

autoria possa ser também coletiva (Franklin & Harmelen, 2007). Em muitos blogues, os seus 

visitantes/leitores podem comentar os posts. Este processo bidirecional, entre os autores dos 

blogs/posts e os visitantes que os comentam, permite a troca de opiniões e a construção 

colaborativa de conhecimento por parte dessa comunidade de utilizadores, a qual pode estender-

se a uma escala global (Downes, 2004). Os autores e comentadores comunicam igualmente com o 

grupo, bastante maior, de utilizadores “passivos” do blogue, que apenas lê esses posts e 

comentários. Toda a interação que ocorre num blogue caracteriza-se por um imediatismo, 

potenciado pela simplicidade e rapidez com que os posts podem ser criados, geridos, publicados e 

comentados (Paul Anderson, 2007; Downes, 2004; Embi & Malaysia, 2011; Lindmark & Studies, 

2009).  

De acordo com alguns estudos (Castiaux, 2006; Luke, 2013; Sim & Hew, 2010), os blogues podem 

constituir-se como: espaços para a reflexão, crítica e comentário sobre conteúdos presentes noutros 

Web Sites; espaços para o registo e partilha de conhecimento numa dada área; e espaços para o 
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registo de memórias, opiniões e reflexões sobre a vida e o quotidiano do autor do blogue. Sendo 

estes últimos, o grupo dominante na blogosfera. Os blogues refletem o estilo “pessoal” do seu autor, 

visível, quer na escrita, quer na seleção de hiperligações feitas (Downes, 2004).  

O sucesso dos blogues alicerçou-se na simplicidade de configuração e administração desses 

serviços. A criação de posts, contendo diferentes conteúdos digitais, e a sua posterior publicação, 

tornou-se um processo simples e acessível à generalidade dos utilizadores (Downes, 2004). Ao não 

requererem quaisquer conhecimentos prévios das linguagens da Web – HTML, CSS, JavaScript, os 

blogues simplificaram a criação, publicação e partilha de UCG, potenciando a passagem dos 

utilizadores da Web, para o papel de prosumers (Embi & Malaysia, 2011). A crescente incorporação 

de outros conteúdos digitais nos posts contribuiu para o aparecimento de serviços especializados 

de blogues, como os destinados à gestão de foto-blogues, vídeo-blogues. Os serviços (aplicações) 

de blogues facilitam a sindicação (Syndication) dos seus posts e comentários, os quais podem ser 

então agregados em feeds, que poderão ser lidas por aplicações próprias para o efeito, ou 

integradas noutros Web Sites. Um mecanismo determinante para um eficaz acompanhamento das 

novidades de um ou mais blogues, potenciando o imediatismo de eventuais reações comentários, 

partilhas e hiperligações, a esses posts (Paul Anderson, 2007; Franklin & Harmelen, 2007).  

Cada post num blogue pode ser classificado com um conjunto de etiquetas (tags) definido pelo 

utilizador/autor. Essa classificação permite o agrupamento dos posts por temas/categorias, 

facilitando consultas e pesquisas/filtragens posteriores, por parte dos utilizadores/leitores. A 

hiperligação entre posts de diferentes blogues, algo fundamental para o imediatismo referido 

anteriormente, é facilitada pelo conceito de permalink, o qual fornece um endereço permanente, 

gerado pelo serviço de blogues para cada post, mesmo que este seja alterado/revisto ao longo do 

tempo. Associado a este mecanismo de permalink, é disponibilizado um outro - o de Trackback (ou 

Pingback), que notifica um blogue, sempre um dos seus posts é comentado ou referenciado noutros 

blogues. Algo muito importante para dinamizar e enriquecer as interações na blogosfera. Finalmente 

os serviços de blogues disponibilizam o chamado blogroll que funciona como uma lista de outros 

blogues cujo autor destaca ou favoriza. Os permalinks e as tags são também muito úteis para 

referenciar qualquer post, que pela sua antiguidade tenha sido alvo de arquivo, não aparecendo por 

isso, na lista de posts visível no blogue (Paul Anderson, 2007; Castiaux, 2006; Lindmark & Studies, 

2009; Sim & Hew, 2010). 

O crescimento da blogosfera, à escala mundial, levou ao surgimento de plataformas para o 

alojamento e gestão de blogues, como o percursor, desde 1999, Livejournal.com7, o 

wordpress.com8, o também pioneiro blogger.com9 ou a um nível nacional o SAPO Blogs10 e o IOL 

 
7 https://www.livejournal.com/ 
8 https://wordpress.com/ 
9 https://www.blogger.com/ 
10 https://blogs.sapo.pt/ 
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Blogs11. E de portais onde se pode descarregar o software necessário à instalação, em servidores 

próprios, de plataformas para o alojamento e gestão de blogues, como o wordpress.org12 e o 

movabletype.org13, algo muito útil para as instituições que querem disponibilizar um serviço de 

blogues de forma autónoma e enquadrada nas suas infraestruturas computacionais. 

Nos últimos anos, a popularidade ganha pelas RSO, tem afastado alguns dos utilizadores de 

blogues, quer enquanto autores, quer enquanto leitores. As RSO, simples de utilizar, imediatas no 

feedback proporcionado, incorporando todas as funcionalidades necessárias para a interação dos 

utilizadores, passaram a ser para muitos, o espaço privilegiado para interagir. Da blogosfera saem 

utilizadores que pretendem uma interação menos exigente, mais rápida e de retorno imediato. 

Ficando e prosperando outros utilizadores, com maiores competências para a escrita e trabalhando 

para públicos específicos, como os interessados por exemplo, na moda, no lifestyle, em viagens e 

cultura. A blogosfera não morreu, mas atravessa um período de transformação que lhe permitirá 

encontrar o seu espaço na Web 2.0 e fixar novos públicos-alvo (Grácio, 2020; Hostingtribunal.com, 

2020b, 2020a; Joel, 2011, 2013; Mak, 2011, 2013). Como Mitch Joel (2013) referia: 

“Instead of blogging, people are posting to Tumblr, tweeting, pinning things to their board, 

posting to Reddit, Snapchatting, updating Facebook statuses, Instagramming, and 

publishing on Medium. In 1997, wired teens created online diaries, and in 2004 the blog 

was king. Today, teens are about as likely to start a blog (over Instagramming or 

Snapchatting) as they are to buy a music CD. Blogs are for 40-somethings with kids. (…) 

Blogs were as popular as they were over the past fifteen years not because everybody 

wanted to write and publish, but because that's primarily the only way they could share 

things. Once better, faster and more technologically advance ways came about, 

consumers navigated to whatever areas were easiest or more congruous to their styles 

and preferences”  

As reflexões rápidas sobre o quotidiano, a partilha de conteúdos com a comunidade de seguidores 

e amigos, e a promoção de causas e eventos passaram a ser feitas, com menor exigência, mas 

maior rapidez e alcance, nas RSO. Os blogues são, no entanto, espaços preferenciais para uma 

escrita e um debate com maior profundidade (Grácio, 2020; Kopytoff, 2011; Sundberg, 2011).  

Vários estudos, como o Internet & American Life Project do Pew Research Center14 apontavam para 

um abandono de blogues pelos utilizadores mais jovens. Esse estudo evidenciava que já entre 2006 

e 2009, os utilizadores na faixa etária dos 12 aos 17 anos, tinha descido para metade, e que na faixa 

etária dos 18 aos 33 anos, a descida tinha sido de 2%. Quando questionados, estes utilizadores 

referem que o abandono se prende com o facto de as RSO oferecerem, num único serviço, todas 

 
11 https://www.iol.pt/blogs 
12 https://wordpress.org/ 
13 https://www.movabletype.org/ 
14 https://www.pewresearch.org/internet/ 
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as funcionalidades necessárias para interagirem com os amigos e família, e proporcionarem 

também uma gratificação e retorno instantâneos dessas interações. Estudos mais recentes 

mostram, no entanto, uma pequena inversão desta tendência de abandono e migração para as RSO 

(Dopson, 2020; Hostingtribunal.com, 2020a). A blogosfera constitui-se agora, como um espaço de 

eleição para o consumo de posts mais exigentes na sua preparação, de maior profundidade, 

profusamente ilustrados e promovidos nas RSO. Apesar desta realidade muitos são os bloggers 

que reportam uma maior dificuldade em conseguir o envolvimento e a interação dos seus leitores 

nesses posts (Crestodina, 2020).  

2.1.1.2. Microblogging 

 Como a própria designação indica, este tipo de serviços (aplicações) tem bastantes similitudes com 

o serviço de blogues analisado na secção anterior. Esta micro-publicação implica a disponibilização, 

pública ou restrita, de pequenos blocos de texto – os famosos 140 caracteres, mais tarde estendidos 

a 280 caracteres (Southern, 2017), ou de imagens, de vídeos, etc. (M. Brown, 2009; kstoolkit.org, 

2013). Na sua génese este serviço procurou fornecer, a qualquer um, os meios necessários para 

que pudessem partilhar com o mundo, uma resposta à trivial questão - “O que estou a fazer agora?”. 

Nessa génese que permitia apenas respostas textuais, este serviço foi considerado, por muitos, 

como o “SMS da internet” e a plataforma Twitter desde cedo se constituiu como a mais 

representativa desta tipologia de serviços (Dijck, 2012).  

A adesão e utilização destes serviços revestem-se de grande simplicidade. Após a abertura de uma 

conta, os utilizadores podem rapidamente iniciar as suas publicações e criar laços com outros 

utilizadores, seguindo as atividades de terceiros e sendo também seguidos naquilo que vão fazendo. 

As atividades de cada utilizador são agregadas numa feed ou timeline de publicações, a qual pode 

mostrar também as atualizações dos utilizadores seguidos. As publicações podem ser classificadas 

por palavras-chave (tags ou hashtags15), o que permite futuras pesquisas, filtragens e agregações 

(por tags comuns). Estas últimas possibilitam acompanhar, a uma escala global, todas as 

publicações sobre um determinado tema e perceber assim o entendimento e as tendências globais 

sobre esse assunto (M. Brown, 2009; kstoolkit.org, 2013). 

A micro-publicação ganhou rapidamente adeptos, entre grupos de amigos e/ou profissionais que 

sentem a necessidade de publicar com grande frequência nova informação na Web. Grupos que se 

seguem e comentam essas publicações reforçando o sentimento de pertença entre os seus 

elementos Este sucesso trouxe os inevitáveis excessos, com alguns utilizadores a publicar e 

partilhar, de uma forma quase compulsiva, o que acontece nas suas vidas (na dimensão pessoal 

e/ou profissional), algo que comporta riscos relacionados com a privacidade desses utilizadores (M. 

Brown, 2009; kstoolkit.org, 2013). A vasta comunidade de criadores, gerada por estes serviços, 

 
15 Palavras-chave (tags) antecedidas pelo símbolo #. 
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contribuiu para o crescimento da sua popularidade, atente-se por exemplo na popularidade da 

plataforma de microblogging dominante - o Tumblr.com16 (Hostingtribunal.com, 2020b). Criada em 

2007, esta plataforma apresentava em 2016, um número superior a 230 milhões de utilizadores 

ativos por mês. Com uma distribuição equitativa (GMI, 2016b; Widrich, 2013), por género desses 

utilizadores, estes concentravam-se, em 2016, nas faixas etárias 18-24 anos – 23,3%, 25-34 anos 

– 27% e 35-44 anos – 15,5% (GMI, 2016b). 

No entanto, nos últimos anos, as preferências dos utilizadores, têm-se estendido a outras 

plataformas de micro-publicação onde o texto não assume o protagonismo, acelerando e facilitando 

ainda mais, o processo de publicação. Atente-se aos exemplos: do Instagram17 criado em 2010, 

para a publicação de fotografias, capturadas essencialmente através de dispositivos móveis; e do 

Pinterest18, também de 2010 para a publicação, preferencialmente, de conteúdos multimédia 

(Robinson, 2012). Entre 2009 e 2011 nos Estados Unidos da América e na Europa as plataformas 

de microblogging, juntamente com as RSO, eram os serviços (aplicações) com maior crescimento. 

Uma realidade para a qual contribuiu enormemente a crescente adoção de dispositivos móveis, aos 

quais estes serviços de adaptavam na perfeição (MarketingProfs, 2011). Essa tendência de 

crescimento é comprovada pelo número de utilizadores ativos no Twitter ao longo dos últimos anos, 

conforme mostrado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Número de utilizadores do Twitter ativos no mundo (Clement, 2019) 

 
16 https://www.tumblr.com/ 
17 https://www.instagram.com/ 
18 https://www.pinterest.com/ 
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No Twitter, o público feminino e os utilizadores de faixas etárias mais jovens, eram os grupos mais 

ativos em 2013 (Flint, 2013; Widrich, 2013). Uma realidade, que em termos de género, foi mudando 

gradualmente, com os utilizadores masculinos a ganharem preponderância. Em termos etários, os 

utilizadores que inicialmente aderiram a esta plataforma foram aqueles que mantiveram a sua 

fidelidade ao longo dos anos (GMI, 2016c; OMNICORE, 2020b; Sehl, 2020).  

Na plataforma de micro-publicação, os principais contextos, da vida real e em tempo real, em que 

estes serviços eram usados, podiam listar-se como se enuncia em seguida (Dijck, 2012; 

kstoolkit.org, 2013; MarketingProfs, 2011):  

 Divulgação de campanhas políticas, sociais, etc.; 

 Divulgação de recursos (UGC próprio ou feito por terceiros), eventos;  

 Condução de processos legais, jurídicos, etc.;  

 Educação;  

 Resposta a emergências, sinistros ou catástrofes;     

 Condução de processos de relações públicas entre indivíduos, instituições, organizações; 

 Recolha de opinião, colocação de questões; 

 Interação com os pares. 

2.1.1.3. Wikis 

Em 25 de março de 1995 era implementada o primeiro Wiki para o Portland Pattern Repository, 

suportado no software WikiWikiWeb desenvolvido por Ward Cunningham. A palavra Wiki, de 

inspiração havaiana - WikiWiki, foi escolhida por Cunningham, como representativa da rapidez e 

simplicidade com que as páginas Web e seus conteúdos podiam ser revistos e editados no browser, 

por qualquer utilizador (Paul Anderson, 2007; Leuf & Cunningham, 2014; Lindmark & Studies, 2009). 

Contrariamente ao que se passava com uma tradicional página Web, onde o seu autor com 

competências técnicas ao nível do HTML, criava a página e publicava-a para uma multidão de 

utilizadores passivos (consumidores), uma página de um Wiki pode ser lida e editada por todos os 

utilizadores, agora Prosumers, sem que estes tenham que possuir as competências atrás referidas 

(Services et al., 2008). A iniciativa de Ward Cunningham em 1995, constituiu a primeira incarnação 

de uma verdadeira Read/Write Web, conforme preconizado por Tim Berners-Lee (Franklin & 

Harmelen, 2007). Estes utilizadores são assim os elementos chaves de um Wiki, determinando o 

desenvolvimento da sua estrutura e moldando-o de acordo com os seus interesses, formas de 
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pensar e de trabalhar. Um Wiki aproveita o poder a multidão de utilizadores que o usam e que lhe 

acrescentam valor (Paul Anderson, 2007; Lamb, 2004; Tapscott & Williams, 2008). Nas palavras do 

seu criador, um Wiki pode considerar-se como: 

 “The simplest online database that could possibly work” (Leuf & Cunningham, 2002) 

“Wiki is a piece of server software that allows users to freely create and edit Web page 

content using any Web browser. Wiki supports hyperlinks and has a simple text syntax for 

creating new pages and crosslinks between internal pages on the fly.” (Leuf & 

Cunningham, 2002) 

A popularidade dos Wikis alicerçou-se na sua capacidade, em suportar o trabalho de grupos de 

utilizadores, que aí podem criar/editar, colaborativamente, páginas Web e os respetivos conteúdos. 

Um utilizador ao criar uma nova página no Wiki, ou ao editar uma página existente, tem acesso a 

uma ferramenta online (no browser), na qual através de uma sintaxe própria, mas simples, pode 

definir a estrutura da página, e demais conteúdos (texto e outros conteúdos digitais) e as 

hiperligações entre páginas e para recursos externos ao Wiki (Paul Anderson, 2007).  

Esta abertura e democratização, da capacidade de criar e editar no Wiki, a qualquer utilizador, 

mesmo aos não possuidores de competências técnicas para o desenvolvimento de páginas Web, 

contribuíram igualmente para o sucesso deste serviço (Leuf & Cunningham, 2002, 2014). Os Wikis 

disponibilizam um histórico da edição, um sistema de controlo de versões, das suas páginas e 

conteúdos, e permitem recuperar e regressar (Rollback) a qualquer ponto desse histórico (a 

qualquer versão anterior). Todas as edições constantes desse histórico encontram-se devidamente 

identificadas, potenciando a compreensão de quem num grupo ou comunidade, é mais prolífico 

(Paul Anderson, 2007).  

Nos primórdios da utilização dos Wikis foram traçados alguns princípios que delimitavam o conceito 

que lhes estava subjacente (Ebersbach et al., 2008; Services et al., 2008):  

 O Wiki e todos os conteúdos aí existentes são propriedade dos seus utilizadores (das 

comunidades que estes constituem). Todos os contributos feitos pelos utilizadores podem 

ser democraticamente e colaborativamente geridos pela comunidade;  

 A linguagem de marcação (Markup Language) utilizada nos Wikis, para a criação e edição 

das páginas e conteúdos, deve ser mais simples e mais automatizada que o HTML. Por 

exemplo a definição de uma hiperligação interna deve criar automaticamente a 

correspondente página alvo dessa ligação; 

 O Wiki deve focar-se na qualidade do seu conteúdo e não no aspeto (formatação) das suas 

páginas; 
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 Todas as páginas de um Wiki devem possuir um histórico de versões, permitindo a qualquer 

utilizador, navegar nesse histórico, avaliar as edições realizadas e voltar atrás, até qualquer 

etapa desse histórico; 

 A estrutura/arquitetura de um Wiki é definida pela comunidade de forma descentralizada e 

consensual; 

 A vigilância e a validação dos conteúdos presentes no Wiki é feita pela comunidade. É a 

esta que cabe a responsabilidade de fazer a manutenção de todas as páginas, removendo 

conteúdos errados ou impróprios. 

A crescente popularidade da Wikipedia19, junto dos internautas, potenciou a importância ganha 

pelos Wikis no panorama aplicacional da Web 2.0. Em 2004 a Wikipedia conseguia cerca de 400 

milhões de hits mensais. Em anos mais recentes este valor sofreu um aumento assinalável conforme 

mostrado no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Evolução do número de hits mensais na Wikipedia em língua inglesa (MusikAnimal et al., 2020) 

Importa referir que a moderação/regulação feita pela própria comunidade de utilizadores é crucial 

para minimizar um problema tantas vezes apontado aos Wikis – a falta de qualidade/veracidade da 

informação aí existente. Brian Lamb (2004) no seu artigo - Wide Open Spaces -  Wikis - Ready or 

Not, associava já o sucesso de um Wiki ao bom funcionamento da sua comunidade de utilizadores, 

um funcionamento avaliado em múltiplos indicadores, entre os quais se incluía essa capacidade de 

auto moderação/regulação. Ainda assim, o acesso aos Wikis mediante registo prévio dos 

utilizadores, e a definição de permissões para que estes possam editar os conteúdos são medidas 

auxiliares para esse esforço (Paul Anderson, 2007). Ainda neste âmbito, é de referir o impacto 

mediático que um estudo da revista Nature20  adquiriu em 2005 quando em termos de validade e 

 
19 https://www.wikipedia.org/ 
20 https://www.nature.com/ 
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rigor foram comparadas a informação existente na Wikipedia e a informação disponibilizada na 

Encyclopaedia Britannica21. Os resultados encontrados por um grupo de peritos apontavam para 

uma surpreendente proximidade entre as duas enciclopédias, embora com uma ligeira vantagem 

para a Britannica - 3 erros por artigo contra 4 por artigo na Wikipedia (Nature, 2006). 

A criação de um Wiki pode ser feita num dos múltiplos serviços de alojamento gratuito e/ou pago 

disponíveis na Web, como o wikidot.com22, o pbworks.com23, o wikispaces.com24, wikia.com25 ou o 

zoho.com26. Em alternativa existem também bastantes opções gratuitas, no âmbito do software de 

servidor que possibilita instalar e gerir autonomamente um serviço de Wikis. Destes destacam-se o 

MediaWiki27 - o software utilizado pela Wikipedia, o DokuWiki28, o WikkaWiki29 e o TWiki30. 

2.1.1.4. Social Tagging/Social Bookmarking 

Na sua essência, este tipo de serviço possibilita a classificação dos recursos existentes na Web 

(páginas, web sites, recursos, etc.), através de uma classificação informal e colaborativa, por 

palavras-chave criadas pelos próprios utilizadores. Essas palavras-chave, também conhecidas por 

etiquetas ou Tags, e agora por HahsTags, quando precedidas pelo caracter #, são adicionadas com 

o intuito de descrever, categorizar e classificar os recursos. Mas fazem-no à margem de quaisquer 

esquemas formais de classificação (Paul Anderson, 2007; Lindmark & Studies, 2009). Um dos 

exemplos mais populares deste tipo de serviços foi o del.icio.us31. 

O Social Tagging/Social Bookmarking conduz ao aparecimento de grupos de utilizadores, 

construídos em torno de interesses comuns, revelados pelas palavras-chave que os utilizadores 

atribuem de forma individual aos recursos, um fator decisivo para a gestão de conhecimento nesses 

grupos, comunidades e também empresas (Anderson, 2007). Esta classificação orgânica de 

recursos, feita pelos utilizadores, e não por máquinas, como acontece nos tradicionais motores de 

busca, contribuiu para o surgimento de uma web com maior dimensão “semântica” (D’Souza, 2007; 

Winder, 2007). Podem encontrar-se nestes serviços um conjunto de características que os definem  

(Paul Anderson, 2007; Franklin & Harmelen, 2007; Lindmark & Studies, 2009):  

 

 

 
21 https://www.britannica.com/ 
22 http://www.wikidot.com/ 
23 http://www.pbworks.com/wikis.html 
24 http://www.wikispaces.com 
25 http://www.wikia.com/Wikia 
26 https://www.zoho.com/wiki/ 
27 http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 
28 http://www.dokuwiki.org/dokuwiki 
29 http://wikkawiki.org/HomePage 
30 http://twiki.org/ 
31 http://del.icio.us/ 
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 Permitem aos seus utilizadores, a criação de uma lista de bookmarks (endereços favoritos); 

 Permitem armazenar esses favoritos centralmente nos servidores da plataforma, e não no 

cliente – browser de cada utilizador. Possibilitam ainda sincronizar essa informação com 

todos os dispositivos do utilizador; 

 Permitem partilhar esses favoritos com outros utilizadores;  

 Possibilitam a classificação desses favoritos através de palavras-chave definidas 

informalmente pelos utilizadores, em contraste com uma classificação baseada em pastas 

no próprio browser; 

 Permitem a pesquisa por essas palavras-chave. Uma pesquisa de cariz social, que 

aproveita as Tags comuns atribuídas aos recursos; 

Este conceito de classificação dos bookmarks através de uma taxonomia de palavras-chave criadas 

informalmente pelos utilizadores - Folksonomy, foi progressivamente estendido a outros serviços da 

Web 2.0. Os blogues já analisados e os sistemas de partilha de conteúdos digitais que serão 

analisados mais à frente, representam exemplos marcantes desta tendência. Tal tendência, 

juntamente com a disponibilização, pelos principais browsers, de mecanismos de sincronização de 

favoritos com todos os dispositivos dos utilizadores, levou ao desaparecimento destes serviços (Paul 

Anderson, 2007; Franklin & Harmelen, 2007; Lekach, 2017; Lindmark & Studies, 2009). 

2.1.1.5. Publicação e partilha de conteúdos digitais (de UGC) 

A crescente convergência tecnológica e de conteúdos digitais, bem como o aumento de largura de 

banda e a ubiquidade do acesso à Internet, criaram um ambiente propício à afirmação e sucesso 

dos serviços da Web 2.0 para a publicação e a partilha de conteúdos digitais. Estes serviços 

corporizam verdadeiros espaços para o trabalho dos Prosumers que habitam nessa verdadeira 

Read/Write Web. E democratizam o acesso a esses espaços, implementando a gratuitidade dos 

serviços, a simplicidade na sua utilização e fornecendo APIs ou mecanismos adicionais que facilitam 

a integração dos conteúdos aí alojados, noutros serviços da Web 2.0. Em paralelo, a popularidade 

e a descida de preços verificada, nos equipamentos (gadgets), muitos dos quais móveis – 

smartphones e tablets, que permitem a captura, edição e publicação de vídeo/fotografia/som, 

criaram as condições propícias ao surgimento de criadores de conteúdos digitais que alimentam 

esses serviços (Paul Anderson, 2007; Franklin & Harmelen, 2007; Halliday, 2016; Kim & Johnson, 

2016; Melumad et al., 2019). 

Genericamente os serviços para a publicação e partilha de conteúdos digitais focam-se na 

dimensões funcionais da partilha, da comunicação, da criação de grupos em torno dessa partilha e 
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da reputação ganha por estes com essa partilha (Kietzmann et al., 2011). Estes serviços exibem 

funcionalidades para (Kietzmann et al., 2011; Kim & Johnson, 2016; Melumad et al., 2019): 

 o armazenamento de UGC;  

 a classificação e categorização destes conteúdos através de tags, em esquemas de Social 

Tagging;  

 a pesquisa e filtragem de UGC;  

 a discussão, o comentário, a revisão e a avaliação destes conteúdos;  

 e a visualização do UGC, através de leitores (players) próprios e otimizados para os 

diferentes conteúdos digitais.  

As atividades em muitos destes serviços ultrapassam, frequentemente, as atividades realizadas em 

canais proprietários de produtoras e de outros fornecedores profissionais/institucionais de 

conteúdos. Um exemplo desta realidade está patente na crescente popularidade e na adoção da 

plataforma YouTube32, pelos tradicionais fornecedores de conteúdos audiovisuais (canais de 

televisão, produtoras, etc.). O YouTube, fundado em 2005, é a plataforma dominante na publicação 

e partilha de vídeos. O seu crescimento, em termos de utilizadores mensais ativos, é assinalável e 

revelador da sua importância, de cerca de 20 milhões em 2006, a mais de 640 milhões em 2011, 

ultrapassando o bilião em 2013, atinge os 2 biliões de utilizadores em 2020 e cerca de 95% dos 

utilizadores da Internet/Web. Em 2020, a publicação, o consumo e  a partilha de vídeos na 

plataforma atinge valores altíssimos, conforme mostrado na Figura 3 (GMI, 2020; Ortiz-Ospina, 

2019). Outra plataforma nesta área – o Vimeo33, fundado em 2004, procura atingir nichos de 

Prosumers de maior exigência técnica. 

 

Figura 3 – Indicadores de publicação, consumo e partilha de vídeos no YouTube (GMI, 2020) 

 
32 https://www.youtube.com/ 
33 https://vimeo.com/ 
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Para a publicação, consumo e partilha de áudio, a popularidade e universalidade do formato MP334 

são marcos fundamentais. Outro marco importante foi o esforço desenvolvido pela Apple, quer no 

desenvolvimento e comercialização de um leitor de MP3 – o iPod, quer no estabelecimento de um 

Marketplace, onde a partilha, aquisição e consumo de conteúdos digitais eram facilitados – o 

ITunes35. Os ficheiros áudio aí disponibilizados podem ser reproduzidos no computador ou em 

dispositivos móveis e em leitores como o iPod, facilitando a sua difusão por um público mais vasto.  

Nesta partilha de vídeo e áudio, a popularidade dos blogues e de serviços de Microblogging 

trouxeram para a ribalta, o fenómeno do podcasting, com a incorporação do vídeo e áudio em 

blogues. Com um ciclo de produção muito simples e rápido, não exigindo competências tecnológicas 

profundas e com o aproveitamento de serviços para a publicação, partilha e consumo destes 

conteúdos digitais, esta incorporação foi popularizada. De posts com texto e/ou fotografias, muitos 

bloggers passam a criar publicações, baseadas em vídeo e áudio que são consumidas por um 

público mais vasto, nos seus dispositivos móveis. Para muitos deles o Blog dá lugar a um Vlog 

alojado num servidor próprio ou em plataformas próprias para a publicação, consumo e partilha de 

vídeos, como as analisadas anteriormente (Paul Anderson, 2007; Franklin & Harmelen, 2007). 

A partilha de fotografias e de outras imagens, desde cedo representou uma importante parcela do 

UGC colocado nos serviços e plataformas da Web 2.0. Fundada em 2004, o Flickr36 foi, nessa 

primeira década do novo milénio, o local de eleição para a publicação, partilha e consumo de 

imagens fotográficas. Com um importante crescimento até 2013, o Flickr evidenciava então 

indicadores impressionantes como os mais de 8 biliões de imagens armazenadas nos seus 

servidores, mais de 87 milhões de utilizadores e carregamentos diários de imagens na ordem dos 

3,5 milhões de ficheiros. A partir de 2013, fruto de uma política conturbada de venda e aquisição da 

plataforma, o Flickr evidencia um assinalável declínio sendo substituído, nas preferências de muitos 

utilizadores, por outras plataformas e serviços que então surgiam no mercado, como o Google 

Photos37 para o armazenamento e sincronização das fotografias capturadas pelos utilizadores em 

todos os seus dispositivos (Adrianne Jeffries, 2013; Liptak, 2019; Michel, 2019; Tiffany, 2019). Um 

dos serviços que muito contribuiu para o declínio do Flickr foi o Instagram38, fundado em 2010. Este 

serviço de microblogging, para dispositivos móveis, focada na publicação e partilha de fotografias 

(com mais de 50 biliões de imagens partilhadas até 2020), teve um crescimento assinalável na sua 

primeira década de existência e é atualmente a principal “montra” fotográfica à escala planetária 

(Gráfico 5). No Gráfico 6 é possível constatar que das principais plataformas, não centradas na 

comunicação, na troca de mensagens instantâneas, o Instagram é apenas suplantando, em termos 

de utilizadores ativos, pelo Youtube e pelo Facebook (Chen, 2020; OMNICORE, 2020a).  

 
34 https://en.wikipedia.org/wiki/MP3 
35 https://www.apple.com/pt/itunes/ 
36 https://www.flickr.com/ 
37 https://www.google.com/photos/about/ 
38 https://www.instagram.com/ 
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Gráfico 5 - Evolução (2013-2018), do número mensal de utilizadores ativos no Instagram (Statista, 2019) 

 

Gráfico 6 – Utilizadores ativos nas principais plataformas da Social Web (Clement, 2020c) 
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O Instagram é a plataforma de eleição para um público mais jovem, que se concentra nas faixas 

etárias 18-24 e 25-34, (Gráfico 7), e onde 71% dos seus utilizadores apresentam uma idade igual 

ou inferior a 35 anos. Por género, os seus utilizadores distribuem-se globalmente do seguinte modo 

- 51% feminino e 49% masculino (Chen, 2020; Mohsin, 2020a).  

 

Gráfico 7 – Distribuição por faixa etária e género dos utilizadores do Instagram (Chen, 2020) 

2.1.1.6. Sindicância de conteúdos Web 

A Sindicância (Syndication) de conteúdos Web pode ser definida como o processo de notificação 

automática num dado Web site (serviço), das novidades ocorridas, em termos de conteúdos 

disponibilizados por outro Web site (serviço). Algo que pode ser visto como uma evolução das 

tradicionais Newsletters, que muitos Web sites ofereciam aos seus utilizadores/subscritores, para 

os manter informados das novidades ocorridas. A Sindicância é assim uma forma eficaz e direta de 

contactar com uma audiência interessada em acompanhar as novidades de um dado serviço 

(European Commission, 2013). 

De um ponto de vista técnico, a sindicância de conteúdos é conseguida através de um conjunto de 

standards e protocolos - Rich Site Summary, também conhecido como Real Simple Syndication 

(RSS) ou Atom39, que com base em XML40, e utilizando o standard Resource Description Framework 

(RDF)41, permite a representação e a interoperabilidade da informação relativa aos recursos 

disponíveis na Web (D’Souza, 2007). Tal permite que os utilizadores, e os seus dispositivos, 

descubram de forma automática, as novidades ocorridas nas feeds de portais de partilha de 

conteúdos digitais e de serviços, como blogues, Wikis, etc. Os utilizadores para conhecerem as 

 
39 Versão melhorada do serviço RSS, proposta em 2003, com o propósito de ultrapassar muitas das inconsistências e problemas técnicos 
encontrados na interoperabilidade das diferentes versões do RSS (P Anderson, 2007) 
40 http://www.w3.org/XML/ 
41 http://www.w3.org/RDF/ 
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novidades ocorridas, por exemplo num blogue, não necessitam de o abrir periodicamente no 

browser. Basta que subscrevam/assinem previamente as suas feeds RSS ou Atom. Todo o 

processo de Sindicância contribui e beneficia, em simultâneo, do poder da multidão e da sua 

participação, traduzida em UGC e da abertura de standards e da interoperabilidade de dados. Os 

feeds RSS são mecanismos fundamentais para conseguir acompanhar os inúmeros fluxos de dados 

que pululam na Web 2.0 (P Anderson, 2007; Paul Anderson, 2007; Franklin & Harmelen, 2007). 

Inicialmente popularizado com o serviço de blogues, permitindo um acompanhamento simples e 

cómodo das novidades (posts e comentários), a Sindicância foi progressivamente abrangendo 

outros serviços da Web 2.0, nomeadamente naqueles que evidenciavam um ritmo elevado de 

atualizações feitas pelos seus utilizadores (D’Souza, 2007). Uma vez subscrita, a feed, RSS ou 

Atom, esta deve ser interpretada por um agregador/leitor de feeds, um software que pode correr 

autonomamente no dispositivo do utilizador, estar integrado noutras aplicações como leitores de e-

mail, browsers ou ser disponibilizado como um serviço na Web – onde o serviço netvibes42, fundado 

em 2005, é um bom exemplo desta última categoria. Qualquer que seja a opção escolhida pelo 

utilizador, o agregador/leitor consulta periodicamente a feed subscrita, mostrando quaisquer 

alterações que tenham ocorrido, desde a consulta anterior. Essas novidades serão mostradas, 

normalmente, através de um título, uma descrição sumária, de metadados, de elementos multimédia 

identificadores, como fotografias, e de uma hiperligação para o recurso que corporiza cada 

novidade. O referido serviço netvibes permite a agregação e remistura de várias feeds e de outros 

serviços Web, originando assim um Data Mash-Up, numa interface do tipo Dashboard43. Esta 

agregação, assente na abertura e interoperabilidade de dados, tão comuns na Web 2.0, abre 

inúmeras possibilidades para a criação de novos serviços, por parte dos utilizadores, mesmo para 

os menos dotados de competências tecnológicas (Paul Anderson, 2007; European Commission, 

2013; Franklin & Harmelen, 2007). 

2.1.1.7. Mundos virtuais e Social Gaming 

Os mundos virtuais, de última geração44, são ambientes multiutilizador, síncronos, a três dimensões, 

gerados por computador, onde os utilizadores podem explorar e descobrir, onde podem socializar e 

comunicar com os amigos e outros utilizadores e onde podem aprender e ensinar outros 

(Hismanoglu, 2012). Estes mundos representam espaços de autoexpressão e autoafirmação, onde 

os utilizadores podem viver outras vidas/personagens dando largas à sua criatividade. Toda a 

interação dos utilizadores é corporizada e realizada por representações antropomórficas (ou não) - 

os avatares, os quais podem ser configurados em detalhe pelos utilizadores. A comunicação entre 

utilizadores, que começou por ser baseada em mensagens textuais instantâneas, tem evoluído, nos 

 
42 https://www.netvibes.com/ 
43 Um Dashboard é uma interface visual implementada normalmente num único ecrã, onde pode ser visualizada informação proveniente de 
várias fontes e que em conjunto permitem a análise e gestão de uma dada tarefa/processo, daí potenciando a criação de conhecimento 
(Chiang, 2011) 
44 Distinguindo-se de gerações anteriores que remontam aos anos 80, onde os mundos virtuais e as interações que aí ocorriam eram baseados 
em texto e tinham um cariz assíncrono (Kotsilieris & Dimopoulou, 2013). 
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últimos anos, para uma comunicação também com uma componente áudio. A possibilidade dada 

aos utilizadores de constituírem ou integrarem grupos, comunidades e clãs, reforça o carácter social 

destes mundos (Kotsilieris & Dimopoulou, 2013; Lindmark & Studies, 2009; Macedo & Morgado, 

2009; secondlife.com, 2012). 

Entre os exemplos mais populares destes mundos virtuais: centrados numa simulação da vida real; 

no entretenimento; na socialização; na interação; e na criação de experiências (promotoras da 

motivação, autonomia e participação), entre utilizadores estão: o Second Life45  criado em 1999 pela 

empresa Linden Lab, chegou à ribalta mundial no ano de 2003 e o Habbo criado em 2000 

(Deutschmann et al., 2010; Macedo & Morgado, 2009). Este mundos virtuais caracterizam-se por: 

potenciarem uma elevada interatividade e plasticidade (adequabilidade a diferentes cenários); 

oferecerem um feedback instantâneo; permitirem uma exploração individual ou em grupo; 

contextualizarem essas práticas; potenciarem a criatividade num ambiente multimédia (criação e 

gestão de assets); favorecerem a interação social e a criação de grupos, comunidades; permitirem 

a colaboração e a criação de conhecimento; favorecerem um sentimento de pertença e presença 

partilhada; e diminuindo as fronteiras sociais e eventuais ansiedades neste domínio relacional 

(Hismanoglu, 2012; Sköld, 2012).     

Outros mundos, mais focados no jogo, individual ou colaborativo – os Massive Multiplayer Online 

Games (MMOG), adquiriram uma importância crescente nos últimos anos. Por todo o mundo são 

muitos os milhões de jogadores que dispensam inúmeras horas das suas vidas, alguns exibindo até 

dependências potencialmente perigosas, a jogar e interagir nestes mundos. Um dos percursores 

deste fenómeno, o World of Warcraft46 (WoW) lançado em 2004, tinha em janeiro de 2014 cerca de 

10 milhões de utilizadores ativos (Regan, 2014), no entanto este número tem vindo a decrescer face 

a crescente oferta de novos títulos no mercado e a consequente dispersão dos jogadores por outros 

mundos (Statista Research Department, 2016). Exemplos mais recentes dessa oferta são o League 

of Legends47 lançado em 2009, com cerca de 100 a 120 milhões de utilizadores em 2020 

(LeagueFeed, 2020) e o Fortnite48 lançado em 2017 com cerca de 350 milhões de contas de 

utilizadores em 2020 (Cultured Vultures, 2020). 

Os últimos anos revelaram também uma forte tendência no âmbito do Social Gamimg para 

jogadores casuais. Algo que se alicerçou na popularidade das RSO e na ubiquidade dos dispositivos 

móveis. De acordo com Nick O'Neill  (2008), estes jogos sociais caracterizavam-se por: 

 Serem baseados em turnos (utilizadores jogam à vez), não exigindo assim uma dedicação 

tão profunda, algo consentâneo com o carácter casual dos seus jogadores; 

 
45 https://secondlife.com/ 
46 https://worldofwarcraft.com/en-us/ 
47 https://euw.leagueoflegends.com/ 
48 https://www.epicgames.com/fortnite 
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 Cada jogador ser informado em permanência das ações dos restantes, através de 

publicações periódicas nas feeds/murais e de notificações das RSO. Um fator importante 

para o estímulo da interação e da competição, no jogo e fora dele, com os restantes 

jogadores/amigos. Nesta vertente social, alguns dos jogos preveem também, a 

possibilidade de troca entre jogadores/amigos de itens (prendas), necessários à evolução 

no jogo; 

 Possuírem uma curva de aprendizagem muito acessível, capaz de não afastar ou 

desmotivar jogadores menos habituados a estas lides. Um jogador ocasional ao decidir 

experimentar o jogo, recebe uma gratificação imediata das suas ações, o que ajuda ao seu 

retorno e manutenção enquanto participante ativo; 

 Serem capazes de acomodar um vasto número de jogadores, aumentando assim as 

possibilidades de interação entre estes;  

 Aproveitarem e enriquecerem com a envolvente social proporcionada pela rede em que se 

integram, nomeadamente, os mecanismos de afirmação da identidade dos utilizadores, as 

ferramentas de comunicação, as notificações, os relacionamentos sociais estabelecidos 

(amigos). 

Destes jogos sociais e no âmbito daqueles que surgiram integrados em RSO, destacou-se como 

um produto da empresa Zynga – o Farmville49 , lançado no início de 2009, e que em meados de 

2010, possuía cerca de 18 milhões de jogadores ativos (Alderman, 2011; N. O’Neill, 2008; Sköld, 

2012). 

2.1.1.8. Redes Sociais Online 

Os Web Sites do tipo Redes Sociais Online (RSO) são serviços (plataformas) da Web 2.0, que 

promovem a constituição de redes de cariz social e/ou profissional entre os seus utilizadores. 

Facilitam o encontro, a interação, a partilha, e a comunicação entre estes utilizadores, organizando 

e expondo os relacionamentos que se vão estabelecendo, fortalecendo no virtual as RSO pré-

existentes no mundo real. Dada a sua popularidade simplificam o encontro de outras pessoas com 

pontos de vista, preferências e opiniões semelhantes (Boyd & Ellison, 2008). As RSO dão corpo a 

conceitos basilares da Web 2.0 como o aproveitar do poder da multidão, a cultura de participação 

com a produção de UGC e o efeito de rede (Paul Anderson, 2007). A socialização entre os 

utilizadores é o principal propósito das RSO (Owen et al., 2006). Estas redes podem apresentar um 

âmbito mais especializado – profissional como a Linkedin50  criada em 2003, ou mais abrangente 

como o Facebook51 criado em 2004, ainda sob a designação - thefacebook, conforme mostrado na 

 
49 https://www.zynga.com/games/farmville-2/ 
50 https://www.linkedin.com/ 
51 https://www.facebook.com 
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Figura 4, para os estudantes do ensino superior norte-americano, mas que depois foi 

progressivamente aberta a outros públicos (Kietzmann et al., 2011; Lindmark & Studies, 2009; 

Wagner, 2009). 

 

Figura 4 – thefacebook em 2004 (Wagner, 2009) 

As RSO como o Facebook focam-se nas dimensões funcionais das relações, da identidade, da 

reputação, da comunicação e da presença (Kietzmann et al., 2011). Estas plataformas não 

comportam em si mesmo, grandes novidades face a outros serviços da Web 2.0, resultando antes 

da agregação e integração, sob uma interface comum, de vários desses serviços e das suas 

funcionalidades. Neste domínio, a rede Facebook é um perfeito exemplo desta agregação e 

integração (Livingstone & Brake, 2010; Wagner, 2009).  

Focadas nos aspetos sociais, estas redes potenciam: a interação com outros utilizadores e a troca 

do UGC (multimédia); o estabelecimento, a manutenção e o enriquecimento de relações familiares, 

de amizade e profissionais; o criar de grupos (de interesse); o criar de perfis pessoais (multimédia), 

representativos dos utilizadores e que os projetam perante os seus pares; a gestão da sua presença 

nessas redes; o registo das atividades desenvolvidas nessas redes e noutros serviços com os quais 

as redes se interligam através de APIs; e o acompanhamento da atividade dos demais utilizadores, 

relacionados ou não (Boyd & Ellison, 2008; Greenhow & Robelia, 2009; Lampe et al., 2007; Lindmark 

& Studies, 2009; Livingstone & Brake, 2010; Wagner, 2009). 

Numa visão essencialmente focada na interação entre utilizadores, Danah Boyd e Nicole Ellison 

(2008, p. 211) definiam as RSO como: 

“We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) 

construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of 
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other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of 

connections and those made by others within the system. The nature and nomenclature 

of these connections may vary from site to site.” 

Para Tom Franklin e Mark Van Harmelen (2007) e Danah Boyd e Nicole Ellison (2008), as RSO 

permitem que os seus utilizadores: 

 Se apresentem aos pares através de um perfil, onde publicam informações pessoais, 

interesses, preferências, etc.; 

 Estabeleçam relações bidirecionais de amizade, ou unidirecionais de acompanhamento 

(seguimento), das atividades dos pares com quem estão relacionados; 

 Exponham essas relações, permitindo que terceiros as explorem e possam, também eles a 

partir destas, estabelecer novas relações;  

 Definam rankings, avaliações, favoritos, gostos e escolhas sobre os contributos e UGC dos 

seus pares; 

 Criem ou adiram a comunidades, grupos, etc.;  

 Construam com base na sua atividade, na rede social, uma reputação perante os seus pares 

(com quem se relacionam). Potenciando desse modo a interação e as motivações 

subjacentes para tal; 

 Comuniquem de forma privada ou pública com os seus relacionamentos ou demais 

utilizadores da rede. 

E Sunil Saxena (2013), definia 8 característica chave para as RSO:  

 Fornecerem um espaço web, normalmente gratuito, para a publicação de UGC, o qual será 

disponibilizado/visualizado nesse espaço por ordem cronológica, do mais recente para o 

mais antigo; 

 Associarem a esse espaço um endereço web distinto; 

 Permitirem um carregamento de UGC, simples, de fácil aprendizagem, capaz de lidar com 

ficheiros multimédia e em tempo real onde os conteúdos carregados ficam imediatamente 

disponíveis; 

 Disponibilizarem funcionalidades para a construção/configuração do perfil de cada utilizador 

e para a construção de páginas temáticas; 
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 Permitirem comentar todos os contributos existentes na rede e estabelecer conversas 

assíncronas (como por exemplo placards, murais, fóruns, grupos de discussão, etc.), com 

outros utilizadores; 

 Fornecerem ferramentas para a conversação síncrona (como por exemplo chats ou outros 

sistemas de mensagens instantâneas e em tempo real), com outros utilizadores; 

 Disponibilizarem uma ferramenta interna similar ao e-mail; 

Relativamente à evolução da popularidade das redes sociais, assiste-se globalmente, a um domínio 

do Facebook. Se em dezembro de 2009, o Hi5 ainda dominava em Portugal, era já o Facebook que 

reinava nos restantes países europeus e na América do Norte, com um público de quase 500 

milhões de utilizadores. Em junho de 2010 o Facebook tornava-se líder em Portugal e no final de 

2011, o número de utilizadores desta rede social ultrapassava os 800 milhões. Em fevereiro de 2012 

ultrapassava os 845 milhões de utilizadores e estava traduzido em mais de 70 línguas, assumindo 

a liderança em 127 países (R. E. Wilson et al., 2012). Uma das exceções a este domínio era o Brasil, 

onde o Orkut era ainda o líder. Algo que se alteraria em junho de 2012. Em dezembro de 2014, o 

Facebook cimentava a sua liderança global e ultrapassava os 1393 milhões de utilizadores. Em 

Portugal as RSO mais populares eram o Facebook e o Linkedin. À escala global, e no início de 

2015, as redes mais populares eram o Facebook com mais de 1400 milhões de utilizadores, a Qzone 

com mais de 654 milhões (sobretudo na China) e o Google+, extinto em 2019 para utilizadores 

unipessoais, com mais de 300 milhões (Boyd & Ellison, 2008; Cosenza, 2014, 2015; statista, 2015, 

2020). 

Outros indicadores da importância das RSO podem ser encontrados no estudo conduzido pelo Pew 

Research Center (2014), onde se afirmava que em setembro de 2014 nos EUA, 71,0% dos 

utilizadores (adultos) da Web usavam o Facebook e 28,0% o Linkedin. E no âmbito da faixa etária 

entre os 18 e os 29 anos, verificava-se a maior utilização das RSO. Era aí, nomeadamente no caso 

do Facebook, que a taxa de penetração destas redes mais tinha crescido, fixando-se nos EUA em 

setembro de 2013 nos 90,0%. Globalmente este número era de 73,0%. A profusão de dispositivos 

móveis e a sua ubiquidade contribuíram fortemente, para o aumento da popularidade das RSO. O 

acesso móvel a estas era preferido por 67,0% dos utilizadores norte-americanos.  

Em 2016 o Facebook apresentava 1,6 biliões de utilizadores ativos por mês, com uma distribuição 

por género de – 52% feminino e 48% masculino. A distribuição desses utilizadores por faixa etária 

concentrava-se nos grupos: 18-29 anos com 34,5% e 30-49 com 31,5% (GMI, 2016a). Em 2019, 

como mostrado no Gráfico 8, o número de utilizadores ativos por mês subiu para cerca de 2,45 

biliões. Nesses utilizadores, a faixa etária com 65 ou mais anos é a que apresenta um maior 

crescimento. Sendo que em faixas etárias mais baixas – 18-29 anos ou 30-49, é visível algum 
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abrandamento nesse crescimento. O público mais jovem começa a evidenciar a preferência por 

outras plataformas, como o Instagram  (Aboulhosn, 2020; Ortiz-Ospina, 2019) 

 

Gráfico 8 – Evolução do número de utilizadores ativos nas principais plataformas da Web Social (Ortiz-Ospina, 2019) 

Relevados pelos utilizadores, os impactos sociais deste uso das RSO eram (Livingstone & Brake, 

2010; PewResearchCenter, 2014; Taylor et al., 2014; R. E. Wilson et al., 2012): 

 A manutenção e o reforço dos laços sociais. Onde frequentemente as vivências online 

servem como complemento e auxílio para as relações existentes no mundo real;  

 O ultrapassar da timidez, do embaraço e de outros constrangimentos. Sentimentos 

frequentes numa interação face-a-face;  

 Um reavivar de laços sociais enfraquecidos ou pouco ativos. Neste domínio funcionalidades 

como os lembretes dos aniversários dos amigos, são um indutor precioso da interação entre 

utilizadores; 

 O evitar a solidão; 

 O acompanhamento das atividades realizadas na RSO por outros utilizadores. Este 

acompanhamento pode ser feito para potenciar, como já referido, relacionamentos 

existentes, ou numa vertente voyeurística para acompanhar utilizadores com os quais não 

existe qualquer tipo de relacionamento; 

 O aumento na confiança nos outros; 

 Um maior engajamento político, cívico e social; 
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 Os utilizadores enquanto criadores ou curadores de UGC a disponibilizar nestas RSO. 

Apesar deste quadro positivo, quanto à utilização das RSO, existem alguns problemas 

frequentemente relatados pelos utilizadores (Boyd & Ellison, 2008; Jung, 2013; Livingstone & Brake, 

2010; Ta, 2014; R. E. Wilson et al., 2012):  

 O sentimento de “falsidade” associado a muitos dos relacionamentos estabelecidos; 

 Um sentimento induzido muitas das vezes, pelas autorrepresentações, falsas ou 

exageradas, que os utilizadores colocam nos seus perfis; 

 A dificuldade em diferenciar as relações importantes com correspondência na vida real, das 

relações ocasionais e oportunistas que se estabelecem nas RSO;  

 A criação e manutenção de uma rede social extensa, mas de laços fracos; 

 O sentimento de solidão que se instala em utilizadores menos interativos na RSO; 

 A diminuição da produtividade decorrente da utilização destas redes em horário laboral ou 

escolar; 

 A excessiva interoperabilidade com outros serviços (plataformas), com a consequente troca 

de dados entre serviços, podendo daí advir alguma violação da privacidade dos utilizadores; 

 A excessiva recolha de dados feita pelas RSO, através de uma monitorização considerada 

“intrusiva” das atividades dos utilizadores; 

 A excessiva publicação e partilha de UGC, que revelam frequentemente, dados pessoais e 

outra informação sensível, contribuindo também para uma menor privacidade dos 

utilizadores. E num futuro esse histórico de publicações poder revelar-se como uma herança 

de eleitos negativos, por exemplo, na procura de um emprego. 

 Contribuindo para os dois problemas anteriores, surge com frequência, a queixa dos 

utilizadores sobre as dificuldades inerentes ao processo de configuração das permissões 

de acesso e de visibilidade dos contributos colocados nas RSO. E também a fraca 

compreensão do cariz público de Internet/Web;  

 A exposição negativa (com possível humilhação) perante os pares, um problema 

particularmente grave em públicos mais jovens. 
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2.1.1.9. Suporte ao trabalho colaborativo na Web 

Esta panóplia de serviços (aplicações) da Web 2.0 possibilita o trabalho colaborativo de múltiplos 

utilizadores através da Web. Nestas plataformas os utilizadores podem trabalhar com flexibilidade 

espacial e temporal, sobre ficheiros armazenados num repositório na Web – normalmente nos 

servidores da empresa fornecedora do serviço, embora possam existir em paralelo, cópias dos 

ficheiros nos computadores/dispositivos dos utilizadores. Todos os ficheiros remotos/locais são 

atualizados, em tempo real, e refletem em permanência o trabalho efetuado. Durante esse trabalho 

todas as edições, comentários e revisões, feitas por cada utilizador são visíveis para os restantes. 

Com funcionalidades semelhantes às disponibilizadas nos Wikis, e interfaces baseadas num 

browser e inspiradas nas interfaces de pacotes de produtividade tipo Office (MS Word, MS Excel e 

MS PowerPoint), estes serviços não exigem aos seus utilizadores quaisquer conhecimentos 

técnicos sobre linguagens de Markup e de formatação, como acontecia nos Wikis simplificando a 

sua utilização. Complementando, frequentemente, as funcionalidades centrais destes serviços 

existem outras ferramentas para a comunicação, em tempo real (texto, áudio/vídeo, etc.) dos 

utilizadores, auxiliando edições colaborativas de maior complexidade (Chu & Kennedy, 2011; 

Franklin & Harmelen, 2007; Green, 2012). 

Como referido anteriormente, estes serviços (aplicações) possibilitam um feedback imediato e 

construtivo sobre o trabalho em curso, o que potencia a participação e colaboração de todos os 

intervenientes. À semelhança dos Wikis, disponibilizam frequentemente um histórico de versões e 

a possibilidade de voltar a qualquer etapa desse histórico (Suwantarathip & Wichadee, 2014). Ao 

serem compatíveis com os principais dispositivos e sistemas operativos, nomeadamente os 

dispositivos móveis, estes serviços têm ganho importância junto dos utilizadores da Web 2.0. O 

armazenamento centralizado (complementado por cópias locais) dos ficheiros de trabalho facilita o 

acesso remoto e reduz custos a empresas e instituições de ensino, dois setores onde estes serviços 

se têm afirmado (Alghini, 2012). Como exemplos populares destes serviços podem destacar-se o 

Google Docs52, o Gliffy53 ou o antigo Office Live agora designado Office 36554 (Franklin & Harmelen, 

2007). 

O referido armazenamento centralizado de ficheiros, em que estes serviços se baseiam, foi 

alavancado pela ubiquidade do acesso à Internet/Web e pela popularidade de dispositivos com essa 

capacidade de acesso. Quer o armazenamento dos ficheiros, quer a disponibilização dos serviços, 

corporizam uma arquitetura do tipo Software as a Service (SaaS). Para as empresas fornecedoras, 

esta arquitetura representa uma aposta interessante ao garantir uma maior universalidade e controlo 

dos serviços oferecidos, e uma escalabilidade controlada e economicamente favorável, da 

infraestrutura tecnológica necessária (Armbrust et al., 2010). Atores importantes como a Adobe e a 

 
52 https://docs.google.com/ 
53 https://www.gliffy.com/ 
54 https://www.office.com/ 
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Microsoft, que tradicionalmente operavam em software a instalar localmente, passaram a utilizar 

esta nova arquitetura (Buyya et al., 2009). Os benefícios de tal aposta podem sistematizar-se nos 

seguintes aspetos:  

 uma maior flexibilidade em responder às necessidades dos utilizadores;  

 a maior facilidade em realizar automaticamente e globalmente a atualização/manutenção 

dos serviços oferecidos;  

 a diminuição dos custos, quer para as empresas fornecedoras, quer para os clientes finais;  

 o potenciar da colaboração entre utilizadores;  

 a flexibilidade temporal e espacial que os utilizadores destes serviços usufruem - “work 

anywhere anytime”;  

 uma maior segurança dos ficheiros através de políticas centralizadas de Backups e Disaster 

Recovery. 

Enquanto variante dos serviços de suporte ao trabalho colaborativo existem outros serviços, que 

prescindem das ferramentas de edição dos ficheiros e oferecem apenas o seu armazenamento 

centralizado e a sincronização em tempo real de quaisquer alterações que estes ficheiros tenham 

sofrido. Com estes serviços os utilizadores devem possuir nos seus dispositivos, os aplicacionais 

necessários ao trabalho com os ficheiros. Destacam-se neste âmbito o Dropbox55 criado em 2007 e 

o Sky Drive da Microsoft, criado em 2008, e que em 2014 passou a designar-se-por One Drive56. 

Estes serviços oferecem um espaço gratuito para o armazenamento centralizado de ficheiros, 

embora os utilizadores possam adquirir espaço adicional. Os ficheiros podem ter um acesso restrito 

ou serem partilhados com outros utilizadores, potenciando-se assim o trabalho colaborativo e o 

suporte ao trabalho de grupos. 

Ainda neste domínio da partilha de ficheiros (mas sem o armazenamento centralizado, utilizando-

se antes os recursos locais dos dispositivos cada utilizador), existe um outro tipo de serviço que 

comummente é designado pela arquitetura de rede sobre a qual é implementado – o Peer-to-Peer 

(P2P). Um serviço que ganhou notoriedade, nem sempre pelas melhores razões57, e é suportado 

em redes de computadores (clientes) que exercem em simultâneo o papel de cliente e de servidor 

para as partilhas efetuadas. As vantagens deste tipo de serviços são: a facilidade de instalação, 

configuração e manutenção de cada cliente da rede; a maior fiabilidade e disponibilidade da rede 

de clientes que suporta o serviço; não é necessária uma administração centralizada do serviço; uma 

maior redução de custos, para todos os envolvidos, face à inexistência de recursos centralizados; e 

 
55 https://www.dropbox.com 
56 https://onedrive.live.com/ 
57 Face à sua utilização na partilha não autorizada de ficheiros (de séries televisivas, de filmes, de jogos, de software, etc.), 
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os recursos partilhados na rede estão disponíveis para todos os clientes. Quanto às desvantagens 

podem enumerar-se: a não existência de recursos centralizados, dificulta a implementação de 

políticas gerais de administração da rede e dos seus clientes; a maior facilidade na propagação de 

vírus e de outro software malicioso; um menor controlo sobre os ficheiros partilhados levando a 

possíveis problemas com a violação de direitos de autor (Sparrow, 2011b, 2011a). De entre os 

clientes deste serviço P2P, podem destacar-se pela sua popularidade o qBitTorrent58, o Vuze59, o 

eMule60, o Limewire61 e o uTorrent62. 

2.1.1.10. Comunicação Interpessoal Instantânea 

Apesar da crescente integração deste tipo de serviço, enquanto funcionalidade de comunicação 

entre utilizadores, noutros serviços (aplicações) da Web 2.0, as aplicações para a comunicação 

interpessoal instantânea existem ainda enquanto produtos isolados. Para além da comunicação com 

base em mensagens textuais (ao estilo dos SMS das comunicações móveis), estes serviços 

permitem ainda estabelecer: ligações áudio - Voice Over IP (VOIP) e vídeo com um ou mais 

utilizadores; e a troca de ficheiros. O MSN Messenger criado em 1999 ou o Skype63  criado em 2003, 

e que entretanto se fundiu com o primeiro (BBC, 2014) foram marcos importantes e muito populares 

neste tipo de serviços. Em 2009 o MSN Messenger tinha 300 milhões de utilizadores. E em 2014, o 

Skype tinha diariamente, 4,9 milhões de utilizadores ativos. Plataformas mais recentes como o 

Whatsapp64 adquirido em 2014 pelo Facebook, o Snapchat65 ou o WeChat66 direcionado para o 

mercado chinês, reúnem agora as preferências dos utilizadores. Em 2016 o Whatsapp possuía 1 

bilião de utilizadores ativos, o WeChat perto de 850 milhões e o Snapchat cerca de 240 milhões 

(Ortiz-Ospina, 2019). Em 2020 o Whatsapp atingiu os 2 biliões de utilizadores sendo atualmente a 

plataforma dominante para a troca de mensagens instantâneas em dispositivos móveis. Só em 

fevereiro de 2020, a aplicação foi descarregada por 96 milhões de utilizadores. A preferência por 

esta aplicação centra-se em utilizadores de faixas etárias mais jovens, por exemplo, os utilizadores 

do Whatsapp nos EUA distribuem-se do seguinte modo: 18-24 anos – 44%; 25-29 anos – 31%; e 

30-49 anos – 26% (Lin, 2020). Quanto ao Snapchat em 2020, os utilizadores ativos tinham crescido 

para 360 milhões e nos EUA, na faixa dos 18-25 anos, representavam 53% do total de utilizadores 

norte-americanos e em termos de género o público feminino representava 70% (Aslam, 2020). O 

WeChat em 2020 atinge os 1.1 biliões de utilizadores ativos, com 70 milhões desses utilizadores 

oriundos do exterior da China. A faixa etária que mais usa a aplicação é a dos 26-35 anos (The 

WeChat Agency, 2020).   

 
58 https://www.qbittorrent.org/ 
59 https://www.vuze.com/ 
60 https://www.emule-project.net/ 
61 http://www.freelimewiredownload.net/ 
62 https://www.utorrent.com/ 
63 https://www.skype.com/ 
64 https://www.whatsapp.com/ 
65 https://www.snapchat.com/ 
66 https://www.wechat.com 



Competências para o e-Learning 2.0 dos estudantes à entrada no Ensino Superior 
Um estudo de caso com estudantes da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro 

 

46 
 

Estes serviços de comunicação auxiliam na criação de laços de confiança e de laços sociais com 

os pares, potenciando a colaboração entre utilizadores (Dittrich & Giuffrida, 2011). Outras vantagens 

da sua utilização podem listar-se nos seguintes aspetos: promovem uma interação em tempo real, 

imediata; reduzem os custos associados às comunicações por texto, áudio e vídeo; potenciam uma 

maior conveniência e flexibilidade para o estabelecimento dessas comunicações; permitem a 

manutenção de laços de amizade, familiares e profissionais; auxiliam na criação de novos laços; e 

suportam o trabalho colaborativo em contexto informal ou formal. Quanto às desvantagens 

associadas a estes serviços podem enumerar-se: o imediatismo da comunicação não favorece a 

reflexão necessária; a maior dificuldade em transmitir emoções, nomeadamente em comunicações 

com base em texto; a segurança das comunicações estabelecidas e a autenticidade da identidade 

dos seus destinatários; o desrespeito da Netiquette67  e da privacidade; e a utilização indevida destes 

serviços, induzindo uma menor produtividade, em contextos escolares e profissionais (Petersen, 

2019; teach-ict.com, n.d.; Woodard, 2011). 

2.1.2. Web 2.0 - Evolução da Social Media Landscape 

Sistematizando os principais serviços (aplicações) disponibilizados na Web Social, Frédéric 

Cavazza (2008) propunha uma “paisagem” aplicacional, sustentada em tecnologias Web/Móveis 

que permitiam o desenvolvimento de serviços altamente interativos, conforme mostrado na Figura 

5, onde os utilizadores e as comunidades/grupos que formavam podiam publicar, partilhar e 

socializar. A nova Web rica em serviços (aplicações), com a sua componente social e o UGC, era 

vista como uma Social Media Landscape estruturada em dez áreas: Publicação de UGC; Partilha 

de UGC, Discussão e comunicação em tempo real; RSO; Microbloging (Micro-publicação); 

Lifestream (Agregação social); LiveCast (Streaming de conteúdos audiovisuais, eventos em direto); 

Mundos virtuais; Jogos sociais; e Massive Multiplayer Online Games (Kietzmann et al., 2011). 

 

Figura 5 - Social Media Landscape em 2008 (Cavazza, 2008) 

 
67 "Netiquette is network etiquette, the do's and don'ts of online communication.” (Ross, 2011) 
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Para Shaun Connolly (2008) estes serviços (aplicações) da Social Media/Web Social apresentam 

normalmente uma combinação dos seguintes atributos sociais:  

 Identidade – quem é o utilizador;  

 Reputação – a relevância desse utilizador perante os seus pares;  

 Presença – onde está o utilizador;  

 Relacionamentos – com quem o utilizador se relaciona e em quem confia;  

 Grupos – como o utilizador organiza e agrupa os seus relacionamentos;  

 Conversações – o que o utilizador discute com os outros;  

 e a Partilha – o que o utilizador partilha com os outros.  

Daqui decorre que para o desenvolvimento eficaz dos grupos (comunidades), onde os utilizadores 

atuam, se deva garantir entre estes últimos os seguintes aspetos: proximidade, conforto e 

regularidade nas suas interações; adequação dessas interações aos níveis cognitivo, social e 

pessoal de cada utilizador; e reputação, privacidade e confiança nessas interações. 

Na final de 2010, Frédéric Cavazza (2010), perspetivava para 2011 uma evolução da sua Social 

Media Landscape, constituída por uma área central ocupada pelos gigantes Facebook e Google, 

rodeada por outras sete áreas de utilização da Web Social: Publicação com blogues e serviços de 

social stream; Partilha de UGC; Discussão com bulletin boards, comentários e ferramentas de 

pesquisa social; e-Comércio com sistemas de reviews, feedback colaborativo, recomendações e 

ferramentas de partilha sobre compras; Localização de pessoas, conteúdos e locais; RSO de cariz 

pessoal e/ou profissional e ferramentas para a criação dessas redes/comunidades; Jogos com 

mundos virtuais e plataformas sociais que interligam jogadores, casuais e/ou móveis. 

Em 2014 o mesmo autor (Cavazza, 2014) sumariava a evolução ocorrida desde 2008 e declarava 

a plena afirmação da Social Media/Social Web, com a generalidade dos serviços (aplicações) da 

Web a incorporarem funcionalidades de cariz social, uma tendência assinalada também, no 

passado, por Sven Lindmark (2009). Os dispositivos móveis a constituírem-se como a forma 

preferencial para o acesso a esses serviços. E da proliferação desses dispositivos resultava uma 

crescente utilização de ferramentas de comunicação em tempo real (Instant Messaging). A iteração 

de 2014 da Social Media Landscape, conforme mostrado na Figura 6, exibe assim uma 

reorganização e simplificação das áreas identificadas em iterações anteriores.  



Competências para o e-Learning 2.0 dos estudantes à entrada no Ensino Superior 
Um estudo de caso com estudantes da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro 

 

48 
 

 

Figura 6 - Social Media Landscape em 2014 (Cavazza, 2014) 

A área central exibe novamente os atores dominantes na Web Social – o Facebook, o Twitter e a 

camada social disponibilizada pelo Google e representada pela sua rede social Google+. Rodeando 

estes gigantes encontram-se as ferramentas de Instant Messaging, tão em voga no seio dos 

utilizadores móveis. As 4 áreas que circundam a metade superior do diagrama focam-se: na 

publicação de UGC, em blogues e Wikis; na partilha de UGC em portais genéricos ou especializados 

por tipo de conteúdos digitais; na discussão, comunicação e interação entre utilizadores; e nas RSO 

constituídas por utilizadores individuais, institucionais, empresariais, etc. Na metade inferior do 

diagrama surgem os gigantes mundiais que investem, e/ou adquirem, os serviços (aplicações) 

mostrados acima, influenciando assim a evolução e o desenvolvimento destes últimos. 

Em 2016, conforme mostrado na Figura 7, a Social Media Landscape evidencia uma afirmação das 

evoluções detetadas em anos anteriores. Com os gigantes habituais na área central da figura, agora 

reforçados pelos resultados de uma política agressiva de aquisições de start-ups e de outros atores 

que os podiam ameaçar, estes atores constituem-se como os locais de eleição para a publicação, 

partilha e interação de UGC. No âmbito das restantes plataformas que gravitam à sua volta é visível 

a relevância ganha pelas que foram pensados para uma utilização via dispositivos móveis, como o 

Instagram e as aplicações de mensagens instantâneas – Snapchat, Facebook Messenger e 

Whatsapp, tendo estas últimas assumido um dominante em termos de quota de mercado. O 

ecossistema aplicacional da Web Social encontra-se organizado em múltiplas áreas de utilização 

que englobam, quer na dimensão pessoal, quer na dimensão profissional: a publicação e a partilha 

de UGC; e a comunicação, a discussão, a colaboração e o relacionamento (networking) entre 

utilizadores (Cavazza, 2016).   
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Figura 7 - Social Media Landscape em 2016 (Cavazza, 2016) 

O ano de 2019, como mostrado na Figura 8, representou uma etapa de consolidação, para muitos 

dos principais atores, nomeadamente os gigantes Facebook e Google, agora verdadeiros 

conglomerados, resultantes das referidas aquisições de potenciais adversários. No entanto 

começam a ser notórias as preocupações de políticos e sociedade civil, quanto às dimensões e o 

poder dai decorrente, que estes conglomerados representam (Chartier, 2019). Atente-se na quase 

omnipresença do Facebook, no quotidiano dos utilizadores através das suas plataformas – a própria 

RSO Facebook, o Instagram, o Facebook Messenger e o WhatsApp. Igualmente em 2019, assiste-

se à afirmação de plataformas com origem na China e/ou dirigidas primeiramente a esse mercado - 

TikTok68 e WeChat. O ecossistema aplicacional da Web Social mantém a sua organização nas seis 

áreas de utilização referidas anteriormente (Cavazza, 2019). 

 
68 https://www.tiktok.com/ 
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Figura 8 - Social Media Landscape em 2019 (Cavazza, 2019) 

Nesta evolução, a importância da dimensão social suplantou a importância da dimensão 

tecnológica. Muitas das tecnologias utilizadas eram anteriores às Web 2.0, e como tal, não foram 

para essa nova Web, os elementos revolucionários que conduziram a dita evolução. Esses 

elementos, agentes da mudança, foram os utilizadores e a forma como estes passaram a incorporar 

e utilizar, as tecnologias, serviços e aplicações no seu quotidiano. Isso alterou, por completo, a 

“paisagem” aplicacional ao longo dos anos. Se a Web 1.0 foi uma ferramenta para a informação, 

para o pensamento - uma web cognitiva, a Web 2.0 é uma ferramenta para a comunicação, para 

interação humana - uma web comunicacional e social (Cavazza, 2014, 2016, 2019; Ellison et al., 

2007; Greenhow & Robelia, 2009). 

2.1.3. Web 2.0 – Implantação 

Apresentam-se em seguida, alguns resultados, que traduzem a evolução verificada em Portugal na 

adoção das tecnologias e da Internet/Web, no período pós 2004, o qual representa a idade de 

afirmação da Web 2.0.  

Do ponto de vista do equipamento informático necessário à utilização da Web 2.0, em Portugal, a 

taxa de utilizadores de computador passou de 37,2% em 2004, para 45,8% em 2007, 51,4% em 

2009, 55,4% em 2010, 62,4% em 2012, 66,8% em 2014, 70,0% em 2015 e 70,6% em 2017, uma 

progressão em consonância com a realidade vivida na União Europeia, onde os valores anuais eram 

ligeiramente superiores (Cardoso et al., 2014, 2020; Cardoso, Mendonça, et al., 2017; INE, 2014; 

INE & Estatística, 2014). A caracterização destes utilizadores pode ser detalhada conforme 
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mostrado na Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4. Na Tabela 2, é visível que o diferencial entre géneros 

se foi esbatendo com o passar dos anos. E a Tabela 3 e Tabela 4 evidenciam, nesses utilizadores, 

a importância das faixas etárias mais jovens e dos mais instruídos. Importa ainda referir que em 

2004 - 96,1% dos estudantes eram utilizadores de computador. Um valor que subiria para 99,2% 

em 2012 e 99,5% em 2017. A frequência de utilização do computador, pelos utilizadores sofreu 

também um crescimento assinalável, com o uso diário ou quase diário a subir de 69,1% em 2004 

para 76,7% em 2017 (Cardoso et al., 2020).  

Tabela 2 - Utilizadores de computador por género (Cardoso et al., 2020) 

 

Tabela 3 - Utilizadores de computador por escalão etário  (Cardoso et al., 2020) 

 

Tabela 4 - Utilizadores de computador por grau de escolaridade (Cardoso et al., 2020) 

 

 

Na taxa de agregados domésticos com computador, em Portugal, esta progressão é também 

notória, indicando assim uma forte penetração destes equipamentos num contexto doméstico e de 

suporte a atividades de lazer, pessoais e escolares. Em 2004 existiam 41,3% de agregados 

domésticos com computador, um valor que em 2008 subiu para 49,8%, em 2012 era de 66,1%, em 

2015 subiu para 71,1% e em 2017 atingia os 71,5% (Cardoso et al., 2020; Cardoso, Baldi, et al., 

2017).  

Do ponto de vista da ligação à Internet desses agregados, em Portugal, existiu uma progressão 

assinalável, conforme mostrado na Tabela 5, nomeadamente com uma percentagem cada vez maior 

dessas ligações a serem de banda larga, potenciando assim, um uso da Web 2.0 através de uma 

conectividade de maior qualidade e velocidade. Em 2019 nos agregados domésticos, que não 

2004 2008 2012 2014 2017
Homens 40,4% 50,1% 66,5% 71,4% 71,5%

Mulheres 34,1% 41,9% 58,4% 63,0% 69,6%

2004 2008 2012 2014 2017
16-24 anos 72,7% 89,6% 97,1% 99,3% 99,5%
25-34 anos 53,9% 74,0% 91,0% 97,2% 98,5%
35-44 anos 38,1% 53,3% 76,8% 87,9% 94,0%
45-54 anos 29,2% 34,8% 55,5% 69,0% 75,7%
55-64 anos 12,6% 23,2% 35,5% 48,5% 59,5%
65-74 anos 4,0% 6,1% 17,0% 28,4% 37,6%

2004 2008 2012 2014 2017
Até 3º ciclo 21,9% 30,2% 44,6% 50,5% 54,6%

Ensino Secundário 83,3% 90,0% 95,8% 97,7% 98,5%
Ensino Superior 91,9% 92,5% 95,8% 98,3% 99,1%
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possuíam ainda ligação à Internet, as principais razões apontadas para esse facto eram: Não sabe 

utilizar - 71,4%; Custo do equipamento elevado - 52,7%; Custo do acesso elevado - 52,6%; e Sem 

utilidade, interesse – 49,5% (Cardoso et al., 2014, 2020; Cardoso, Mendonça, et al., 2017; OberCom 

& Comunicação, 2009b).  

Tabela 5 – Taxa de agregados domésticos com ligação à Internet (Cardoso et al., 2020; Cardoso, Mendonça, et al., 2017) 

 

Nas primeiras duas décadas do milénio, o modo de ligação à Internet diversificou-se, fruto da 

crescente aquisição de computadores portáteis e de outros dispositivos móveis (como smartphones 

e tablets). Em 2008, 26,0% dos agregados familiares portugueses possuíam um computador 

pessoal portátil – do tipo Laptop, e 44,0% possuíam um computador pessoal de secretária, fixo - do 

tipo Desktop (OberCom, 2009c). Nesse ano, a venda de computadores portáteis ultrapassaria pela 

primeira vez, a nível nacional, o milhão de unidades (Toshiba, 2008), representando 81,0% da 

aquisição de novos computadores e uma subida nessa aquisição de 58,8%, face a 2007, a maior 

subida da registada nos países da Europa Ocidental (J. Ramos, 2009). Em 2009, o mercado dos 

computadores portáteis cresceu 30,0%, alicerçado no contributo para a procura destes 

equipamentos trazida pelos programas estatais – e-escola69 e e-escolinha70, e pela descida do preço 

médios destes equipamentos (Bits, 2009). Em 2010, o mercado dos computadores portáteis contraiu 

22,0% e assistiu-se ao surgimento de uma nova gama de produtos, com enorme potencial de 

crescimento – os tablets (Toshiba, 2011). Em 2011, 50,5% dos agregados familiares portugueses 

possuíam um computador portátil, contra 35,2% com um computador fixo (OberCom & 

Comunicação, 2012). Em 2013 as aquisições de portáteis voltaram a crescer, 3,0%, suportadas nos 

sectores dos ultraportáteis, híbridos e tablets. Em 2014, o número de tablets vendidos ultrapassou, 

pela primeira vez, o de portáteis. A mobilidade, a portabilidade e o menor custo, associados aos 

tablets, tornaram-nos os preferidos dos portugueses (Toshiba, 2014). Algo que viria rapidamente a 

mudar com a crescente popularidade e utilização dos smartphones (Exame Informática, 2017; 

Marktest, 2019b). Conforme mostrado no Gráfico 9, retirado da edição de 2019 do estudo Bareme 

Internet, a utilização dos diferentes dispositivos no acesso à Internet pode ajudar a compreender a 

sua popularidade junto dos consumidores portugueses. O Gráfico 9 evidencia a importância que a 

Internet Móvel tem adquirido nos últimos anos (Marktest, 2019a). 

 
69 http://eescola.pt/ 
70 http://eescola.pt/e-escolinha/oquee.aspx 

2004 2008 2012 2014 2016 2019
Agregados domésticos com ligação à Internet 26,0% 46,0% 61,0% 64,9% 74,1% 80,9%

Agregados domésticos com ligação à Internet por Banda Larga 12,3% 39,3% 59,7% 63,0% 73,0% 78,0%
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Gráfico 9 – Acesso à internet por plataforma, em Portugal (Marktest, 2019a) 

Quanto ao número de equipamentos móveis ativos, este evoluía com valores superiores ao total da 

população portuguesa. Desse modo a taxa de penetração deste serviço evoluiu com os seguintes 

valores: 2010 – 127,6%; 2012 – 123%; 2014 – 120,6%; 2016 – 117,7%; e 2019 – 120,9%  (Cardoso 

et al., 2014, 2020). Algo que reforçou a ideia avançada, desde 2008, pela Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM)71. Esta aparente discrepância entre o número de portugueses que 

afirmavam ter telemóvel e a taxa de penetração perspetivada pela ANACOM, era explicada pelas 

seguintes razões: 

“A diferença entre a penetração (…) indicada pela ANACOM (que tem por base os dados 

fornecidos pelos operadores) e os resultados obtidos no presente estudo, deve-se a 

vários factores, nomeadamente: o facto de existirem utilizadores que dispõem de mais de 

um cartão activo; a activação de novos cartões para utilização exclusiva de serviços de 

dados e acesso à Internet; a existência de cartões activos afectos a máquinas, 

equipamentos e viaturas; e os cartões relativos a empresas.” (OberCom & Comunicação, 

2009b, p. 4) 

Apesar deste enorme potencial de conectividade, a utilização efetiva do acesso à Internet em 

contexto móvel, afirmou-se inicialmente, a um ritmo mais lento, tendo este acelerado apenas nos 

últimos anos. Essa utilização era em 2008 de 2,0% (OberCom & Comunicação, 2009a). Nesse ano, 

a conectividade móvel era ainda dominada pela utilização das placas/modems, pois apenas 4,8% 

dos utilizadores que possuíam telemóvel, o usavam para esse fim (OberCom & Comunicação, 

 
71 http://www.anacom.pt/ 
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2009a). Em 2010 quando se analisam, por faixa etária, os utilizadores de telemóvel que 

efetivamente o utilizam para o acesso à internet, destacam-se com números mais expressivos, as 

faixas etárias mais jovens: 15-24 anos com 11,5% e 24-34 anos com 7,4% (OberCom, 2012). Noutra 

análise evidenciava-se que o acesso móvel perdia relevância à medida que se subia na idade dos 

utilizadores. E que este tipo de acesso ganhava relevância quanto maiores eram as habilitações 

literárias dos utilizadores (OberCom & Comunicação, 2013). Em 2013 a subida continuou, para um 

valor de 38,5%, com o contributo assinalável dos novos dispositivos móveis – smartphones e tablets. 

O acesso por placa/modem perdia finalmente o protagonismo evidenciado em anos anteriores 

(OberCom, 2014). A caracterização dos utilizadores da Internet pode ser detalhada conforme 

mostrado na Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 8 (Cardoso et al., 2020). Na Tabela 6, é visível o 

esbatimento do diferencial entre géneros nos últimos anos. E a Tabela 7 e Tabela 8 evidenciam, 

nos utilizadores da Internet, a importância das faixas etárias mais jovens e dos mais instruídos. 

Acrescenta-se que em 2004 - 91,4% dos estudantes eram utilizadores da Internet. Um valor que 

subiria para 97,1% em 2008, 99,5% em 2012, 99,6% em 2016, um valor que não se alteraria em 

2019. Relativamente à frequência de utilização dessa Internet, o uso diário ou quase diário subiu de 

53,4% em 2004 para 85,6% em 2018  (Cardoso et al., 2020; Cardoso, Mendonça, et al., 2017). 

Tabela 6 - Utilizadores de Internet por género (Cardoso et al., 2020) 

 

Tabela 7 - Utilizadores de Internet por escalão etário (Cardoso et al., 2020) 

 

Tabela 8 - Utilizadores de Internet por grau de escolaridade(Cardoso et al., 2020) 

 

As três tabelas anteriores mostram que nos seus respetivos indicadores, as tendências 

evidenciadas antes de 2004, mantiveram-se válidas. Os desafios colocados pelos contextos, escolar 

e profissional, são fatores decisivos para a utilização da Internet/Web. Do contexto escolar decorre 

2004 2008 2012 2014 2016 2019
Homens 32,0% 46,5% 64,6% 68,6% 72,0% 76,8%

Mulheres 26,8% 37,6% 56,3% 60,9% 69,0% 74,1%

2004 2008 2012 2014 2016 2019
16-24 anos 63,7% 87,4% 96,8% 98,4% 99,1% 99,5%
25-34 anos 42,5% 69,5% 89,6% 92,2% 97,2% 98,0%
35-44 anos 29,5% 47,3% 74,3% 82,9% 88,8% 95,1%
45-54 anos 20,3% 30,5% 52,2% 58,9% 71,6% 78,4%
55-64 anos 8,3% 18,7% 32,7% 36,2% 47,0% 57,3%
65-74 anos 2,0% 5,2% 16,4% 22,6% 28,3% 33,1%

2004 2008 2012 2014 2016 2019
Até 3º ciclo 14,5% 25,7% 42,1% 44,7% 51,5% 54,2%

Ensino Secundário 72,7% 86,9% 93,9% 94,4% 96,4% 96,4%
Ensino Superior 82,2% 90,5% 95,4% 96,7% 98,4% 98,6%
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igualmente, a tendência apresentada pela distribuição por escalões etários, onde os mais jovens e 

naturalmente estudantes, são predominantes. Os programas e-escola e e-escolinha, e a 

implantação das redes sem fios nas instituições de ensino superior foram fatores coadjuvantes 

nessa alta penetração da utilização da internet junto de um público jovem e estudante.  

Os locais de utilização da Internet, no período 2004-2012, conforme mostrado no Gráfico 10, 

evidenciam: um crescimento da utilização doméstica; uma relativa estabilidade na utilização no 

trabalho e em casa de familiares/vizinhos/amigos; e um crescimento, a partir de 2010, da utilização 

na escola/universidade. Outras tipologias de locais públicos para essa utilização nunca 

demostraram grande popularidade (OberCom & Comunicação, 2013). Em anos mais recentes a 

ubiquidade do acesso à Internet, nomeadamente em contexto de Internet Móvel, retiraram a 

pertinência desta análise esbatendo esta delimitação espacial (Cardoso et al., 2020; Cardoso, 

Mendonça, et al., 2017).  

 

Gráfico 10 - Locais de utilização da Internet (%), 2004-2012 (OberCom & Comunicação, 2013) 

As atividades realizadas na Internet/Web, no período pós 2004, evidenciam de forma clara, as novas 

funcionalidades oferecidas pela rede. A componente social, com a interação entre utilizadores, e a 

gestão de conteúdos, surgem em destaque nas atividades realizadas pelos utilizadores nesta nova 

Web 2.0. Para simplificar a análise das atividades, estas foram agrupadas, de acordo com a sua 

tipologia, em quatro gráficos (Cardoso et al., 2011, 2012, 2014, 2020; Cardoso, Baldi, et al., 2017; 

OberCom & Comunicação, 2006, 2007, 2009b, 2013; Taborda et al., 2010): Comunicação e 

presença online - Gráfico 11; Obtenção e partilha de conteúdo - Gráfico 12; Pesquisa de informação 

- Gráfico 13;  Utilização de serviços online - Gráfico 14. 
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Gráfico 11 - Atividades realizadas na Internet (%) – Comunicação e presença online (Cardoso et al., 2011, 2012, 2014, 
2020; Cardoso, Baldi, et al., 2017; OberCom & Comunicação, 2006, 2007, 2009b, 2013; Taborda et al., 2010)   

Como se mostra no Gráfico 11, o envio e a receção de e-mail continuou a dominar a comunicação 

realizada pelo utilizadores, no entanto, novas formas de comunicação, emergentes com a Web 2.0, 

como as subjacentes à participação em RSO; mensagens em tempo real; chats, blogues, fóruns; e 

a comunicação por voz e videochamadas, ganharam importância com o passar dos anos. A criação 

de blogues e de Web Sites, espaços privilegiados para a afirmação da presença online desses 

utilizadores, foi no período em análise, uma escolha menos popular.  
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Gráfico 12 - Atividades realizadas na Internet (%) - Obtenção e partilha de conteúdo (Cardoso et al., 2011, 2012, 2014, 
2020; Cardoso, Baldi, et al., 2017; OberCom & Comunicação, 2006, 2007, 2009b, 2013; Taborda et al., 2010) 

A procura, consumo e download de conteúdo: notícias/texto, imagens, filmes ou música, adquirem 

uma crescente popularidade entre os utilizadores, como mostrado no Gráfico 12. Serviços como o 

YouTube e outras plataformas para a partilha deste tipo de ficheiros são cada vez mais utilizados. 

Os jogos, quer a sua obtenção, quer a sua utilização, isoladamente ou em rede com outros 

jogadores, crescem na preferência dos utilizadores. É de assinalar também, a popularidade 

crescente da Internet/Web, enquanto plataforma para o consumo de conteúdos televisivos e 

radiofónicos, disponíveis em serviços de streaming (em transmissão contínua via Web).  
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Gráfico 13 - Atividades realizadas na Internet (%) – Pesquisa de informação (Cardoso et al., 2011, 2012, 2014, 2020; 
Cardoso, Baldi, et al., 2017; OberCom & Comunicação, 2006, 2007, 2009b, 2013; Taborda et al., 2010) 

A pesquisa de informação, utilizando motores de busca como o do Google, manteve no período em 

análise, uma enorme popularidade, conforme mostrado no Gráfico 13. As pesquisas sobre 

educação/formação/aprendizagem e sobre saúde foram também realizadas por muito dos 

utilizadores. 
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Gráfico 14 - Atividades realizadas na Internet (%) – Utilização de serviços online (Cardoso et al., 2011, 2012, 2014, 2020; 
Cardoso, Baldi, et al., 2017; OberCom & Comunicação, 2006, 2007, 2009b, 2013; Taborda et al., 2010) 

Conforme mostrado no Gráfico 14, os serviços bancários, os relacionados com viagens e os de 

âmbito profissional (na procura ativa de emprego), foram os mais populares, no período em análise. 

Merecem ainda destaque, embora menos populares, os serviços relacionados com a saúde – para 

marcação de consultas e obtenção de receitas médicas. A frequência de cursos online de 

educação/formação, apresentou também uma menor popularidade. 
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2.2. Gerações Y e Z 

No âmbito da segunda temática, procurou-se na literatura especializada uma caracterização dos 

novos estudantes que chegam ao ensino superior, e cujas vivências podem estar moldadas por uma 

utilização intensa da Web/Web 2.0 e demais tecnologias. A delimitação geracional destes 

estudantes, quando relacionada com o grau de exposição à tecnologia, nomeadamente em fases 

precoces das suas vidas, justifica para muitos autores, este tipo de delimitação (ECDL Foundation, 

2014). Assumindo uma forte presença da tecnologia no quotidiano das gerações que têm vindo a 

ingressar nas IES, será que os elementos que as integram apresentam especificidades resultantes 

dessa exposição? E serão essas especificidades e as expectativas trazidas por esta geração, 

fatores que devem ser tidos em conta pelas IES e seus staffs? 

Esta delimitação geracional de cariz transversal e uniformizador tem, ao longo dos anos, sofrido 

uma forte contestação, conforme revelam inúmeros estudos analisados no processo de recolha 

bibliográfica da presente investigação que decorreu entre os anos letivos de 2010/2011 e 

2019/2020. A existência de uma Geração Y (Generation Y) – também designada por Millennials, 

Net Generation, Geração Eu ou Geração Nintendo (Oblinger & Oblinger, 2005a; Prado & Castro, 

2009; Simões & Gouveia, 2009; Tapscott, 1998, 1999; Taylor & Keeter, 2010) e de uma Geração Z 

(Generation Z) – também designada como iGeneration, Post-millennials, Homeland Generation 

(Dimock, 2019; Issa & Isaias, 2016; Seemiller & Grace, 2017; Törőcsik et al., 2014; Tulgan, 2013; 

Turner, 2015), carecem de maiores evidências empíricas que permitam o estabelecimento e a 

caracterização dessas delimitações geracionais (Helsper & Eynon, 2010).  

Desse modo as necessidades de transformação do sistema educativo, e das IES, para acomodar 

estas novas gerações e as respetivas expectativas que transportam, padece do mesmo problema. 

Uma análise detalhada e que tenha em conta os contextos, quer desses novos públicos, quer das 

instituições onde ingressam, é preconizada como um fator decisivo para um melhor conhecimento 

dessas gerações (Bennett et al., 2008; ECDL Foundation, 2014; Margaryan & Littlejohn, 2008; 

Simões & Gouveia, 2009; Törőcsik et al., 2014). 

2.2.1. Definição e delimitação 

A definição e a delimitação temporal dos estereótipos geracionais feitas, frequentemente, pela 

exposição do quotidiano dos seus elementos às tecnologias (ECDL Foundation, 2014), têm vindo a 

considerar igualmente: as preferências desses elementos por certos valores; as suas vivências e 

reações a experiências básicas e eventos marcantes, na sua fase de socialização;  a sua 

identificação com um grupo etário; as suas crenças e comportamentos comuns; e o seu 

posicionamento perante eventos e lugares marcantes na história. Tal, tem permitido tipificar as 

diferenças e semelhanças entre esses elementos e enquadrá-los nos referidos estereótipos 

(Törőcsik et al., 2014).  
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Genericamente, os estereótipos propostos, que partem da realidade norte americana (Howe et al., 

2000), mas que são suscetíveis de uma generalização globalizante, compreendem as seguintes 

gerações: a Geração Silenciosa, nascida nas décadas prévias à segunda guerra mundial; os Baby 

Boomers, nascidos após a segunda guerra mundial; a Geração X; a Geração Y; e a Geração Z. 

Sendo estas duas últimas gerações, as que apresentam uma maior exposição precoce à tecnologia 

(Dimock, 2019; Kasasa, 2019; Törőcsik et al., 2014). A definição e a delimitação das gerações são 

alicerçadas por Anthony Turner (2015), em - "a set of historical events and related phenomena that 

creates a distinct generational gap". O mesmo autor refere que a identificação dos indivíduos com 

um desses estereótipos requere - "some form of social 'proximity' to shared events or cultural 

phenomenon". Apesar do panorama, algo difuso, quanto ao período de vigência de cada uma destas 

gerações, conforme apurado pela revisão de literatura efetuada por Mária Törőcsik, Krisztián Szűcs 

e Dániel Kehl (2014) e mostrado na Tabela 9, a presente investigação adotou a nomenclatura e os 

períodos de vigência propostos nas Figura 9 e Figura 10.  

Tabela 9 – Revisão de literatura sobre gerações e respetivos períodos de vigência (Törőcsik et al., 2014) 
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Figura 9 – Proposta de tipologia geracional (Kasasa, 2019) 

 

Figura 10 – Outra proposta de tipologia geracional (Dimock, 2019) 

Considerando, genericamente, que o ingresso nas IES se efetua na faixa etária entre 17 e 22 anos, 

os estudantes da licenciatura em NTC que ingressaram no curso, em setembro de 2010, no ano 

letivo de 2010/2011, terão nascido entre 1988 e 1993. Quanto aos estudantes que ingressaram em 

setembro de 2018, no ano letivo de 2018/2019, estes terão nascido entre 1996 e 2001. Neste 

contexto, e no intervalo temporal em que decorreu a investigação, estudou-se a eventual pertença 

destes estudantes às gerações Y e Z, respetivamente (Dimock, 2019; Kasasa, 2019; Törőcsik et al., 

2014). As tecnologias e serviços da Web 2.0, com o seu forte cariz social, e popularidade junto 

destas gerações Y e Z, moldam os seus comportamentos, as suas interações e os seus 

relacionamentos. A mediação tecnológica desses processos, é à luz da teoria sócio-construtivista 

de Vygotsky (Liu & Chen, 2010), um agente impactante no desenvolvimento psicológico dos 

indivíduos (Simões & Gouveia, 2009). Estes novos públicos podem constituir-se como uma força 

indutora, da mudança e da transformação na sociedade e também, nas IES em que vão ingressando 

(Kasasa, 2019; Tapscott, 1999; Turner, 2015). 
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2.2.2. Caracterização 

Os indivíduos pertencentes à Geração Silenciosa, aos Baby Boomers e à Geração X constituem 

aquilo que Mark Prensky (2001a, 2001b) designa por Digital Immigrants – Imigrantes Digitais. Estes 

indivíduos, cujas vidas, só foram tardiamente influenciadas pelas transformações tecnológicas das 

últimas décadas, possuem no seu passado, um período sem essa exposição tecnológica. Desse 

modo, mais tarde, foram obrigados a adaptar-se a uma nova realidade, enquanto “estrangeiros” em 

terras imensas em tecnologias dos Digital Natives – Nativos Digitais, os indivíduos que compõem 

as gerações posteriores – a Y e Z (Gray et al., 2008, 2008; Prensky, 2001b). Alguns autores 

consideram os indivíduos da Geração Y como quase Nativos Digitais, dado que estes vivenciaram 

parte da sua infância e juventude sem uma forte imersão tecnológica (Grenčíková & Vojtovič, 2017; 

Premack, 2018a; Prensky, 2001b; Turner, 2015). Quanto aos elementos da Geração Z, estes são 

considerados como verdadeiros Nativos Digitais, pois nasceram, e cresceram, imersos numa 

sociedade tecnológica e conectada (Bencsik et al., 2016; Dimock, 2019; Kasasa, 2019; Turner, 

2015). Mark Prensky (2001a, 2001b) perspetivava que estes Nativos Digitais representassem uma 

revolução/cisão com o passado, com novas atitudes e comportamentos. Que aprendessem e 

pensassem de forma diferente, dada a neuroplasticidade induzida pela exposição tecnológica e pela 

crescente afirmação das tecnologias/serviços da Web 2.0.  

Para esses Nativos Digitais, as novidades tecnológicas seriam coisas naturais para as quais não 

necessitariam de adquirir competências ou de possuir formação (ECDL Foundation, 2014; Helsper 

& Eynon, 2010; Chris Jones et al., 2010; Christopher Jones & Shao, 2011; Sadowski, 2014). Esta 

realidade perspetivada, mostrou carecer de provas empíricas que a sustentasse, passando assim a 

considerar-se que muitos desses Nativos Digitais necessitariam de competências e de formação 

para uma completa apropriação das tecnologias e para a capacidade de as avaliar e de 

compreender criticamente, percebendo o impacto que estas podem ter nos contextos em que são 

utilizadas, garantindo-se assim a eficácia do seu uso (ECDL Foundation, 2014; Chris Jones et al., 

2010; Christopher Jones & Shao, 2011).  

Ellen Johanna Helsper e Rebecca Eynon (2010) num estudo realizado no Reino Unido, com 

indivíduos a partir dos 14 anos, averiguaram a pertença destes à Geração Y, através de critérios 

que extravasavam a simples inclusão por data de nascimento. Os resultados encontrados 

mostraram que: a experiência prévia dos indivíduos com as tecnologias; a profundidade e a 

diversidade dessa experiência; o género; e o nível educacional são também são aspetos a 

considerar para essa pertença geracional. Noutro estudo realizado para a caracterização de 

estudantes australianos que ingressavam nas IES (Kennedy et al., 2008), não foi possível identificar 

um estereótipo geracional que caracterizasse toda a amostra. Comportamentos proactivos na 

utilização da Web 2.0 e das suas plataformas não eram transversais. Outros estudos confirmaram 

que face à diversidade das suas vivências, os potenciais elementos desta Geração Y são difíceis 

de caracterizar, sendo vários os fatores contextuais – sociais, familiares, profissionais, económicos 
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e educacionais, a ter em conta nesse esforço. A própria cisão Digital Natives vs Digital Immigrants 

é, frequentemente, colocada em causa face a esta diversidade dos indivíduos (Christopher Jones & 

Shao, 2011; Prensky, 2001a, 2001b; Törőcsik et al., 2014).    

Apesar das dificuldades referidas, são muitos os autores que têm caracterizado esta Geração Y. Os 

seus elementos crescem numa sociedade em expansão económica e cada vez mais tecnológica. 

São globalmente otimistas, apesar das recentes crises financeiras, que fizeram com que muitos 

tenham um nível de vida inferior aos das gerações anteriores (Premack, 2018a; M. Wilson & Gerber, 

2008), são orientados para o trabalho em equipa, ambiciosos e seguidores de regras (Oblinger & 

Oblinger, 2005a). Preocupados com o sucesso, com a carreira e o dinheiro. Sabem o que os pode 

ajudar a triunfar numa sociedade de consumo e capitalista (Bencsik et al., 2016). São apegados às 

marcas, símbolos dessa sociedade de consumo. E evidenciam uma boa participação cívica em 

diversas causas, embora se afastem de militâncias partidárias mais tradicionais (Premack, 2018a). 

Com um atitude positiva face à mudança, os múltiplos gadgets que usam, não são apenas 

ferramentas comunicacionais, mas símbolos de afirmação de uma geração (Christopher Jones & 

Shao, 2011). Qualificados para o uso da tenologia, adquirem com facilidade novas competências, 

embora essa aquisição possa causar alguma ansiedade e um maior isolamento online, prejudicando 

assim a sua vida e relacionamento offline (Bencsik et al., 2016; Issa & Isaias, 2016). As referidas 

qualificações digitais são, frequentemente, pouco profundas e os elementos desta geração 

apresentam, recorrentemente, lacunas na capacidade de analisar e selecionar, de forma crítica, as 

fontes de informação encontradas na Web (Margaryan & Littlejohn, 2008; Oblinger & Oblinger, 

2005a).   

No seu quotidiano exibem, frequentemente, uma atenção dispersa, fazendo Multitasking entre as 

múltiplas atividades que desenvolvem, em simultâneo. Embora alguns autores refiram que isso pode 

potenciar uma menor concentração, um menor espírito crítico e uma maior superficialidade no 

pensamento, aspetos fortemente criticados por elementos de gerações anteriores (Bencsik et al., 

2016; Issa & Isaias, 2016; Prensky, 2001a). São mais gráficos/visuais, menos textuais, preferem 

conteúdos hipermédia, funcionam em rede e apreciam a gratificação e recompensa instantâneas. 

Gostam de jogos e da gamification das atividades que desenvolvem (Prensky, 2001b).  

Os indivíduos da Geração Y evidenciam uma forte presença online, nomeadamente na RSO, nas 

quais interagem com um vasto ciclo de amigos e de outros relacionamentos. Em 2009, no âmbito 

dessa presença online e no contexto norte-americano: 79% visualizavam vídeos; 69% criaram um 

perfil nas RSO; 69% usavam ferramentas de Instant Messaging; 59% descarregavam músicas da 

Web; 48% jogavam jogos; 27% consultam e fazem comentários em blogues de terceiros; 29% 

consumiam podcasts (S. Jones & Fox, 2009). Em 2010: 18% possuem um site pessoal; 72% criaram 

um perfil nas RSO e 57% possuem perfis em mais do que uma RSO; 29% usam essas RSO várias 

vezes ao dia, 26% uma vez por dia e 20% várias vezes por semana; 15% possui um blogue, um 
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valor que desceu bastante face a anos anteriores (29% em 2009, por exemplo) e 33% consultam e 

fazem comentários em blogues de terceiros; e em termos de UGC. 37% partilha habitualmente, e 

apenas 19% cria ou reutiliza conteúdos de terceiros no âmbito das suas publicações (Lenhart et al., 

2010; Taylor & Keeter, 2010). 

Numa sociedade cada vez mais globalizada, aceitam as diferenças culturais, não consideram a 

família como o centro desses relacionamentos e mostram uma atitude progressista, face a valores 

tradicionais que regem diferentes aspetos da sociedade. Olham assim com desconfiança para as 

instituições tradicionais hierarquizadas e verticais que a regem (Bencsik et al., 2016; DeGraff, 2014). 

Ainda veem TV, mas mudam gradualmente o seu consumo, dos tradicionais canais (TV 

broadcasters), para os novos serviços de streaming e de video on demand. Apesar do uso intensivo 

que fazem de dispositivos móveis continuam a preferir o computador para algumas atividades 

(Kasasa, 2019). 

A partir de 2005, com a crescente apropriação das tecnologias e plataformas da Web 2.0/Web 

Social, é visível uma mudança de comportamento nesta geração. Desse modo vários autores 

apontam para a existência de uma Geração Y 2.0, que para outros autores se confunde com a 

Geração Z (Chris Jones & Hosein, 2010; Christopher Jones & Shao, 2011; Ozkan & Solmaz, 2015; 

Tapscott, 2009; Tulgan, 2013). Como aspetos dessa mudança de comportamento visível nessa 

geração consideram-se: o abandono do uso do e-Mail e a passagem para as ferramentas de Instant 

Messaging; a maior utilização das redes sociais e de outras ferramentas da Web 2.0 com cariz 

colaborativo/social; a maior utilização dos motores de busca; a diversificação das atividades online; 

e a crescente posse e uso de computadores portáteis e de dispositivos móveis (M. Brown, 2009). 

No contexto norte-americano, em 2010, 94% possui um telemóvel, valor que em 2014 subiu para 

96%. Em 2010, nessa procura de mobilidade, 66% possuía um computador portátil face a 53% que 

possuía um computador de secretária (Lenhart et al., 2010). 74% acham que as tecnologias lhes 

simplificam o quotidiano - 18% acha que o complicam. 54% acham que as tecnologias os aproximam 

da família e amigos - 35% acham que os afastam. 56% acham que as tecnologias lhes otimizam o 

tempo – 33% acham que os fazem perder tempo (Taylor et al., 2014; Taylor & Keeter, 2010). O 

Gráfico 15 evidencia esse crescimento na posse e uso de dispositivos e ferramentas nos agregados 

familiares norte-americanos entre 2005 e 2019 (Ortiz-Ospina, 2019). 
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Gráfico 15 – Adoção de tecnologia e dispositivos nos agregados domésticos norte-americanos (Ortiz-Ospina, 2019) 

Na caracterização dos elementos desta Geração Y, Ann Hughes (2009) avança com os seguintes 

aspetos: apesar de evidenciarem algumas assimetrias no acesso às tecnologias, apresentam uma 

alta taxa de utilização de algumas aplicações da Web 2.0; o uso dessas aplicações desenvolveu-

lhes um grande espírito comunitário e uma clara noção das fronteiras dessas comunidades na Web; 

alguns espaços dentro dessas fronteiras podem ser aproveitados para o ensino e a aprendizagem; 

a utilização das aplicações da Web 2.0, permitiram-lhes desenvolver competências cruciais, para o 

sucesso no século XXI. Algo que lhes proporcionou novas formas de pensar, comunicar, aprender 

e de produzir/consumir UGC. 

“…denoting a new generation of web-based tools, environments, and services that enable 

new forms of collaboration and knowledge sharing between users. The developments 

brought about by these tools and services are characterised by decentralisation of 

authority in knowledge creation and technology ownership; emphasis on user-generated, 

user-controlled and remixable content and data…” (Margaryan & Littlejohn, 2008) 

No contexto nacional, em 2014, os elementos da Geração Y evidenciavam a sua preferência por 

contextos de conectividade móvel, exibindo mesmo, alguma dependência dos seus telemóveis e da 

ligação à Web. Quando questionados sobre o que seria mais difícil abandonar referem: telemóvel 

41,3%; ligação à Web 33,3%; e televisão 12,4%. O telemóvel – smartphone, era usado para 

múltiplas funções, desempenhando um papel central nas suas vidas digitais: 100% usam-nos para 

a troca de mensagens; 85,9% para tirar fotografias; 70,5% para frequentar as RSO; 43,6% instalam 

apps; 71,1%; e 74,5% navegam na Web, fora das RSO. A Web, era fundamental para os aproximar 

dos familiares, de amigos e de outras relações – 92.2% usam o e-mail; 82,5% usam Instant 

Messaging – uma atividade em forte expansão e 90,4% usam as RSO. Estes jovens da Geração Y 

assumiam-se como uma força motriz para as mudanças e influenciam depois gerações mais velhas 

(Cardoso et al., 2015; Cardoso, Mendonça, et al., 2017). 
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Os elementos da Geração Z, por vezes, identificados como verdadeiros Digital Natives, nunca 

conheceram o mundo antes da revolução trazida pelos dispositivos Mobile que agregam num único 

gadget os papeis anteriormente desempenhados por vários dispositivos. Recebem o seu primeiro 

dispositivo móvel - smartphone, em média aos 10,3 anos, mas anteriormente, cresceram em 

contacto próximo com os dispositivos de pais e familiares. Nos EUA, aos 11 anos, 53% já possuem 

um dispositivo móvel e valor sobe para 69% aos 12 anos (Rideout & Michael B. Robb, 2019). 

Privilegiam uma conectividade ubíqua e permanente, através de múltiplos dispositivos com 

destaque para mencionados dispositivos móveis, conforme pode ser visto, por exemplo, no Gráfico 

16, para o contexto dos jovens norte-americanos com idades iguais ou superiores a 18 anos (Ortiz-

Ospina, 2019). Desses jovens, os na faixa etária 18-29 anos: em 2018, 98% usavam a Web, face a 

92% em 2010; em 2018, 77% possuíam uma ligação de banda larga, face a 78% em 2010; em 2018, 

53% possuía um tablet, face a 4% em 2010; em 2018, 99% possuíam um smartphone; e em 2018, 

28% assumiam uma dependência excessiva do seu dispositivo móvel – smartphone, face a 12% 

em 2013 (Pew Research Center, 2019a, 2019b). 

Outro estudo, nesse contexto norte-americano, indica que no uso das plataformas da Social Web 

entre 2015 e 2019, a taxa de indivíduos da Geração Z, que usaram computador (desktop/laptop), 

ou um dispositivo móvel (smartphone), foi (Rideout & Michael B. Robb, 2019): em 2015 – 14% e 

40% respetivamente; e em 2019 – 6% e 56% respetivamente. Isto é algo que molda as suas 

frequentes interações através das RSO e de outras plataformas e serviços da Social Web. 

 

Gráfico 16 – Dispositivos usados para a conectividade dos jovens norte americanos [idades ≥ 18 anos] (Ortiz-Ospina, 2019) 

Os elementos da Geração Z exibem já alguma perda de Skills para a interação presencial. E 

extrapolam muitos aspetos encontrados na caracterização da Geração Y. Consideram, que essa 
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exposição precoce às tecnologias, os distingue das gerações anteriores (Bencsik et al., 2016; 

Dimock, 2019; Issa & Isaias, 2016; Kasasa, 2019; Ozkan & Solmaz, 2015; Premack, 2018a; Turner, 

2015). No contexto norte-americano, 24% dos elementos da Geração Z atribuem essa distinção ao 

uso da tecnologia e 11% à música e cultura que vivenciam (Taylor & Keeter, 2010). O Gráfico 17, 

evidencia o quotidiano conectado dos jovens europeus, nascidos entre 1992 e 2002 – incluindo 

assim representantes tardios da Geração Y e os primeiros representantes da Geração Z. É de notar 

o lugar de destaque ocupado pelos jovens portugueses, apenas ultrapassados pelo seus 

congéneres dos países baixos e bem acima da média do espaço da OCDE72 (Ortiz-Ospina, 2019). 

 

Gráfico 17 – Tempo diário passado na web, em 2016, pelos jovens europeus no espaço da OCDE (Ortiz-Ospina, 2019) 

Os elementos da Geração Z possuem uma linguagem própria e globalizada, por vezes 

incompreensível para outras gerações. Exibem uma vivência global, mais atenta e preocupada com 

eventos e realidades à escala planetária, como as crises financeiras, políticas e ambientais. Uma 

vivência que resulta do seu envolvimento nas RSO e de um mundo cada vez mais 

normalizado/globalizado. Apesar de procurarem a integração em grupos valorizam a expressão da 

sua individualidade e incorporam como adquiridas, muitas das recentes conquistas da Geração Y 

nas suas lutas cívicas. Menos apegados às marcas, embora tenham algumas de culto, são mais 

frugais, low-profile e minimalistas (Bencsik et al., 2016; Issa & Isaias, 2016; Premack, 2018a; 

Törőcsik et al., 2014; Tulgan, 2013; Turner, 2015).  

Valorizam as opiniões dos pares, em detrimento das proferidas por elementos de outras gerações. 

Apreciam uma participação ativa, opinativa e influenciadora nos processos do seu quotidiano. 

 
72 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - http://www.oecd.org/ 
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Relevam a socialização online e a aquisição de conhecimentos, preferindo para isso a partilha de 

UGC e outros fluxos de conteúdos tendencialmente livres/gratuitos, mantendo, no entanto, uma 

atitude seletiva e crítica, no seu consumo, o qual aumentou face a gerações anteriores, potenciado 

pelo uso dos dispositivos móveis – “For Generation Z youth, the smartphone is an ‘everything’ hub 

of entertainment” (Turner, 2015). Menos propensos a atitudes passivas no consumo de conteúdos, 

em resultado dos comportamentos tidos na Web com os seus pares, veem esta rede como uma 

poderosa ferramenta para aprender e socializar, onde misturam as esferas pessoal/social e 

escolar/académica (Barnes et al., 2007; Bencsik et al., 2016; Issa & Isaias, 2016; Premack, 2018b; 

Törőcsik et al., 2014; Tulgan, 2013; Turner, 2015). Enquanto produtores e consumidores de 

conteúdos, a profundidade com que desempenham estes papéis é, frequentemente, determinada 

por especificidades sociais, económicos e culturais. E a produção é, normalmente, bem menor que 

o consumo deste tipo de conteúdos (Cardoso et al., 2009; Dworschak, 2010; Issa & Isaias, 2016; 

Rideout & Michael B. Robb, 2019).  

É de referir que o consumo de conteúdos, feito pelos elementos da Geração Z, é muitas das vezes 

pouco monitorizado pelos pais, que se mostram mais ausentes. O seu consumo de TV modificou-

se, impulsionado por plataformas de streaming e video-on-demand que lhes permitem controlar esse 

consumo (Bencsik et al., 2016; Issa & Isaias, 2016; Pew Research Center, 2017; Premack, 2018b; 

Törőcsik et al., 2014; Tulgan, 2013; Turner, 2015). Na continuidade e no aprofundamento do que 

tinha sido identificado na geração anterior, os elementos da Geração Z valorizam o presente, têm 

receios face planos a médio e longo prazo exibindo menores expectativas, são mais impacientes e 

ágeis na procura de novos desafios. Relacionam-se de forma superficial e imediata no online 

procurando uma gratificação imediata, com uma atenção ainda mais dispersa e dividida por um 

maior Multitasking (Issa & Isaias, 2016; Simões & Gouveia, 2009; Tulgan, 2013; Turner, 2015). Mais 

liberais, diversos e tolerantes face às diferenças culturais, sexuais, religiosas, etc. Fruto de uma 

sociedade mais complexa e desafiante – em virtude, por exemplo, das recentes crises financeiras, 

exibem mais stress e ansiedade, valorizando o dinheiro e a sua poupança (Dimock, 2019; Turner, 

2015). Não têm medo da mudança, sentem que com a Web e as tecnologias possuem o acesso à 

informação que lhes permite vencer os desafios. Apesar de revelarem preocupações com a sua 

privacidade nas plataformas que usam, partilham cada vez mais conteúdos relacionados com as 

suas vidas privadas e expõem-se assim a fenómenos de Cyberbullying (Bencsik et al., 2016; Issa & 

Isaias, 2016; Slonje & Smith, 2008; Törőcsik et al., 2014; Tulgan, 2013; Turner, 2015). Preferem o 

digital e não mostram nostalgia por suportes tradicionais como o papel, consumindo menos revistas, 

jornais e livros nos seus suportes tradicionais (Cardoso et al., 2009; Premack, 2018b; Taylor & 

Keeter, 2010).   

Analisando o uso que estas Gerações Y e Z fazem das plataformas e ferramentas da Social Web, 

no Gráfico 18, para o contexto norte-americano, em 2019, é visível uma maior popularidade destas 

plataformas e ferramentas da Social Web junto das faixas etárias mais jovens. Nesse Gráfico 18, 
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considerando a Geração Z representada pela faixa etária 18-24 anos e a Geração Y representada 

pela faixa etária 25-29 anos, é visível uma maior preferência destas pelo YouTube e pelo Facebook. 

Nestas plataformas a Geração Y domina, sendo que a Geração Z lidera no uso do Instagram, 

Snapchat e Twitter (Ortiz-Ospina, 2019; Perrin & Anderson, 2019).  

 

Gráfico 18 – Uso de plataformas da Social Web, por faixa etária em 2019 nos EUA (Ortiz-Ospina, 2019) 

São vários os estudos que reportam uma mudança nas preferências da Geração Z, que vai 

reduzindo a sua presença na RSO dominante – o Facebook e a aumenta noutras plataformas como 

o YouTube, o Instagram, o Snapchat ou o WhatsApp (M. Anderson & Jiang, 2018; Chen, 2020; GMI, 

2016a; Mohsin, 2020a, 2020b; Premack, 2018b; Rideout & Michael B. Robb, 2019). Nos EUA e no 

Reino Unido, o Youtube é mesmo a plataforma preferida desta geração. Entre 2015 e 2019, o nº de 

jovens que consomem vídeo nesta plataforma e o tempo que por lá passam, duplicaram nos EUA 

(Mohsin, 2020b; Rideout & Michael B. Robb, 2019). Esta mudança de preferências da Geração Z é 

visível, nos dados recentes do mês de julho de 2020, em termos de utilizadores globais para as 

plataformas Facebook e Instagram mostrados nos Gráfico 19 e Gráfico 20. Se a Geração Y, 

representada pela faixa etária 25-34 anos, mostra ainda a sua preferência pelo Facebook, a 

Geração Z, nas faixas etárias 13-17anos e 18-24 anos, prefere já o Instagram. Em termos de género, 

é visível um domínio dos utilizadores masculinos no Facebook, mas no Instagram esse domínio é 

esbatido, ou mesmo, contrariado (Clement, 2020b, 2020a). 
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Gráfico 19 – Distribuição por faixa etária e género, dos utilizadores globais do Facebook (Clement, 2020a) 

 

Gráfico 20 - Distribuição por faixa etária e género, dos utilizadores globais do Instagram 

2.2.3. Ingresso no ensino superior 

A chegada destas gerações Y e Z às IES, comporta novos desafios para as instituições e para o 

seu staff, nomeadamente os professores, muitos deles Imigrantes Digitais (Prensky, 2001b). As 

experiências prévias que estas gerações trazem e as expectativas que têm, quanto ao uso de 

dispositivos e da Web 2.0, são aspetos que importa conhecer e acomodar no novo contexto 

académico. Dada a natureza interativa da Web, indutora de comportamentos de maior autonomia 

nos seus utilizadores, tal poderá potenciar mudanças nos processos de ensino e de aprendizagem 

delineados, agora centrados nos estudantes e tendo os professores como agentes facilitadores 

(Chris Jones et al., 2010; Christopher Jones & Shao, 2011; Tapscott, 2009). 

“Digital Natives are said to prefer receiving information quickly; be adept at processing 

information rapidly; prefer multi-tasking and non-linear access to information; have a low 
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tolerance for lectures; prefer active rather than passive learning, and rely heavily on 

communications technologies to access information and to carry out social and 

professional interactions.” (Kennedy et al., 2008, p. 108) 

Tal como referido, na caracterização destas gerações, também as generalizações feitas sobre a 

forma como estas gerações aprendem, são propensas a erros e carecem de uma validação empírica 

atenta aos contextos em estudo, algo crucial para informar a definição de políticas e de estratégias 

nas IES. As delimitações temporais consideradas para as gerações Y e Z, conforme Figura 9, são 

suficientemente largas para introduzirem variabilidade nos indivíduos e nas suas experiências e 

preferências, por exemplo, sobre estilos de aprendizagem ou as plataformas e os dispositivos 

usados. Aquilo que separa os indivíduos de uma geração é, frequentemente, mais relevante do que 

aquilo que os une (Bennett et al., 2008; Kennedy et al., 2008).  

“It is increasingly recognised that while the majority of incoming university students 

possess a core set of technology based skills, beyond those a diverse range of skills exist 

across the student population (…) it is recognised that core technology based skills do not 

necessarily translate into sophisticated skills with other technologies or general information 

literacy (…) we cannot assume that being a member of the 'Net Generation' is synonymous 

with knowing how to employ technology based tools strategically to optimise learning 

experiences in university settings” (Kennedy et al., 2008) 

Ainda assim, diversos autores afirmam que estas novas gerações, por terem crescido rodeadas de 

tecnologias e quase-permanentemente conectadas - pensam, comportam-se, socializam e 

aprendem de forma diferente: exibindo um pensamento não linear/hipermédia; realizando processos 

cognitivos não lineares; processando informação de múltiplas fontes em Multitasking; e integrando 

facilmente, no seu quotidiano, o mundo virtual com o real, por onde fazem fluir o conhecimento 

construído (Margaryan & Littlejohn, 2008; Oblinger & Oblinger, 2005a). O Multitasking que realizam 

está muitas das vezes associado à necessidade de responder aos imensos estímulos a que são 

sujeitos, nos ambientes virtuais e reais que habitam. Desses múltiplos estímulos selecionam, 

pragmaticamente, aqueles mais interessantes ou úteis, para os fins que pretendem atingir. E os que 

são negligenciados, ajudam a explicar a fraca atenção que parecem dar a alguns assuntos e 

atividades no seu quotidiano (Barnes et al., 2007; M. Wilson & Gerber, 2008). 

Estas Gerações Y e Z não gostam de aulas no formato tradicional, preferindo aprendizagens: de 

forte pendor visual - visual content driven; colaborativas, experimentais, ativas, autónomas, 

personalizadas e gamificadas, onde se potenciam competências cognitivas necessárias à resolução 

de problemas; onde possam decidir as estratégias a adotar fora da sala de aula (em contexto 

informal) e até dentro desta (em contexto formal); com um feedback e gratificação imediatos; e que 

lhes permitam construir e operacionalizar, com os conteúdos lecionados, novos conhecimentos 

(Barnes et al., 2007; Bennett et al., 2008; Issa & Isaias, 2016; Christopher Jones & Shao, 2011; 
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Margaryan & Littlejohn, 2008; Oblinger & Oblinger, 2005a; Simões & Gouveia, 2009; Törőcsik et al., 

2014). A mobilidade e a ubiquidade das ligações à Web são consideradas, pelos estudantes, como 

fundamentais para o seu sucesso. Embora este fosse, frequentemente, afetado por capacidades de 

leitura e de escrita menos desenvolvidas e preparadas para contextos, mais formais, de consumo 

de informação e de interação com os professores e pares. A preferência manifestada, pelo 

imediatismo nas interações, deve ser vista com cautela, pois pode induzir um esforço adicional no 

trabalho dos professores e de outras estruturas de apoio nas instituições. Mas uma forte aposta no 

reforço e no aprofundar dessas interações parece ser inevitável, no âmbito da reformulação dos 

processos de ensino e aprendizagem nas IES (M. Brown, 2009).   

O uso que fazem das tecnologias diferencia-os dos seus educadores e professores. Essas 

tecnologias que são fundamentais no seu quotidiano e que também o poderão ser nesta nova 

dimensão escolar/académica, carecem de uma correta adaptação no seu uso e da plena 

compreensão do seu potencial. Apesar da grande familiaridade que mostram ter com as tecnologias 

revelam, frequentemente, pouca capacidade de as colocar ao serviço desse novo contexto 

escolar/académico (Barnes et al., 2007; Kumar, 2010). Num estudo de 2008, com estudantes 

canadianos da Geração Y, isso estava bem patente. As tecnologias eram vistas numa perspetiva 

funcional (o que podiam ou não fazer com elas), mas sem as compreender em profundidade. E os 

dispositivos e plataformas usadas habitualmente em contexto social/familiar – telemóvel, e-Mail, 

Facebook e Messenger, não eram vistos, ainda, como absolutamente necessários ou desejáveis no 

contexto escolar/académico, de maior formalidade. O uso de outras ferramentas como blogues, 

Social Bookmarking, Micro-Blogguing ou de mundos virtuais era escasso (Margaryan & Littlejohn, 

2008). Em 2010, nos EUA, 82% dos estudantes já estavam nas RSO cerca de 5 horas semanais 

em contexto social/familiar, algo que poderia ser aproveitado pelas IES (Chris Jones & Hosein, 

2010).  

Para abordar estes problemas, é necessário desenvolver competências tecnológicas mais 

profundas e um pensamento crítico para a pesquisa, filtragem e avaliação de informação nos 

estudantes (Bennett et al., 2008; Dworschak, 2010; Helsper & Eynon, 2010; Hughes, 2009; Oblinger 

& Oblinger, 2005a; Simões & Gouveia, 2009). A premência desta necessidade manteve-se atual, 

pois em 2013, no âmbito do estudo - International Computer and Information Literacy Study 

(ICILS)73, onde se avaliou a literacia de cerca 60 mil  jovens, com uma idade média de 13,5 anos, 

de 21 países, pertencentes à Geração Z e que seriam os potenciais estudantes a ingressar nas IES 

em 2019, apenas 2% mostraram possuir competências ao nível do pensamento crítico, enquanto 

utilizavam a Web e cerca de 25% desses jovens evidenciavam competências reduzidas nesse 

âmbito. Os jovens não estão conscientes das suas lacunas em termos de competências digitais. 

 
73 Documento integral disponibilizado em; http://iave.pt/images/FicheirosPDF/Estudos_Internacionais/ICILS/ICILS_2013_Technical_Report.pdf 
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Existem, por parte desses jovens, discrepâncias entre as literacias percecionadas e as efetivamente 

possuídas (ECDL Foundation, 2014).  

Em 2009, uma equipa liderada por Gregor Kennedy (2009), publicava os resultados de um estudo 

feito jovens australianos da Geração Y, que ingressavam nas IES. Esses resultados validavam a 

ideia de heterogeneidade dos estudantes e a consequente dificuldade em os estereotipar, enquanto 

elementos de uma dada geração. Sistematizam-se, abaixo, alguns resultados encontrados: 

 Nem todos os estudantes eram Nativos Digitais. Fatores que explicavam esta 

heterogeneidade - a exposição prévia à tecnologia e fatores sociais, culturais e económicos; 

 Estudantes possuíam competências assinaláveis e um uso intenso de dispositivos e 

ferramentas comuns, como computadores, telemóveis, Internet e email. Mas em 

ferramentas, então emergentes da Web 2.0, as lacunas eram notórias; 

 No contexto das IES, não traziam grandes expectativas, quanto ao uso das tecnologias que 

lhes eram familiares, sendo que muitos preferiam um uso moderado destas tecnologias;  

 Os que reportavam expectativas apontavam as ferramentas de comunicação e de acesso 

aos conteúdos como as mais promissoras. Ferramentas da Web 2.0 como blogs, wikis, RSO 

e podcasts eram apontadas por uma minoria; 

 As tecnologias emergentes, quando usadas, mostraram potencial para suportar e melhorar 

as atividades de ensino e aprendizagem. E os estudantes percecionarem esse potencial. A 

construção de comunidades e a interação com os pares foi positiva para a construção de 

conhecimento. Permitiu também diversificar as oportunidades de aprendizagem em 

ambientes formais, não formais e informais; 

 Percecionou-se também a necessidade de um alinhamento, administrativo, pedagógico e 

técnico para o sucesso da aplicação destas tecnologias. E a urgência da capacitação, quer 

de estudantes, quer de staff nas competências necessárias a essa aplicação. As tecnologias 

emergentes colocam desafios às políticas das IES e dos seus serviços de IT, 

nomeadamente, quanto à utilização de serviços fornecidos por terceiros, quanto à 

propriedade da informação e conteúdos e quanto à visibilidade, privacidade e os direitos de 

autor desses recursos. 

As Gerações Y e Z apesar de valorizarem: o contacto presencial com os seus colegas e professores 

- considerados importantes para os aspetos motivacionais da aprendizagem; de olharem para a 

escola como um espaço importante para a o desenvolvimento de competência sociais; e de 

pensarem que alguns métodos tradicionais de ensino e aprendizagem devam continuar a ser 

aplicados (Hughes, 2009; Oblinger & Oblinger, 2005a), consideram que a Web lhes proporciona um 
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meio privilegiado e libertador – para aprender o que se quer, onde se quer e quando se quer, para 

a aquisição e construção de conhecimento, para a colaboração e para a comunicação, 

nomeadamente, no complemento daquilo que acontece na sala de aula (Dworschak, 2010; Issa & 

Isaias, 2016; Oblinger & Oblinger, 2005a; Törőcsik et al., 2014). Valorizam nas IES, o uso de 

tecnologias e ferramentas da Web 2.0, a que estão habituados, preferencialmente nessa ótica de 

complemento ao presencial. E mostram algumas resistências ao uso de outras ferramentas da Web 

2.0, não tão populares, ou mais especializadas (Kennedy et al., 2008). Embora quando orientados 

pelos professores, as usem sem oposição (Christopher Jones & Shao, 2011). Alguns mostram um 

entusiasmo contido na utilização intensiva de tecnologia na sala de aula, E a sua experiência prévia 

nessa utilização, condiciona as opiniões e expectativas. Vários estudos mostram uma 

heterogeneidade assinalável nas opiniões recolhidas (Chris Jones et al., 2010; Chris Jones & 

Hosein, 2010).  

“Far from our research revealing a single generation of students we find a complex picture 

of minorities, most of whom engage in a wide range of technology uses with a high 

frequency but who do not show a strong impulse towards the kind of participation and 

generational homogeneity predicted by Net generation or Digital Native inspired literature” 

(Chris Jones et al., 2010, p. 731) 

O papel dos professores é considerado fundamental, pois estes são vistos como alguém que pode 

ajudar a compreender o potencial do uso da tecnologia no contexto escolar/académico e das 

estratégias pedagógicas, por eles delineadas com essas tecnologias. Sem esse apoio dos 

professores, as tecnologias são encaradas, essencialmente, como facilitadoras na difusão de 

conteúdos (Christopher Jones & Shao, 2011; Kumar, 2010; Margaryan & Littlejohn, 2008).  

A associação EDUCAUSE74 desenvolve desde 2004, um estudo para a caracterização dos 

estudantes das IES - The ECAR75 Study of Undergraduate Students and Information Technology. 

Os propósitos subjacentes a essa caracterização são enunciados pela EDUCAUSE como:  

“(…) the annual ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology has 

sought to shed light on how information technology affects the college experience. 

We ask students about the technology they own and how they use it in and out of 
their academic world. We gather information about how skilled students believe they 
are with technologies; how they perceive technology is affecting their learning 
experience; and their preferences for IT in courses.” (Caruso et al., 2009b) 

Inicialmente focado na realidade norte-americana, o estudo ECAR foi progressivamente aberto a 

outros países, tendo atualmente um enfoque mais global. Os dados recolhidos são uma ferramenta 

 
74 https://www.educause.edu/ 
75 EDUCAUSE Center for Applied Research 
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valiosa para o conhecimento das gerações que ingressam nas IES. E para informar e fundamentar 

a mudança nessas instituições.  

O estudo ECAR revela, no período 2009-2019, que o uso de dispositivos tecnológicos, por parte dos 

estudantes, foi-se alterando no sentido de um paradigma de maior mobilidade. O uso de um 

computador fixo (desktop) entrou em declínio: 44% em 2009; 33% em 2012; e 30% em 2019 (sendo 

que este aspeto não foi estudado nas edições de 2014 a 2018 do estudo). O uso um computador 

portátil – Laptop, que cresceu 83% entre 2004 e 2012, apresentava a seguinte evolução: 83,8% em 

2010; 86% em 2012; 90% em 2014; 95% em 2017; e valores muito próximos de 100% em 2018 e 

2019. No uso de dispositivos móveis – telefones móveis e smartphones, assistiu-se também a uma 

evolução assinalável: 51,2% em 2009, embora apenas 35,4% desses estudantes, por questões 

económicas, os usassem para acesso à Web; 62,7% em 2010, com cerca de 50% desses 

estudantes a usá-los para acesso à Web; 67% em 2012; 86% em 2014; e valores muito próximos 

de 100% em 2017 e 2019. (Brooks & Pomerantz, 2017; Caruso et al., 2009a; Dahlstrom, 2012; 

Dahlstrom & Bichsel, 2014; Gierdowski, 2019; Smith et al., 2010) 

Do ponto de vista da importância, percecionada pelos estudantes, destes dispositivos para o 

sucesso académico, o Laptop foi sempre o mais valorizado: de 85% em 2012 a 94% em 2018 

(Galanek et al., 2018). Apesar da omnipresença dos telemóveis e dos smartphones, estes não 

foram, durante muito tempo, vistos como essenciais ao percurso académico dos estudantes. Mas 

em 2019, 82% dos estudantes já os considerava importantes para o seu sucesso académico 

(Gierdowski, 2019). Estes dispositivos foram usados, inicialmente, para obter informação na Web, 

para a gestão do e-mail e a presença nas RSO. No contexto académico, eram usados para o acesso 

às plataformas institucionais, onde os professores disponibilizam os conteúdos das matérias 

lecionadas, onde se publicavam as pautas e outras informações importantes (Caruso et al., 2009b; 

Dahlstrom, 2012; Smith et al., 2010). Posteriormente, estes dispositivos passaram a desempenhar, 

com maior frequência, outras funções: como a procura de informações para tarefas escolares; a 

interação com professores e pares; e a gravação de aulas (Brooks & Pomerantz, 2017; Dahlstrom 

& Bichsel, 2014). Estes dispositivos foram invadindo o contexto da sala de aula, onde eram usados, 

frequentemente, em atividades que nada tinham a ver com esse contexto. Sendo assim 

consideradas, pelos professores, como fontes de distração e, poucas vezes, como equipamentos 

potenciadores da aprendizagem (Dahlstrom & Bichsel, 2014). Uma realidade que se alterou 

progressivamente. Em 2019, cerca de 50% dos professores solicita aos estudantes para usarem 

nas aulas, os seus laptops, um valor que desce para cerca de 25% quando se trata do incentivo ao 

uso dos seus smartphones (Gierdowski, 2019). 

As RSO foram sempre bastante usadas pelos estudantes, em contextos não formais e informais, 

com os pares (cerca de 50%) e com uma menor expressividade, com os seus professores (cerca 

de 8%) (Smith et al., 2010).  
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Para essa popularidade das RSO, outros estudos fundamentam-na, pela necessidade dos 

estudantes em alimentar relações de amizades/familiares abandonadas fisicamente, aquando do 

seu ingresso nas IES. E pela necessidade de estabelecer e aprofundar novas relações, que 

promovam a sua socialização nas comunidades académicas a que chegam (Ellison et al., 2007; 

Madge et al., 2009; Selwyn, 2007).  

Gradualmente, os professores, foram sendo integrados – em 2010, 30% dos estudantes aceitavam 

os seus professores como amigos nas RSO, um valor que subiu para 40% em 2012 (Dahlstrom, 

2012; Smith et al., 2010). A importância das RSO nas atividades académicas é reconhecida por 

muitos estudantes. Em 2010, mais de 25%, gostaria de as usar mais nessas atividades, em 2014, 

este valor subiu para perto de 40% e em 2017, desce para cerca de 33%, fruto de crescentes 

preocupações com a privacidade (Dahlstrom & Bichsel, 2014; Smith et al., 2010). Apesar desta 

predisposição para o uso das RSO, muitos são os estudantes, nomeadamente os mais velhos, que 

preferem manter nesse uso, uma clara separação entre a dimensão pessoal/social e a dimensão 

escolar/académica: em 2012, 57%; em 2013, 60%; e em 2014, 73% (Dahlstrom, 2012; Dahlstrom 

et al., 2013; Dahlstrom & Bichsel, 2014).  

Relativamente às competências para o uso das tecnologias, os estudantes percecionam que as 

possuem. Em 2009, 80% considera saber pesquisar e filtrar informação na Web. Em 2010 esse 

valor sobe para 81% (Caruso et al., 2009b; Smith et al., 2010). Em 2012, 66% dos estudantes 

consideram ter as competências necessárias para usar as tecnologias após o seu ingresso nas IES, 

um valor que sobe ligeiramente para 67% em 2014 e cresce para 77% em 2018 (Dahlstrom, 2012; 

Dahlstrom & Bichsel, 2014; Galanek et al., 2018). Mas caso seja necessário, consideram os 

professores capazes de fornecer a formação que colmate eventuais lacunas nessas competências. 

Em 2014, cerca de 30% dos estudantes procuravam esse apoio junto dos seus professores 

(Dahlstrom & Bichsel, 2014). 

Quanto às estratégias de incorporação das tecnologias, as preferências dos estudantes foram 

sempre dominadas, por alguma moderação nessa componente tecnológica e pela valorização do 

presencial. As estratégias em Blended-Learning, que complementavam com a tecnologia esses 

contextos presenciais, eram as preferidas dos estudantes: 59,6%, em 2009; cerca de 70% em 2012; 

75% em 2014; e 79% em 2017 (Brooks & Pomerantz, 2017; Caruso et al., 2009b; Dahlstrom, 2012; 

Dahlstrom & Bichsel, 2014). Conforme mostrado no Gráfico 21, na edição de 2019 do estudo ECAR, 

é feita uma análise detalhada dessas preferências, que se alteram, significativamente, de acordo 

com a natureza das atividades desenvolvidas pelos estudantes e professores. No âmbito das 

estratégias de Blended-learning é visível também, se o pendor destas, deve ser mais presencial, ou 

mais tecnológico ou um equilíbrio perfeito entre ambos (Gierdowski, 2019).   
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Gráfico 21 – Preferências dos estudantes quanto às estratégias de incorporação das tecnologias (Gierdowski, 2019) 

Num outro estudo realizado com jovens europeus que se preparavam para ingressar nas IES, Ann 

Hughes (2009) sistematiza as suas expectativas quanto ao uso das tecnologias nessas instituições:  

 Experiências prévias são importantes – aquilo que fizeram na escola, molda o que esperam 

fazer nas IES;  

 Apesar do fascínio pela tecnologia valorizam o contacto presencial;  

 O uso em contextos formais/académicos, de ferramentas que normalmente utilizam em 

contextos informais/sociais/familiares, causa em muitos, alguma perplexidade e 

desconfiança. Precisam de ser convencidos e experimentar para ganhar confiança;  

 Como se consideram Nativos Digitais, olham para muitos dos seus professores, enquanto 

Imigrantes Digitais, como entraves a um uso eficiente da tecnologia;  

 Mas reconhecem que outros professores e staff das IES, os podem ajudar e orientar nessa 

utilização.  

Nesta gestão de expectativas, importa relevar outros estudos mostraram que as expectativas dos 

jovens que ingressam nas IES não são, frequentemente, tão altas como se idealizava. E que quando 

o eram, as limitações encontradas eram aceites de forma pragmática e sem dramatismos (Bennett 
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et al., 2008; Christopher Jones & Shao, 2011; Margaryan & Littlejohn, 2008). Noutros contextos 

institucionais, as barreiras identificadas para a integração das tecnologias nos processos de ensino 

e de aprendizagem foram atribuídas: às lacunas de competências tecnológicas evidenciadas pelos 

indivíduos que ingressam nas IES e/ou pelos seus professores; à falta de disponibilidade desses 

professores, dado que a mediação tecnológica, frequentemente, se revela mais exigente em termos 

de esforço e de tempo; ao facto de alguns professores não estarem ainda cientes das mais-valias 

que as tecnologias e ferramentas da Web 2.0 lhes podem trazer; à menor seriedade com que estas 

tecnologias e ferramentas são vistas em ambientes mais formais; e ao facto de criarem ambientes 

de ensino e aprendizagem abertos, fragmentados, com um menor controlo e muitas das vezes 

alojados fora das próprias IES  (Margaryan & Littlejohn, 2008). 

A caracterização atrás efetuada, embora partilhada pelas gerações Y e Z, é mais aparente na 

Geração Z, sendo que esta, também releva mais, a sua educação. Esse facto conjugado com uma 

sociedade mais complexa, incerta e competitiva, induz em muitos indivíduos dessa geração: um 

maior stress e ansiedade; uma maior competição por melhores classificações; e com isso um maior 

recurso ao plágio facilitado pelas ferramentas digitais (Helsper & Eynon, 2010; Premack, 2018a; 

Seemiller & Grace, 2017; Törőcsik et al., 2014; M. Wilson & Gerber, 2008). 

As gerações Y e Z têm valorizado, nos últimos anos, a gradual integração da Web 2.0 e das suas 

ferramentas nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos pelas IES, tornando-os mais 

eficazes e potenciando o desenvolvimento de novas competências nos professores, levando-os a 

adotar estratégias pendor social/colaborativo e de maior autonomia, com uma intensa partilha de 

UGC, tanto em contextos formais como informais.  (M. Anderson & Jiang, 2018; Caruso et al., 2009a; 

Franklin & Harmelen, 2007; Galanek et al., 2018; Ozkan & Solmaz, 2015; Seemiller & Grace, 2017). 

Mas o argumento geracional e a gestão das suas expectativas não podem ser usados para 

fundamentar mudanças nas IES, sem que se compreenda em detalhe os indivíduos que nelas 

ingressam (Christopher Jones & Shao, 2011). 

“If we had to sum up the outcome of our work in a single message it would be to advocate 

caution to all those arguing that universities and academic staff have to change to 

accommodate a new Net generation of Digital Native students. The new generation of 

students show significant age-related differences, but the generation is not homogenous 

nor is it articulating a single clear set of demands. It seems to us that universities and 

academics are, as always, faced with choices about how to change and these choices 

need to be better informed about the kinds of students that are entering their institutions.” 

(Chris Jones et al., 2010, p. 731) 
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2.3. e-Learning 2.0 no Ensino Superior 

 
Relativamente à terceira e última temática, procurou-se: compreender o conceito de e-Learning 2.0, 

as implicações da sua incorporação nas IES; e o seu contributo para as aprendizagens das gerações 

que ingressam nessas instituições. 

O conceito de e-Learning 2.0, introduzido, em 2005, por Stephen Downes (2005), procura 

perspetivar de forma convergente, as transformações trazidas pela Web 2.0, a um e-Learning 1.0, 

que se encontrava, frequentemente, operacionalizado nas IES, em plataformas fechadas do tipo 

Learning Management Systems (LMS) ou Virtual Learning Environments (VLE), fortemente 

centralizadas e supervisionadas, onde estratégicas pedagógicas tradicionais eram aplicadas em 

contextos mais formais  (Chris Jones & Hosein, 2010; Santos et al., 2014).  

“Numa metáfora comparativa com os princípios da Web 2.0, podemos considerar que as 

IES são intrinsecamente de natureza 1.0, já que são largamente caracterizadas por 

práticas de controlo e supervisão. Fornecer e promover a utilização de tecnologias da 

Web Social, ou Web 2.0, no contexto destas IES, é um desafio que muitas instituições 

enfrentam atualmente.” (Santos et al., 2013) 

2.3.1. Novos processos de ensino e aprendizagem 

Num estudo de 2007, focado em IES britânicas, com muitas destas ainda numa realidade prévia à 

afirmação do e-Learning 2.0, os processos formais de ensino e aprendizagem eram oferecidos, 

essencialmente, via LMS. Estas plataformas eram usadas como simples repositórios de conteúdos 

e onde a interação entre professores e estudantes era reduzida. Se a flexibilidade no acesso a esses 

conteúdos era muito apreciada pelos estudantes  bem como a possibilidade de submeter trabalhos 

e a monitorização dos progressos efetuados no acompanhamento e aprendizagem das matérias 

lecionadas (Dahlstrom & Bichsel, 2014), o pouco uso de ferramentas de apoio à aprendizagem e à 

socialização dos intervenientes era assinalado com um aspeto negativo e frustrante em muitas 

situações, nomeadamente na obtenção de feedback dos professores. Estes estudantes eram ainda 

pouco ativos no uso das tecnologias e plataformas da Web 2.0, nomeadamente, na produção de 

UGC e no uso de RSO. As expectativas destes estudantes, quando ingressavam nas IES, eram 

ainda bastante conservadoras. E eram muito influenciados por aquilo que os seus professores lhes 

propunham (Margaryan & Littlejohn, 2008). 

No âmbito do estudo ECAR, a análise do período 2009-2014, mostrava que a integração de 

tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem das IES, era ainda dominada pelo uso de sites, 

de plataformas LMS e por ferramentas de produtividade tipo MS Office. Apesar do potencial 

reconhecido nas tecnologias e plataformas da Web 2.0, estas tardavam a impor-se e a assumir, 

neste contexto académico, a importância que tinham noutros domínio do quotidiano de professores 
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e estudantes. Quando integradas, estas tecnologias e plataformas da Web 2.0, eram-no, 

essencialmente, por iniciativa de alguns professores ou dos próprios estudantes, existindo ainda, 

escassos exemplos de políticas institucionais para essa integração (Caruso et al., 2009a; Dahlstrom, 

2012; Dahlstrom & Bichsel, 2014; Margaryan & Littlejohn, 2008; Smith et al., 2010). Muitos dos 

estudos desenvolvidos neste âmbito do e-Learning 2-0 e da incorporação das tecnologias da Web 

2.0 nas IES, como os aqui reportados, abordam contextos específicos, que impedem por isso 

extrapolações e uma visão holística da temática (N. Morais et al., 2014). 

Para muitas das IES, a transição de um e-Learning 1.0 para um e-Learning 2.0, tem-se traduzido 

num processo com alguma complexidade e que comporta muito mais do que uma simples mudança 

tecnológica. Os novos processos de ensino e aprendizagem, concebidos e operacionalizados nessa 

transição, numa ótica de aprendizagem ao longo da vida, devem poder acomodar: uma 

aprendizagem formal, em que existe algum agente que a estrutura, que define os seus objetivos e 

a que dirige; uma aprendizagem informal, quando espontânea, experimental, não planeada e 

dirigida pelos estudantes; ou uma aprendizagem não-formal, quando os estudantes possuem alguns 

objetivos e procurem ativamente a informação pretendida, junto de pares, mentores, ou na Web 

(Greenhow & Robelia, 2009; OECD, 2010b).  

As referidas aprendizagens no âmbito dos novos processos, são enquadradas por teorias, como a 

proposta por George Siemens (2004, 2008b, 2010) – o Conetivismo, a qual pode ser sintetizada nos 

seguintes princípios:  

 A aprendizagem e o conhecimento são sustentados na diversidade de opiniões;  

 A aprendizagem é vista como um processo de conexão de nós e fontes de informação 

(pessoas ou sistemas informáticos);  

 A aprendizagem pode residir em sistemas não humanos;  

 A capacidade de saber mais é mais importante do que aquilo que se sabe no momento;  

 Nutrir e manter as conexões que se possui na rede permitem uma aprendizagem ao longo 

da vida;  

 A capacidade de descortinar conexões entre ideia, conceitos e áreas do saber, é uma 

competência crucial;  

 As aprendizagens em cenários conetivistas devem pautar-se pelo rigor e precisão;  

 A tomada de decisões ser vista ela própria, como um processo de aprendizagem;  

 A realidade e o conhecimento serem tomados como algo em constante mutação. 
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Ao conceptualizar as aprendizagens, como centradas nos estudantes e ocorrendo em ambientes 

em rede, caóticos e informais (Siemens, 2005), o Conetivismo preconiza o repensar dos processos 

de ensino e de aprendizagem e propõe papéis de maior responsabilidade aos estudantes, como por 

exemplo, na construção das conexões nessa rede tendo os professores como facilitadores nessa 

tarefa. Daqui decorrem algumas competências fundamentais, para os estudantes poderem operar 

nestas redes (Downes, 2006):  

 Prever as consequências de um dado evento;  

 Compreender o que se lê;  

 Analisar de forma crítica toda a informação com que se contacta;  

 Criar empatias e fortalecer conexões criadas na rede;  

 Usar a criatividade;  

 Comunicar com clareza; saber como aprender (através da criação de padrões e conexões 

que repliquem o que se passa no cérebro);  

 Preservar a saúde mental e física numa ótica - Mens sana in corpore sano - assegurando a 

capacidade de aprender;  

 Valorizar-se enquanto indivíduo inserido numa rede e numa sociedade;  

 Estabelecer periodicamente metas que possam dar um sentido ao quotidiano.  

Michael Wesch (2008) no seu artigo - Anti-Teaching: Confronting the Crisis of Significance, reafirma 

que as aprendizagens de sucesso, feitas muitas delas, com grande autonomia em relação aos 

professores, se iniciam com boas questões, fruto de um pensamento crítico e criativo, que se deseja 

para estes novos aprendentes ao longo da vida. George Siemens (Siemens, 2008a, 2008b) reforça 

ainda, a importância de se conseguir navegar e filtrar, de forma crítica, a informação alojada no 

ambiente caótico (rede) onde as aprendizagens se realizam. E o papel da tecnologia enquanto 

elemento subjacente às aprendizagens, e que permite: a criação e manutenção das conexões na 

rede; uma extensão e o melhoramento das capacidades cognitivas; e o armazenamento dos 

recursos num estado de fácil e rápido acesso, em recursos abertos e de acesso gratuito. Estas 

competências para o século XXI, podem ser vistas como um sistema operativo para a mente, que 

permita uma navegação eficiente por uma rede plena de informação e a filtragem, compreensão e 

transformação dessa informação em conhecimento útil. Um sistema transforme os indivíduos em 

elementos válidos e capazes de tomar decisões (Downes, 2009). 



Competências para o e-Learning 2.0 dos estudantes à entrada no Ensino Superior 
Um estudo de caso com estudantes da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro 

 

83 
 

Os processos de ensino e aprendizagem, muito em voga, num e-Learning 1.0, centrados num 

professor que difunde o conhecimento, via LMS, para uma amálgama de estudantes passiva, não 

aproveitam o potencial das tecnologias e plataformas da Web 2.0, onde as novas gerações que 

ingressam nas IES têm vindo, progressivamente, a habitar. O incentivo a uma utilização de Laptops 

e de outros gadgets, devidamente integrados no contexto dos novos processos de ensino e 

aprendizagem, podem potenciar um ambiente crescentemente tecnológico nas IES. Por exemplo, a 

utilização desses dispositivos nas RSO, nos blogues, ou nos wikis, permitem passar o foco para o 

estudante, tornando-o mais ativo e aumentando a exposição dos seus trabalhos e conteúdos, 

possibilitando uma exposição e crítica perante os pares (Barnes et al., 2007).  

O potencial das RSO deve ser usufruído por novos processos que explorem o trabalho em grupo e 

a colaboração entre todos os intervenientes. Sendo os estudantes cada vez mais multitaskers, 

dispersando, facilmente, a sua atenção por mais estímulos, sugerem-se curricula e conteúdos 

modulares de menor extensão que evitem fenómenos de information overload e cognitive overload. 

O imediatismo nas interações é importante e as dinâmicas existentes, em contextos informais, 

devem ser transpostas para estas novas realidades. A maior competitividade e os ambientes abertos 

da Web 2.0, plenos de UGC, potenciam o plágio que importa combater e minimizar, sensibilizando 

assim os estudantes para o respeito pelos direitos de autor e para boas prática na reutilização e na 

partilha de conteúdos de terceiros (Helsper & Eynon, 2010; M. Wilson & Gerber, 2008). 

O papel dos professores como facilitadores da aprendizagem é fundamental para ajudar estudantes: 

a aproveitar o potencial da tecnologia; a promover pensamento crítico e a reflexão sobre as matérias 

lecionadas; e a induzir uma menor passividade no consumo dos conteúdos e na interação com 

professores e demais estudantes. São necessários novos processos de ensino e aprendizagem 

alicerçados em simulações, jogos, role playing e na resolução de problemas, que permitam uma 

construção ativa e colaborativa do conhecimento (Bennett et al., 2008; Hughes, 2009).  

A conceção e operacionalização, dos novos processos  de ensino e aprendizagem, compreende 

desafios que decorrem (Downes, 2005; Junior & Coutinho, 2009; Simões & Gouveia, 2009): da 

extensão das plataformas utilizadas, onde os tradicionais LMS – repositórios de conteúdos, sejam 

substituídos (ou complementados) por aplicações da Web 2.0, abertas e potenciadoras de 

aprendizagens colaborativas; do apoio à criação e manutenção de RSO, onde os elementos dessas 

redes possam interagir e aprender; de uma aposta em processos de ensino e de aprendizagem de 

menor formalidade e que induzam uma aprendizagem ao longo da vida; e da criação de 

comunidades de aprendizagem que abarquem outras comunidades em rede, com as quais partilhem 

interesses, interajam, aprendam e construam um conjunto de recursos partilhados, tal como Etienne 

Wenger (2006), definiu para as suas comunidades de prática.  

Estas comunidades de aprendizagem em rede, representam espaços de imersão cognitiva e social, 

a partir dos quais se desenham teias que interligam pessoas e ideias, formas de falar, de 
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compreender e de aprender. As aprendizagens que aí ocorrem, são feitas, pelas e para as 

comunidades, num modelo organizacional descentralizado que valoriza o papel e o envolvimento 

de cada elemento que as constitui. A participação e a partilha subjacentes a essas aprendizagens, 

favorecem, o desenvolvimento da confiança e da reciprocidade nas atividades realizadas (Dias, 

2003, 2008). O uso de plataformas da Web 2.0 para o suporte a estas comunidades desenvolve nos 

participantes o sentido de pertença. Reforça a noção de espaços: o espaço social – a redes sociais 

criadas; e o espaço pessoal – através das mensagens, dos espaços de publicação em sites de UGC 

e blogues, por exemplo (Hughes, 2009).  

As plataformas da Web 2.0, de cariz social e participativo, tem um enorme potencial para promover 

a interação dos seus utilizadores tornando-os mais proativos. Permitem criar locais para a 

construção do conhecimento e para uma comunicação – em qualquer momento, em qualquer lugar 

e com qualquer outro - dilatando assim o espaço (virtual e/ou físico) e o tempo onde as 

aprendizagens podem ocorrer (F. Ramos et al., 2012; Simões & Gouveia, 2009). A resposta a todos 

estes desafios poderá permitir, aos estudantes, a definição de Personal Learning Environments 

(PLEs), onde de uma forma personalizada as aprendizagens possam ser realizadas (Santos et al., 

2013; Santos & Pedro, 2010; Sclater, 2010; Weller, 2010). 

2.3.2. Novos desafios para as Instituições 

Os diferentes contextos sociais, económicos e geográficos em que as IES se inserem, induzem 

nessas instituições uma cultura organizacional bastante diversa. Também dentro de cada IES e no 

respetivo staff, as diferentes áreas de conhecimento e de intervenção, provocam atitudes e 

respostas variadas aos novos desafios que enfrentam. A incorporação da tecnologia nos múltiplos 

fluxos de trabalho desenvolvidos na instituição, nomeadamente, nos seus processos de ensino e 

aprendizagem é uma faceta dessa diversidade e comporta novos desafios para todos os 

intervenientes (F. Ramos et al., 2012).  

A chegada às IES de estudantes: habituados a uma utilização intensiva das plataformas da Web 

2.0; a ter acesso a uma multiplicidade de recursos interativos de carácter informativo, recreativo e 

comunicacional; a desenvolver as suas aprendizagens em comunidade, de um modo informal, e ao 

longo da vida; que pretende ser o foco desses processos; e que vê a partilha de recursos, como 

algo essencial para a constituição e manutenção dessas comunidades, foi importante para a 

afirmação do conceito de e-Learning 2.0 (J. Brown & Adler, 2008; Downes, 2005; Hughes, 2009; 

Junior & Coutinho, 2009; Mota, 2009; O’Hear, 2006). As expectativas desses estudantes colocavam 

novos desafios às IES e potenciavam a sua transformação (Bonk, 2009). Nesse sentido, foram 

sendo progressivamente detetadas, as iniciativas de muitos professores que abandonavam os LMS 

institucionais e operacionalizavam processos de ensino e aprendizagem, com o auxílio de 

plataformas da Web 2.0, expandindo as atividades letivas para fora das salas de aulas, num 

ambiente de maior abertura (Barnes et al., 2007). Neste âmbito, o uso das RSO, nomeadamente, 
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do Facebook, capitalizando o entusiasmo com que os estudantes as usam noutros contextos, teve 

um lugar de destaque.  

A integração das Web 2.0 nas IES apresenta caminhos similares em muitos países. Sendo uma 

integração que, frequentemente, parte de iniciativas isoladas de professores, bastante diversificadas 

nas suas abordagens técnico-pedagógicas, que munidos de curiosidade e empenho decidem inovar. 

Algo que se traduz em intensidades e profundidades bastantes díspares para essa integração. Estes 

esforços são realizados, normalmente, sem o respaldo de estratégias institucionais que os 

enquadrem ou recompensem (Hughes, 2009; F. Ramos et al., 2012). Ainda assim estas iniciativas 

recolhem alguma desconfiança, junto de estudantes, que temem uma invasão indesejada dos seus 

ambientes digitais de eleição para a socialização e o lazer (Franklin & Harmelen, 2007; Hughes, 

2009; Margaryan & Littlejohn, 2008). Tal ambivalência levantava dúvidas às IES, sobre as 

estratégias a adotar e o papel instrumental que cada tecnologia deverá desempenhar (Chris Jones 

& Hosein, 2010; Kennedy et al., 2009; Oblinger & Oblinger, 2005a). As tecnologias devem 

subordinar-se às estratégicas pedagógicas definidas e estar ao seu serviço. Não basta introduzir a 

tenologia, é crucial compreender o que se pode fazer com ela (Simões & Gouveia, 2009).  

De um ponto de vista tecnológico, a transição para o e-Learning 2.0 pressupõe para as IES, uma 

adoção gradual de plataformas disponíveis na rede, não alojadas seus servidores. Algo que 

dificultará o controlo e supervisão dos processos de ensino e aprendizagem aí operacionalizados. 

E que, forçosamente obrigará a um repensar das infraestruturas tecnológicas das IES, e da missão 

e recursos atribuídos às suas equipas de helpdesk, no apoio e capacitação dos utilizadores e à 

explicitação das mais-valias associadas ao uso dessas tecnologias (Bates, 2010; Dahlstrom, 2012; 

OECD, 2010a). No âmbito dessa capacitação e explicitação, preconiza-se para as IES (Dahlstrom, 

2012; Hughes, 2009): 

 Investigar experiências prévias expectativas dos estudantes que nelas ingressam; 

 Democratizar o acesso e a apropriação da tecnologia por parte desses estudantes; 

 Capacitar, os estudantes, nas competências necessárias a operar nesses ambientes 

mediados por tecnologia e nos processos de ensino e aprendizagem aí delineados. 

 Capacitar os professores para os novos processos de ensino e aprendizagem delineados, 

no uso da tecnologia empregue e na proficiência das estratégias pedagógicas utilizadas; 

 Atentar ao fenómeno móvel e adequar os conteúdos e processos a esses dispositivos e 

plataformas; 

 Apostar em conteúdos abertos e de acesso gratuito e em ambientes gamificados. 
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 Capacitar os professores para novas formas de interação e socialização com os estudantes, 

através de ferramentas da Web 2.0 e em contextos formais e informais; 

 Melhorar o suporte a estratégias em Blendend Learning, valorizando a inovação e o esforço 

dos professores; 

 Disseminar boas práticas e estudos de caso, quer da instituição, quer de terceiros.   

Em muitos contextos institucionais, a incorporação do e-Learning 2.0 poderia ser potenciada por: 

uma maior predisposição e abertura do seu staff, nomeadamente dos professores; mais tempo para 

a conceção e implementação de novos processos de ensino e aprendizagem; uma maior 

capacitação dos professores e estudantes para o uso das tecnologias e plataformas adotadas; e 

uma maior exigência por parte dos estudantes, quanto à incorporação de tecnologias nos referidos 

processos e ao aproveitamento das potencialidades dessas tecnologias (Dahlstrom & Bichsel, 2014; 

Margaryan & Littlejohn, 2008; Smith et al., 2010). 

“Participation in the digital age means more than being able to access “serious” online 

information and culture. Youth could benefit from educators being more open to forms of 

experimentation and social exploration that are generally not characteristic of educational 

institutions.” (Ito et al., 2008) 

A integração de tecnologias nas IES não deve ser feita com estratégias gerais e universais pois a 

diversidade dos estudantes não o recomenda. Professores e decisores institucionais devem 

conhecer os seus estudantes e decidir de forma informada. A capacitação de todos os intervenientes 

nos novos processos de ensino e aprendizagem é crucial  (Kennedy et al., 2008). A incorporação 

das tecnologias da Social Web pode ser um catalisador da mudança, para uma maior abertura das 

IES, a processos de ensino e aprendizagem menos controlados, menos compartimentados, mais 

abertos, com maior interação, mais transdisciplinares e que aproveitem uma inteligência coletiva 

que existe em comunidades dentro e fora das “paredes” institucionais (Santos et al., 2013).  

2.3.3. O contexto da Universidade de Aveiro 

A Universidade de Aveiro (UA) lançou o seu programa de ensino a distância mediado pela 

tecnologia, no início do ano letivo de 1998/1999, com a adoção de uma plataforma do tipo LMS – o 

WebCT para as aula teórico-práticas de algumas unidades curriculares do seu 1º ano Comum, muito 

afetadas por uma elevada taxa de insucesso escolar. Para combater esse problema, visava-se: 

complementar e enriquecer as atividades pedagógicas realizadas em sala de aula; facilitar o 

acompanhamento dessas atividades a trabalhadores estudantes e a outos estudantes de estatutos 

especiais e/ou com menor disponibilidade temporal para um acompanhamento presencial; facilitar 

o acesso aos conteúdos e a outros recursos disponibilizados pelos professores; e facilitar a 

interação entre professores e demais estudantes (Caixinha, 2009; F. Ramos, 2004). A Figura 11 
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mostra o cartaz, lançado em setembro de 1998, para a promoção do programa e a Figura 12, o sítio 

web criado para a divulgação do programa e apoio aos professores e estudantes participantes, bem 

como o sítio web do LMS adotado – o WebCT, substituído, em 2004, pelo Blackboard76, como 

mostrado na Figura 13. Este último seria substituído, em 2009, pelo Moodle77, o LMS que ainda hoje 

é usado na UA78, onde a quase totalidade das unidades curriculares da instituição, dispõem de uma 

área de trabalho. 

 

Figura 11 – Cartaz promocional do lançamento do programa de e-Learning da UA (Caixinha, 2009) 

 

Figura 12 – Sítio web para o apoio aos utilizadores do programa de e-Learning da UA e sítio web do LMS adotado em 1998 
– o WebCT (Caixinha, 2009) 

 
76 https://www.blackboard.com/ 
77 https://moodle.org/ 
78 https://elearning.ua.pt/ 
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Figura 13 – Sítio Web do LMS da UA adotado em 2004 – o Blackboard (Caixinha, 2009) 

Nesses primeiros anos, as estratégias desenvolvidas focaram-se, essencialmente, em abordagens 

de complemento ao ensino presencial, típicas de um e-Learning 1.0, centrado no LMS e na 

disponibilização de conteúdos e com uma interação reduzida. O envolvimento de estudantes e 

professores foi crescendo de forma consistente. No ano letivo de 2008/2009 existiam no LMS do 

programa de ensino a distância: 3472 áreas em funcionamento de apoio a unidades curriculares, 

projetos, etc.; e 17209 e 1302 contas de estudantes e professores respetivamente (Caixinha, 2009; 

F. Ramos, 2004). O envolvimento de todas as áreas científicas na UA e dos diferentes graus de 

ensino oferecido pela instituição, permitiu ganhar uma massa crítica muito importante para 

aprofundar a monitorização, a avaliação e o enquadramento institucional do programa (Caixinha, 

2009).  

Fruto da investigação desenvolvida na UA, no acompanhamento de programas internacionais 

similares e na participação em múltiplos projetos e grupos de trabalho, as tecnologias e as 

estratégias adotadas diversificaram-se e aprofundaram-se. O potencial das tecnologias da Web.2.0 

começa a ser explorado e novos processos de ensino e aprendizagem são delineados (F. Ramos, 

2004).  A partir do ano letivo de 2002/2003, o programa de ensino a distância da UA,  organiza-se 

em duas iniciativas: a EduNet - para a oferta de unidades curriculares isoladas em abordagens de 

complemento ao ensino presencial, típicas de um e-Learning 1.0; e a DisNet – para a oferta de 

programas completos de pós-graduação em abordagens híbridas de blendend-learning, mais 

condizentes com paradigmas de e-Learning 2.0 (Caixinha, 2009; F. Ramos, 2004).  

No âmbito da iniciativa DisNet destaca-se o trabalho pioneiro, realizado a partir de 2005, por 

professores e estudantes do antigo Mestrado (e Curso de Formação Espacializada) em Multimédia 

em Educação, no desenvolvimento de práticas colaborativas e de comunidades de aprendizagem 

que exploravam ferramentas da Social Web como blogues, wikis, sites de partilha de UGC, micro-

blogging, social-bookmarking, feeds RSS, ferramentas de agregação  (Aresta et al., 2008, 2009; 

Santos et al., 2013). O papel inovador da UA, e dos seus investigadores/professores está bem 

patente, numa outra iniciativa, que levou ao desenvolvimento de uma ilha da UA – a Second UA, no 

mundo virtual da plataforma Second Life (Santos, 2007).  Nessa ilha, apresentada em setembro de 
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2007, na sessão de abertura do ano letivo de 2007/2008 (UA, 2007), a instituição disponibilizava à 

comunidade académica, um conjunto de infraestruturas/edificado virtuais que funcionava como 

extensão do seu campus físico, onde podia realizar eventos (UA, 2008), atividades de socialização 

entre professores, estudantes e demais staff, bem como desenvolver processos de ensino e 

aprendizagem que fizessem uso da plataforma. A ilha foi usada em diferentes atividades do 

mestrado em Multimédia em Educação (Santos, 2007). e recentemente num Massive Online Open 

Course (MOOC), realizado em 2017 sobre Contextos educativos com recurso a dispositivos móveis 

(CIDTFF, 2017).  

 

Figura 14 – Ilha da UA na plataforma Second Life (CIDTFF, 2017) 

Outro marco muito importante na história do e-Learning na UA acontece em 2009, com o lançamento 

da primeira versão da plataforma Sapo Campus79, conforme Figura 15, um PLE desenvolvido por 

uma equipa de investigadores da instituição, que alicerçada no seu trabalho de exploração das 

tecnologias da Social Web no mestrado em Multimédia em Educação, propõe uma nova plataforma, 

que se pretende que funcione com o devido enquadramento e apoio institucionais (Santos et al., 

2013; Santos & Pedro, 2010). 

“Assim, uma disseminação efetiva e em larga escala destas tecnologias nas IES só será 

possível se for realizado um investimento estratégico para oferecer aos utilizadores 

soluções tecnológicas adequadas e o respetivo suporte institucional. Embora não 

sugerindo, de modo algum, uma proibição do uso livre de serviços da Web Social, no 

nosso entender o suporte institucional só será efetivo se a instituição for capaz de 

estabelecer e suportar um conjunto base de ferramentas, assegurando o seu 

funcionamento e enquadramento institucional.” (Santos et al., 2013) 

 
79 http://campus.ua.sapo.pt/ 
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Figura 15 – Página de entrada na plataforma Sapo Campus na UA [http://campus.ua.sapo.pt/] 

Inicialmente disponível apenas para a comunidade académica aveirense, a plataforma   

O Sapo Campus, disponibilizado, inicialmente, na UA, mas agora também disponível para outras 

instituições80, disponibiliza funcionalidades de partilha de UGC, blogues, wikis e áreas por utilizador, 

que podem ser personalizadas/configuradas em termos de fontes e de serviços que se pretendem 

agregar. Ao contrário dos tradicionais LMS, o Sapo Campus não disponibiliza funcionalidades de 

administração para as instituições, evitando-se assim, neste novo paradigma, o controlo e 

supervisão das atividades desenvolvidas na plataforma. Para além deste aspeto podem listar-se 

outros princípios-chave da plataforma (Santos et al., 2013): Diluição de hierarquias – com todos os 

utilizadores a partilharem os mesmos privilégios e sem mecanismos de user tracking que os 

monitorizem; Acesso livre – a todos os serviços e aos conteúdos digitais; Licença Creative 

Commons - de tipo não restritivo, atribuída a todos os conteúdos partilhados, reforçando a 

mensagem de abertura; Escola sem muros – promovendo a interação/participação de utilizadores 

externos à instituição: Controlo vs Personalização – para que os utilizadores possam decidir o que 

usam, como o fazem e quando o fazem; Privacidade – atividades são desenvolvidas sem a 

monitorização e a supervisão da instituição, professores ou de outros utilizadores e espaços 

privados podem ser criados; Aprendizagem ao longo da vida – assegurando que o acesso à 

plataforma perdura para além da duração formal do vínculo do utilizador à instituição; Identidade 

digital – construída por uma página de perfil – agregadora das informações pessoais e das 

atividades do utilizador; Recomendações – para a construção de um espaço de trabalho com mais 

significado para os utilizadores, a partir de recomendações fundamentadas nas suas atividades, 

grupos, conteúdos; Subcomunidades – permitindo espaços de trabalho mais focados dentro da 

 
80 Disponível para outras instituições em: https://campus.altice.pt/ 
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grande comunidade institucional; e Multi-instituição – permitindo aos utilizadores a pertença e 

interação/participação em múltiplas instituições. 

O caminho do e-Learning na UA, é já longo e pleno de marcos que reforçam a inovação e o 

pioneirismo do trabalho efetuado. Sendo que muito dos investigadores/professor envolvidos nesse 

percurso são também, professores no DeCA, lecionando aí unidades curriculares no curso de NTC, 

onde a presente investigação foi desenvolvida. Desse modo pode afirmar-se que o departamento, 

bem como esse curso (e os demais aí oferecidos), sempre foram ambientes propícios à inovação e 

à adoção de tecnologias, constituindo-se assim como espaços abertos de experimentação e de 

investigação na área do e-Learning 2.0.  
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3. Metodologia e operacionalização da investigação 

As opções metodológicas consideradas para o presente projeto de investigação foram influenciadas 

por diferentes paradigmas, os quais representam segundo Keith Punch (2014, p. 16), um conjunto 

de asserções sobre o mundo e sobre os métodos e técnicas mais adequados para o inquirir. Já 

Clara Coutinho (2006) define esses paradigmas, como uma forma de entendimento da realidade e 

de encarar os problemas em estudo. Para Steven Krauss (2005), os paradigmas são a base teórica 

(e filosófica) subjacente à construção e desenvolvimento de uma investigação científica. 

Os paradigmas podem ainda ser vistos de uma forma genérica, como visões do mundo ou sistemas 

de crenças que orientam o investigador (Guba & Lincoln, 1994 cit por Tashakkori & Teddlie, 1998, 

p. 3). Este conceito de paradigma de investigação, ganhou uma acrescida relevância após a 

publicação em 1970 do livro de Thomas Kuhn - The structure of scientific revolutions. Na sua 

essência, os paradigmas de investigação, pressupõem a aplicação de três questões à realidade em 

estudo (Punch & Oancea, 2014, p. 17): 

 Questão ontológica – Qual a forma e natureza da realidade em estudo? 

 Questão epistemológica – Qual a relação entre o investigador e essa realidade? 

 Questão metodológica – Quais os métodos que podem ser usados para estudar essa 

realidade? 

Partindo da sistematização efetuada por Clara Coutinho (2006), um paradigma de investigação pode 

classificar-se como: Positivista (Quantitativo) – sempre que o investigador pretende controlar, 

prever, explicar a realidade ou desenvolver teorias; Interpretativo (Qualitativo) – onde o investigador 

pretende compreender a realidade em estudo. Procurar significados pessoais para essa realidade, 

bem como as interações entre as pessoas e os contextos que lhe estão subjacentes; e Crítico 

(Emancipatório) – onde para além da compreensão da realidade, o investigador pretende intervir 

nesta. Algo que possa potenciar a mudança (transformação) dessa realidade. 

Nos dois primeiros tipos está presente a velha dicotomia entre as abordagens quantitativas e 

qualitativas, que alimentou uma verdadeira Guerra de Paradigmas, como referido na literatura 

(Tashakkori & Teddlie, 1998, pp. 3–13), mas que tem vindo a perder importância, com o surgimento 

de novas abordagens que preconizam uma concertação destes paradigmas “supostamente” 

antagónicos. O terceiro tipo – crítico (emancipatório) – constitui-se como um exemplo destas novas 

abordagens. 

Tal como referido anteriormente, a opção por um paradigma pressupõe igualmente uma opção por 

determinadas orientações metodológicas, das quais decorrem a escolha de métodos e técnicas para 

a investigação a realizar. Para essas escolhas contribuirão de forma decisiva, as questões que se 
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estabeleçam no início do estudo (Punch & Oancea, 2014, pp. 4–6; Quivy & Campenhoudt, 2003, p. 

44). A classificação de paradigmas, atrás referida, consubstancia assim o surgimento de estudos 

quantitativos, qualitativos e mistos. 

3.1. Natureza da investigação 

Face às questões e objetivos definidos na secção 1.2. Contextualização do estudo e ao quadro 

teórico explanado no capítulo 2. Enquadramento teórico, a investigação foi operacionalizada em 

dois momentos distintos – o ano letivo de 2010/2011 e o ano letivo de 2018/2019, com estudantes 

do 1º ano da licenciatura em NTC. Por razões de índole pessoal e profissional, a investigação sofreu 

um hiato de vários anos, que contrariando o inicialmente previsto, permitiu ainda assim analisar 

duas realidades com uma separação temporal considerável, a qual pode potenciar a validação de 

evoluções e alterações na caracterização dos estudantes. 

Dado que o autor, desta tese, integrava e/ou liderava, as equipas de professores das unidades 

curriculares dos estudantes do 1º ano da licenciatura em NTC, a operacionalização, dos referidos 

momentos, foi enquadrada nos seguintes contextos: 

 Ano letivo de 2010/2011 - no primeiro semestre, na unidade curricular de Laboratório 

Multimédia 1, onde o investigador lecionava algumas das aulas práticas; 

 Ano letivo de 2018/2019 - no primeiro semestre, na unidade curricular de Imagem Digital e 

Fotografia, onde o investigador assumia o papel de regente, sendo por isso responsável 

pela organização da unidade curricular e pela lecionação de todas as aulas teóricas, bem 

como de muitas das aulas práticas previstas; 

Para Keith Punch (2014, pp. 48–49), uma investigação, quando realizada no contexto profissional81  

do investigador, pode comportar algumas vantagens que facilitam o seu desenvolvimento: 

 Conveniência – dada a proximidade do investigador à realidade em estudo; 

 Acesso e aceitação – face à proximidade, o investigador tem um acesso direto e simples 

aos participantes e às necessárias autorizações destes para prosseguir a investigação; 

 Relevância da investigação – facilmente identificável e compreensível no âmbito do 

desenvolvimento profissional do investigador e do contexto profissional/institucional onde 

este se insere; 

 
81 Enquanto docente, com os seus estudantes, na sua escola, no seu departamento, ou mesmo na sua instituição. 
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 Conhecimento profundo da realidade em estudo – o investigador poderá imprimir uma maior 

profundidade à investigação e uma maior aplicabilidade dos resultados encontrados. 

Mas o mesmo autor também refere que pode comportar algumas desvantagens: 

 Enviesamento e subjetividade – face à proximidade referida do investigador, pode ser 

complicado manter uma visão desapaixonada da realidade em estudo; 

 Interesse declarado – ao estudar uma realidade, sobre a qual o investigador possui 

interesses e preocupações prévios, estes podem condicionar a condução do estudo; 

 Generalização – dado o envolvimento próximo, direto e interventivo do investigador na 

realidade em estudo, podem existir dificuldades adicionais na generalização de quaisquer 

resultados obtidos; 

 Ética – A duplicidade de papeis que o investigador acumula, perante os participantes no 

estudo, levanta preocupações acrescidas, por exemplo, quanto aos necessários 

consentimentos informados para o envolvimento desses participantes, ou quanto à seleção 

e recolha de dados, bem como a futuros usos destes dados. 

De um ponto de vista metodológico, o desenvolvimento da investigação foi enquadradao por um 

paradigma Interpretativo (Qualitativo), onde em complemento ao atrás referido, a partir da 

classificação de Clara Coutinho (2006), se pretendeu, segundo Nirod Dash (2005), bem como, Keith 

Punch e Alis Oancea (2014, p. 18): entender a realidade e os comportamentos, como algo que se 

perceciona à luz da subjetividade e da interpretação dos indivíduos; entender essa realidade como 

possuidora de múltiplas e complexas camadas, permitindo assim múltiplas interpretações; e 

entender o conhecimento como um fenómeno que implica o deslindar dessa teia de camadas. Essas 

interpretações da realidade devem ser vistas necessariamente, de uma forma contextualizada, quer 

culturalmente, quer historicamente (Blaxter et al., 2001, p. 61). 

O referido paradigma foi desenvolvido através de um Estudo de Caso que, como Robert Yin (1994, 

p. 13), Keith Punch (2009, pp. 119–120) e Clara Coutinho (2011) referem, se constitui como uma 

inquirição empírica, que investiga um fenómeno, no seu contexto real, utilizando para tal múltiplas 

técnicas com vista à obtenção de um entendimento profundo (holístico) do caso – o grupo de 

indivíduos em estudo - os estudantes que ingressam no 1º ano curricular do curso de NTC do DeCA 

na UA, nos anos letivos de 2010/2011 e 2018/2019.  

O estudo de caso desenvolvido pode classificar-se como Singular – um único caso em estudo e 

Exploratório (Cohen et al., 2000, p. 183; Bruyne et al., 1991, p. 225 cit. por Pardal & Correia, 1995; 

Yin, 1994, p. 14) possibilitando aprofundar o conhecimento sobre um fenómeno em análise e abrir 

o caminho para outros estudos. Este tipo de opção metodológica, que embora na sua essência seja 
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de índole qualitativa (Punch & Oancea, 2014, p. 148), viabiliza frequentemente um conhecimento 

detalhado do caso, através de uma utilização combinada com abordagens quantitativas. Deste 

modo esta opção beneficia da utilização de diversas técnicas82 de recolha de dados, permitindo 

assim obter uma maior riqueza e diversidade de dados sobre o fenómeno em estudo (Pardal & 

Correia, 1995; Yin, 1994, pp. 13–14). 

3.2. Modelo de análise 

Resultante da revisão bibliográfica efetuada, nomeadamente, da análise e da sistematização dos 

instrumentos utilizados nos estudos ECAR e noutros estudos similares (Brooks & Pomerantz, 2017; 

Caruso et al., 2009b; Dahlstrom, 2012; Dahlstrom & Bichsel, 2014; Gierdowski, 2019; Chris Jones 

et al., 2010; Kumar, 2010; Smith et al., 2010), apresenta-se nesta secção, o modelo de análise que 

sustentou o trabalho realizado e a recolha de dados efetuada.  

Um modelo de análise permite sistematizar a problemática em estudo, organizando assim a forma 

como esta é analisada. Com vista à obtenção de respostas para as questões de investigação e 

partindo do conceito principal relevante para o estudo, podem determinar-se as dimensões que este 

conceito comporta – as quais permitem a análise da realidade, bem como os respetivos indicadores 

– que observam e medem essas dimensões. Os referidos indicadores são essenciais para a 

definição dos dados a recolher, da forma como a recolha será realizada, do local onde será feita, e 

do respetivo público-alvo (Quivy & Campenhoudt, 2003, pp. 110–115) 

O modelo definido teve como conceito principal, a caracterização dos estudantes que ingressaram 

no ensino superior, na licenciatura em NTC nos anos letivos de 2010/2011 e 2018/2019 

respetivamente. Essa caracterização abarcou os períodos pré-ingresso no Ensino Superior (pré-ES) 

e pós-ingresso no Ensino Superior (pós-ES), procurando assim captar as mudanças ocorridas nessa 

importante fase das vidas dos estudantes. O modelo de análise sustentou a referida caracterização 

dos estudantes nas seguintes dimensões: 

1. Caracterização do estudante e do seu enquadramento no Ensino Superior (ES) 

2. Aspetos tecnológicos; 

3. Contexto pessoal/social (Utilização da Web 2.0);  

4. Contexto escolar/académico (Utilização do e-Learning 2.0).  

A primeira dimensão englobou alguns indicadores para a caracterização pessoal e familiar dos 

estudantes e da deslocalização por estes empreendida, com o ingresso na IES (com possíveis 

mudanças de grupos comunidades/redes em que estes se integravam).  

 
82 Uma seleção de técnicas feita com base na distinção conceptual entre “método” e “técnica”, conforme enunciada por Carla Galego e Alberto 
Gomes (2005, p. 176) “(…) método pode ser definido como processo racional através do qual se atinge um fim previamente determinado (…) 
Trata-se pois de uma acção planeada baseada num quadro de procedimentos sistematizados e previamente conhecidos, podendo comportar 
um conjunto diversificado de técnicas. A técnica, por sua vez, define-se pela minuciosidade de cada um desses procedimentos que permitem 
operacionalizar o método segundo normas padronizadas.” 
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Na segunda dimensão foram analisados entre outros indicadores:  

 Os dispositivos e aplicações da Web 2.0 que os estudantes utilizavam;  

 As condições de acesso a estas tecnologias;  

 O grau de utilização;  

 O grau de satisfação daí decorrente;  

 Os impactos dessa utilização;  

 As literacias necessárias.  

Nas terceira e quarta dimensões foram definidos entre outros indicadores:  

 Os padrões de utilização da Web 2.0;  

 As motivações, estratégias e implicações subjacentes a esses padrões;  

 As mudanças nos relacionamentos e nos grupos (família, amigos, etc.), que os estudantes 

integravam com o ingresso nas IES;  

 As suas expectativas quanto ao uso da Web 2.0 nas IES;  

 As mudanças nos referidos padrões derivados do ingresso nas IES;  

 A criação de novos padrões;  

 O que influenciou essas mudanças e/ou criações. 

O Apêndice 1 detalha o modelo de análise elaborado – as suas dimensões e todos os indicadores 

definidos. É igualmente mostrado, o mapeamento entre cada indicador e as respetivas questões 

associadas, existentes nos diferentes instrumentos construídos para a recolha de dados – os 

questionários. 

3.3. Desenvolvimento do estudo de caso – Recolha de dados 

Entre outubro de 2010 e março de 2011, foi analisado um grupo de 70 estudantes que no ano letivo 

de 2010/2011 ingressou no ensino superior e na licenciatura em NTC, os quais83, e de acordo com 

este critério, constituíram por um processo de amostragem intencional - a amostra de conveniência 

utilizada (C. Coutinho, 2011, pp. 297–298). Entre outubro de 2018 e março de 2019, a amostra de 

conveniência foi constituída por outros 73 estudantes que nesse ano letivo de 2018/2019, 

ingressaram no ensino superior e na licenciatura em NTC. 

No decurso do estudo de caso foram usadas as seguintes técnicas de recolha de dados – análise 

documental e inquérito (por questionário), tendo-se construído, para a aplicação destas técnicas, 

 
83 Para a constituição do grupo não foram considerados os estudantes que nesse ano letivo ingressaram no curso de NTC, através de 
mudanças de curso ou de outros processos que lhes proporcionaram experiências prévias no ensino superior. 
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instrumentos de recolha de dados como - fichas de leitura e questionários. O desenvolvimento do 

estudo de caso – entre os anos letivos de 2010/2011 e de 2018/2019, compreendeu várias etapas 

que a seguir se explanam. 

3.3.1. Análise documental e Sessão de apresentação 

Foi efetuada uma análise documental - revisão bibliográfica, crucial para a fundamentação teórica 

da investigação, para aprofundar a compreensão do fenómeno em análise e para a definição do 

modelo de análise. Durante a investigação realizada, a revisão bibliográfica foi alvo de atualizações 

periódicas, de modo a manter a sua pertinência e validade. Essa revisão influenciou alguns detalhes, 

quer do modelo de análise definido, quer dos instrumentos de recolha de dados daí derivados. 

Os processos de recolha de dados que se seguiriam, nos primeiros semestres dos anos letivos de 

2010/2011 e 2018/2019, foram antecedidos por Sessões de apresentação, em sala de aula, com o 

docente/investigador, destinadas a apresentar o estudo que estava a ser desenvolvido e a incentivar 

a participação dos estudantes. A parte final dessas sessões serviu para obter, junto dos estudantes, 

as necessárias autorizações para os processos de recolha de dados que se seguiriam, nos quais 

foram assegurados, em permanência, o anonimato e a privacidade dos estudantes. 

3.3.2. Caracterização inicial dos estudantes 

No arranque dos primeiros semestres dos anos letivos de 2010/2011 e de 2018/2019, foi distribuído 

o Questionário de Caracterização inicial (QCi) - QCi.2010/2011 (Apêndice 2) e QCi.2018/2019 

(Apêndice 3), a todos os estudantes que ingressaram nesses anos no ensino superior, na 

licenciatura em NTC, para uma recolha de dados, quantitativa e qualitativa, nas dimensões da 

caracterização pretendida para esses estudantes.  

Os questionários foram distribuídos em papel, após as referidas Sessões de apresentação, em 

contexto de sala de aula84 e na presença do docente/investigador. Estes foram preenchidos pelos 

estudantes presentes e que concordaram em participar na investigação. Desse modo, esses 

estudantes puderam aproveitar, a presença do investigador/docente, para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas durante esse preenchimento.  

Com estes questionários - QCi.2010/2011 e QCi.2018/2019, procurou-se conhecer melhor, esses 

estudantes nos seguintes tópicos:  

 Caracterização pessoal e familiar; 

 Enquadramento do seu ingresso no ensino superior; 

 Antes do ingresso no ensino superior (pré-ingresso IES): 

 
84 QCi.2010/2011 – questionário distribuído no âmbito de uma aula prática da unidade curricular de Laboratório Multimédia I. QCi.2018/2019 - 
questionário distribuído no âmbito de uma aula prática da unidade curricular de Imagem Digital e Fotografa 
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o Condições de Acesso à Internet/Web; 

o Dispositivos utilizados nesse acesso; 

o Aplicações da Web 2.0 utilizadas (quer em contexto Pessoal/Social, quer em 

contexto Escolar); 

o Posicionamento dos estudantes na adoção desses dispositivos e aplicações 

o Atividades desenvolvidas nas aplicações da Web 2.0 utilizadas (quer em contexto 

Pessoal/Social, quer em contexto Escolar); 

o Consequências percecionadas da utilização dessas aplicações (quer em contexto 

Pessoal/Social, quer em contexto Escolar); 

o Importância e influência dos antigos professores, familiares e amigos nessa 

utilização; 

 Expectativas quanto à utilização dos dispositivos e das aplicações da Web 2.0 após o 

ingresso no ensino superior (quer em contexto Pessoal/Social, quer no novo contexto - 

Académico). 

Os dados recolhidos pelos QCi, foram alvo de análises preliminares que permitiram ter uma primeira 

caracterização dos estudantes e afinar detalhes dos instrumentos construídos para a caracterização 

final. 

3.3.3. Caracterização final dos estudantes 

No final dos primeiros semestres dos anos letivos de 2010/2011 e de 2018/2019, foi distribuído o 

Questionário de Caracterização final (QCf) - QCf.2010/2011 (Apêndice 4) e QCf.2018/2019 

(Apêndice 5), aos estudantes que frequentavam o primeiro ano da licenciatura em NTC, para uma 

recolha de dados, quantitativa e qualitativa, nas dimensões da caracterização pretendida para esses 

estudantes. 

Estes questionários foram distribuídos eletronicamente, através da plataforma de questionários 

online da UA e eram acedidos através dos seguintes endereços: 

 QCf.2010/2011 - https://questionarios.ua.pt/index.php/51194/lang-pt 

 QCf.2018/2019 - https://questionarios.ua.pt/index.php/911857/lang-pt 

Com estes questionários - QCf.2010/2011 e QCf.2018/2019, procurou-se conhecer melhor, esses 

estudantes nos seguintes tópicos:  

 Caracterização pessoal; 

 Enquadramento da sua frequência do curso de NTC na UA; 
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 Após o ingresso no Ensino Superior (pós-ingresso IES) - durante o primeiro semestre: 

o Condições de Acesso à Internet/Web; 

o Dispositivos utilizados nesse acesso; 

o Aplicações da Web 2.0 utilizadas (quer em contexto Pessoal/Social, quer em 

contexto Académico); 

o Atividades desenvolvidas nas aplicações da Web 2.0 utilizadas (quer em contexto 

Pessoal/Social, quer em contexto Académico); 

o Posicionamento dos estudantes sobre a adoção e utilização desses dispositivos e 

aplicações; 

o Contributos percecionados de âmbitos particulares de utilização de aplicações da 

web 2.0 durante o primeiro semestre: 

 Em 2010/2011 - Uso do Wiki na unidade curricular de Laboratório 

Multimédia 1; 

 Em 2018/2019 – Uso de espaços no Facebook nas unidades curriculares 

de Imagem Digital e Fotografia e de Sonorização para Multimédia; 

o Consequências percecionadas da utilização de aplicações da Web 2.0 (quer em 

contexto Pessoal/Social, quer em contexto Académico); 

o Importância e influência dos professores e demais colegas nessa utilização; 

 Gestão das expectativas quanto à utilização dos dispositivos e das aplicações da Web 2.0 

após o ingresso no ensino superior, durante o primeiro semestre (quer em contexto 

Pessoal/Social, quer no novo contexto - Académico) 
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4. Apresentação e análise de dados 

Neste capítulo é feita a apresentação e análise dos dados recolhidos, através dos diversos 

instrumentos utilizados, de acordo com a sistematização preconizada pelo modelo de análise. São 

igualmente apresentados os resultados que daí decorrem e que sustentam possíveis respostas para 

as questões de investigação definidas. O tratamento estatístico dos dados foi feito com o recurso 

às ferramentas MS Excel e IBM SPSS85 utilizando essencialmente medidas e representações 

gráficas de estatística descritiva. Os dados obtidos, fazendo jus à natureza mista da investigação, 

são de natureza quantitativa e qualitativa.  

Os dados quantitativos resultam, essencialmente, das respostas a questões:  

 Dicotómicas (Sim/Não, Verdadeiro/Falso), onde os respondentes assinalavam se uma dada 

situação se aplicava ao seu caso, por exemplo, se usavam uma determinada aplicação da 

Web 2.0. As respostas a estas questões sofreram uma codificação numérica – com o valor 

1 para respostas Sim/Verdadeiro e o valor 0 para respostas Não/Falso. A não resposta 

nestas questões foi considerada como uma resposta com o valor 0, dado pressupor-se que 

a situação apresentada não se aplicava ao respondente; 

 Com escalas de Likert, normalmente com cinco opções de resposta, onde os respondentes 

expressavam as suas opiniões – através de escalas de satisfação, de concordância ou de 

frequência. Cada uma dessas opções sofreu uma codificação numérica. Em algumas 

escalas de frequência, existia uma sexta opção de resposta, que permitia explicitar o não 

uso, ou a não aplicação dessa dada situação ao caso particular do respondente; 

 Com listas de opções – permitindo uma escolha de múltiplas opções. E onde cada uma 

dessas opções era alvo de uma codificação numérica distinta; 

Os dados qualitativos resultam das respostas a questões abertas isoladas ou a questões abertas, 

que permitiam ao respondente complementar uma lista de opções apresentadas ou explicitar as 

razões subjacentes a determinadas opções escolhidas. Essas respostas foram alvo de uma análise 

de conteúdo com posterior categorização, para análise das ocorrências dessas categorias. 

4.1. As amostras 

Os dados recolhidos no ano letivo de 2010/2011 e no ano letivo de 2018/2019, foram alvo de um 

tratamento inicial, por exemplo, para eliminar preenchimentos não completos ou indevidos nas 

diferentes questões dos instrumentos. Após essa validação inicial, as amostras de respostas dos 

estudantes foram caracterizadas através de uma análise exploratória de dados, com o recurso a 

 
85 https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software 



Competências para o e-Learning 2.0 dos estudantes à entrada no Ensino Superior 
Um estudo de caso com estudantes da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro 

 

102 
 

medidas de estatística descritiva (Pestana & Gageiro, 2008, pp. 47–48). No início do ano letivo 

2010/2011, da população de estudantes que frequentava as unidades curriculares do 1º ano da 

licenciatura em NTC, consideraram-se, por um processo de amostragem por conveniência (C. 

Coutinho, 2011, pp. 297–298), 70 estudantes que cumpriam os seguintes critérios – que 

ingressaram, nesse ano letivo, no ensino superior e na licenciatura em NTC. No início do ano letivo 

de 2018/2019, de acordo com os critérios referidos, consideraram-se outros 73 estudantes. 

No início do 1º semestre dos anos letivos 2010/2011 e 2018/2019, com a distribuição em papel e 

em contexto de sala de aula, dos Questionários de Caracterização Inicial – QCi, obtiveram-se as 

seguintes amostras de caracterização inicial dos estudantes, que retratam a realidade vivida por 

estes, antes do seu ingresso no ensino superior (pré-ES):  

 Ai1011 – Amostra de respostas obtida a partir dos dados preenchidos por 49 

respondentes (70,0% da amostra de conveniência de 2010/2011), no QCi.2010/2011 

(Apêndice 2); 

 Ai1819 – Amostra de respostas obtida a partir dos dados preenchidos por 52 

respondentes (71,2% da amostra de conveniência de 2018/2019), no QCi.2018/2019 

(Apêndice 3); 

No final do 1º semestre dos anos letivos 2010/2011 e 2018/2019, com a distribuição eletrónica dos 

Questionários de Caracterização Final – QCf, obtiveram-se as seguintes amostras de caracterização 

final dos estudantes, que retratam a realidade vividas por estes, após a frequência do 1º semestre 

do curso de NTC, já num contexto de frequência do ES 

 Af1011 – Amostra de respostas obtida a partir dos dados preenchidos por 60 

respondentes (85,7% da amostra de conveniência de 2010/2011), no QCf.2010/2011 

(Apêndice 4); 

 Af1819 – Amostra de respostas obtida a partir dos dados preenchidos por 40 

respondentes (54,8% da amostra de conveniência de 2018/2019), no QCf.2018/2019 

(Apêndice 5); 
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4.2. Caracterização do estudante e do seu enquadramento no Ensino Superior 

No âmbito da primeira dimensão do modelo de análise (Apêndice 1) - Caracterização do estudante 

e do seu enquadramento no Ensino Superior – apresentam-se alguns dos resultados obtidos, a 

partir das amostras de caracterização inicial -  Ai1011 (N=49) e Ai1819 (N=52). Estas amostras 

exibem a seguinte distribuição por género: em 2010/2011 – 23 (46,9%) estudantes do sexo 

masculino e 26 (53,0%) estudantes do sexo feminino; em 2018/2019 – 18 (34,6%) estudantes do 

sexo masculino e 34 (65,4%) estudantes do sexo feminino. A distribuição por género, encontrada 

nestas amostras, revela uma predominância de estudantes do sexo feminino, algo em concordância 

com o que se tem observado, desde 1986, no ingresso no ensino superior em Portugal (PORDATA, 

2019).  

Quanto à distribuição etária nas amostras Ai1011 e Ai1819, estas apresentavam comportamentos 

semelhantes (Tabela 10), com os seguintes valores: Média (Mean) de 19,04 (em 2010/2011) e 18,79 

(em 2018/2019); Moda (Mode), em ambos os anos letivos, de 18 anos; Amplitude da amostra 

(Range) em ambos os anos letivos é de 12 anos (de 17 a 29 anos); e uma variância de 5,082 (em 

2010/2011) e 5,347 (em 2018/2019). No intervalo anteriormente considerado - de 17 a 22 anos, para 

o ingresso no IES e para uma hipotética pertença aos estereótipos geracionais Y e Z (Dimock, 2019; 

Kasasa, 2019; Törőcsik et al., 2014), as tabelas de frequência das amostras (Tabela 11 e Tabela 

12), evidenciam uma forte concentração dos respondentes nesse intervalo – 91,8% (em 2010/2011) 

e 94,2% (em 2018/2019). Considerando apenas a questão etária, e de forma algo redutora conforme 

apontado pela bibliografia (Dimock, 2019; Kasasa, 2019; Törőcsik et al., 2014), os respondentes 

que constituíam as amostras de 2010/2011 e 2018/2019 poderão considerar-se como potenciais 

elementos das gerações Y e Z respetivamente. Em ambas as amostras iniciais, os respondentes, 

fora desse intervalo, estavam associados a ingressos na licenciatura em NTC, no âmbito de vagas 

disponibilizadas para os designados “Maiores de 23”. 

Tabela 10 – Estatística descritiva da distribuição etária em 20102011 (N=49) [QCi.2010/2011] e 2018/2019 (N=52) 
[QCi.2018/2019] 
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Tabela 11 – Tabela de frequências da distribuição etária em 20102011 [QCi.2010/2011] 

  

Tabela 12 - Tabela de frequências da distribuição etária em 2018/2019 [QCi.2018/2019] 

 

Quanto à proveniência geográfica dos estudantes das amostras iniciais (Ai1011 e Ai1819) e à 

deslocalização, que muitos destes empreendem, aquando do seu ingresso na UA, importa ter em 

conta estes aspetos, pois podem influenciar o uso que fazem de dispositivos e de aplicações da 

Web 2.0, no âmbito de novas necessidades que surgem, na criação de laços a comunidades onde 

se irão integrar - na UA, em Aveiro, etc. - e na manutenção de laços a comunidades que deixam 

para trás fisicamente - nas suas localidades de proveniência. A proveniência geográfica dos 

estudantes das amostras, traduzida pela localização geográfica indicada para a sua residência 

habitual/permanente – a residência pré-ingresso na IES, esta pode ser analisada nas tabelas de 

frequência mostradas nas Tabela 13 e Tabela 14 e visualizada com georreferenciação, nos mapas 

mostrados nas Figura 16 e Figura 17, que possuem também versões interativas online86, produzidas 

a partir de um serviço de GeoCoding87, disponibilizado pela plataforma BatchGeo88.  

 

 
86 Mapa interativo para os estudantes de 2010/2011, disponível em: https://pt.batchgeo.com/map/afa9e9dd5dfa6ec3b19abc5692f7ab3b e 
mapa interativo para os estudantes de 2018/2019, disponível em: https://pt.batchgeo.com/map/443e5bc82080f709ca02b2c6b900551f 
87 Processo automatizado para a conversão de endereços em coordenadas geográficas (latitude e longitude), que podem depois ser 
assinaladas num mapa 
88 https://pt.batchgeo.com/ 
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A proveniência geográfica, de ambas as amostras iniciais - Ai1011 e Ai1819, exibem características 

similares. Nos mapas das Figura 16 e Figura 17, é visível uma maior concentração de estudantes 

provenientes do litoral norte de Portugal continental e nas Tabela 13 e Tabela 14, a importância dos 

estudantes com residência habitual/permanente em Aveiro - 5 (10,2%) em 2010/2011 e 11 (21,2%) 

em 2018/2019, ou noutras localidades próximas  e ainda dentro do concelho de Aveiro ou em 

concelhos limítrofes, como por exemplo – Ílhavo, Praia da Barra, Gafanha da Nazaré, Gafanha do 

Carmo, Vagos, Ovar, Santa Maria da Feira, etc. A proximidade à UA e uma boa oferta de transporte 

públicos para as deslocações, com a consequente redução de custos com alojamento e transportes 

que daí decorre, são fatores explicitamente referidos pelos estudantes das amostras - 7 (14,3%) em 

2010/2011 e 12 (23,1%) em 2018/2019, quando questionados sobre as motivações subjacentes à 

escolha da UA e do curso de NTC. Ainda sobre a escolha do curso de NTC, em 2010/2011, 38 

(77,6%) dos estudantes da amostra, colocaram-no como a sua primeira opção no processo de 

candidatura. E em 2018/2019, esse número foi de 41 (78,8%).  

Tabela 13 - Tabela de frequências da localização geográfica da residência habitual/permanente em 2010/2011 
[QCi.2010/2011] 
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Figura 16 - Localização geográfica da residência habitual/permanente dos estudantes em 2010/2011 [QCi.2010/2011] 

Tabela 14 – Tabela de frequências da localização geográfica da residência habitual/permanente em 2018/2019 
[QCi.2018/2019] 
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Figura 17 – Localização geográfica da residência habitual/permanente dos estudantes em 2018/2019 [QCi.2018/2019] 

Nos estudantes cuja proveniência era mais longínqua, muitos sentiram a necessidade de 

deslocalizar a sua residência, durante o período letivo, para uma localidade mais perto da UA. Em 

2010/2011, 24 (49,0%) dos estudantes da amostra Ai1011, fizeram essa deslocalização: 22 para 

Aveiro; 1 para Cantanhede; e 1 para a Granja. E em 2018/2019, 27 (51,9%) dos estudantes da 

amostra Ai1819, fizeram essa deslocalização – 26 para Aveiro e 1 para Cacia. Desses estudantes 

deslocalizados, em período letivo, a frequência da deslocação, entre a residência em período letivo 

e a residência habitual/permanente, era predominantemente semanal. Em 2010/2011: 83,33% 

deslocavam-se semanalmente, 4,17% quinzenalmente; e 12,50% apenas nas férias. E em 

2018/2019: 70,37% semanalmente; 22,22% quinzenalmente; e 7,41% apenas nas férias. 

Ainda no âmbito do enquadramento dos estudantes no ES, nas amostras de caracterização final - 

Af1011 e Af1819, foram recolhidos dados sobre o estatuto dos estudantes, durante a sua frequência 

do 1º semestre. Em 2010/2011 – 54 (90,0%) Ordinário; 3 (5%) Trabalhador-Estudante; e 1 (1,7%) 

Dirigente associativo. Em 2018/2019 – 35 (87,5%) Ordinário; e 4 (10,0%) Trabalhador-Estudante. 
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4.3. Aspetos tecnológicos 

De acordo com a segunda dimensão do modelo de análise (Apêndice 1) – Aspetos tecnológicos – 

apresentam-se alguns dos resultados obtidos, a partir dos dados recolhidos junto dos estudantes 

das: amostras de caracterização inicial - Ai1011 (N=49), Ai1819 (N=52). Os dados recolhidos nestas 

amostras, focam-se na realidade vivida pelos estudantes antes do seu ingresso no ES – uma 

realidade num contexto pré-ES; amostras de caracterização final - Af1011 (N=60) e Af1819 (N=40). 

Os dados recolhidos nestas amostras, focam-se na realidade vivida pelos estudantes durante a 

frequência do primeiro semestre do primeiro ano curricular do curso de NTC – uma realidade num 

contexto de frequência do ES (no DeCA e UA). 

4.3.1. Acesso à Internet/Web 

Num contexto pré-ES, a tipologia de ligação à internet dos estudantes era caracterizada pelos 

seguintes valores: nos estudantes da Ai1011 - 23 (46,9%) possuíam ligação fixa por cabo, 19 

(38,8%) tinham ligação fixa por ADSL89 e 7 (14,3%) usufruíam de uma ligação móvel; e nos 

estudantes da Ai1819 - 14 (26,9%) possuíam uma ligação fixa por cabo, 24 (46,2%) tinham uma 

ligação fixa por fibra ótica e 25 (48,1%) usavam uma ligação móvel. Nesta amostra Ai1819, nenhum 

dos estudantes indicou possuir uma ligação fixa por ADSL. Se em ambas as amostras, nesta 

realidade pré-ES, as ligações fixas dominavam. Era já visível, nomeadamente, na amostra de 

2018/2019, alguma relevância das ligações móveis. Essa tipologia de ligação à Internet dos 

estudantes, num contexto de frequência do ES, era caracterizada pelos seguintes valores: na 

Af1011 - 28 (46,7%) estudantes com ligação fixa por cabo, 21 (35,0%) estudantes com ligação fixa 

por ADSL e 18 (30,0%) estudantes com ligação móvel; na Af1819 - 9 (22,5%) estudantes com 

ligação fixa por cabo, 4 (10,0%) estudantes com ligação fixa por ADSL, 22 (55,0%) estudantes com 

ligação fixa por fibra e 23 (57,5%) estudantes com ligação móvel. A frequência do primeiro semestre 

num contexto de ES, reforçou em ambas as amostras o papel das ligações móveis, embora o 

predomínio das ligações fixas permaneça inalterado.  

Quanto ao número de horas diário, em que os estudantes estavam ligados à Internet, os resultados 

obtidos com as respostas da Ai1011, podem ser consultados na Tabela 15. Relativamente aos 

estudantes da Ai1819, os resultados obtidos podem ser consultados na Tabela 16. No final da 

frequência do 1º semestre, os resultados obtidos com os estudantes da Af1011, são visíveis na 

Tabela 17. E os resultados obtidos, com os estudantes da Af1819, podem consultar-se na Tabela 

18. Na estatística descritiva calculada para as respostas das diferentes amostras e atendendo aos 

valores encontrados para as médias (Mean) - Ai1010 (5,20 horas), Ai1819 (6,31 horas), Af1011 

(5,98 horas), e Af1819 (6,48 horas) – é visível que essa conectividade diária representa uma fatia 

importante do quotidiano dos estudantes e que a frequência do ES, bem como a deslocalização que 

 
89 Asymmetric Digital Subscriber Line 
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muitos empreenderam, pode ter provocado um acréscimo no número de horas diário em que estão 

ligados.   

Tabela 15 - Estatística descritiva do nº de horas de ligação diária à Internet, Ai1011 [pré-ES] [QCi.2010/2011] 

   

Tabela 16 - Estatística descritiva do nº de horas de ligação diária à Internet, Ai1819 [pré-ES] [QCi.2018/2019] 

 

Tabela 17 - Estatística descritiva do nº de horas de ligação diária à Internet, Af1011 [ES] [QCf.2010/2011] 
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Tabela 18 - Estatística descritiva do nº de horas de ligação diária à Internet, Af1819 [ES] [QCf.2018/2019] 

 

Quando questionados diretamente sobre o facto de o ingresso no ES, no curso de NTC, ter 

modificado o tempo diário em que estão ligados à Internet, as amostras de caracterização final 

reforçam essa ideia de acréscimo referida anteriormente. Em 2010/2011, na Af1011, 27 (45,0%) 

estudantes consideram que esse tempo aumentou consideravelmente, 26 (43,3%) estudantes 

consideram que houve um pequeno aumento e apenas 4 (6,7%) estudantes não assinalam qualquer 

mudança. Em 2018/2019, na Af1819, 11 (27,5%) estudantes consideram que esse tempo aumentou 

consideravelmente, 16 (40,0%) estudantes consideram que houve um pequeno aumento, 8 (20,0%) 

estudantes não assinalam qualquer mudança e 2 (5%) que indicam que esse tempo diminuiu. 

Sobre o local mais utilizado nessa ligação diária à Internet, num contexto pré-ES, os estudantes da 

Ai1011 identificam: 46 (93,9%) a casa; 3 (6,1%) a escola; e 2 (4,1%) o contexto laboral. Resultados 

que revelam a importância da ligação em casa e uma menor relevância da ligação em contexto 

escolar. Os estudantes da Ai1819 identificam: 45 (86,5%) a casa; 32 (61,5%) a escola; 23 (44,2%) 

o exterior em contexto móvel; e 2 (3,8%) o contexto laboral. Estes resultados revelam que embora 

a ligação em casa continue a dominar as respostas destes estudantes, a ligação na escola e o 

exterior em contexto móvel ganharam relevo. No final do 1º semestre de 2010/2011 e 2018/2019, 

as respostas das amostras Af1011 e Af1819 respetivamente, evidenciavam ainda a importância da 

ligação em casa, mas outro local mostrava já uma relevância diretamente relacionada com o novo 

quotidiano dos estudantes, centrado na experiência vivida no ES – o DeCA/UA. Os estudantes da 

Af1011, 39 (65,0%) referem a casa, 17 (28,3%) indicam o DeCA e apenas 1 (1,7%) indicam o 

exterior (fora da UA). Os estudantes da Af1819, 21 (52,5%) referem a casa, 13 (32,5%) indicam o 

DeCA e 3 (7,5%) referem outros locais na UA. Os resultados obtidos, nomeadamente, os relativos 

ao contexto pré-ES, encontram-se alinhados, com o que outros estudos nacionais reportam, sobre 

a importância da ligação à Internet na residência do agregado familiar e a crescente importância do 

exterior para essa ligação em contextos de maior mobilidade – fruto da massificação dos dispositivos 

móveis (Cardoso et al., 2009, 2014, 2020; Cardoso, Baldi, et al., 2017; OberCom & Comunicação, 

2013). 
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4.3.2. Dispositivos utilizados no acesso à Internet/Web 

Os dispositivos tecnológicos para o acesso à Internet, usados pelos estudantes, num contexto pré-

ES, são visíveis no Gráfico 22 (para a Ai1011) e no Gráfico 23 (para a Ai1819). E os dispositivos 

usados, num contexto de frequência do ES, são mostrados no Gráfico 24 (para a Af1011) e no 

Gráfico 25 (para a Af1819). É de notar que os elementos da tipologia de dispositivos apresentados 

nas questões dos instrumentos QCi.2010/2011 e QCi.2018/2019, sofreram alterações, tendo em 

conta, a natural evolução ocorrida na oferta e nas tendências do mercado. Atente-se, por exemplo, 

no papel desempenhado pelos telemóveis, que focados originalmente, numa comunicação áudio 

em tempo real, foram evoluindo, enquanto smartphones, para verdadeiros centros de 

entretenimento multimédia, substituindo outros dispositivos, no bolso dos seus utilizadores, como 

os media players, as máquinas fotográficas, etc. (Paul Anderson, 2007; Franklin & Harmelen, 2007; 

Halliday, 2016; Kim & Johnson, 2016; Melumad et al., 2019). Desse modo, a opção de resposta 

media player aparece elencada na questão do QCi.2010/2011, mas encontra-se ausente, da 

questão equivalente, no QCi.2018/2019. 

 

Gráfico 22 - Dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes da Ai1011, para o acesso à Internet [pré-ES] 
[QCi.2010/2011] 

 

Gráfico 23 - Dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes da Ai1819, para o acesso à Internet [pré-ES] 
[QCi.2018/2019] 
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Os resultados obtidos, num contexto pré-ES, revelam a importância dos dispositivos que permitem 

um uso em mobilidade. Se o computador portátil (Laptop), é destacado em ambas as amostras – 

Ai1011 e Ai1819, a importância do telemóvel (Smartphone), é claríssima para os estudantes da 

amostra Ai1819, indiciando assim, a sua preferência por uma conectividade em movimento e em 

qualquer lugar, também visível nos dados relativos ao uso que fazem de Tablets. A importância dos 

Laptops e o crescimento da utilização dos Smartphones e Tablets encontram-se em consonância 

com o descrito na bibliografia (Marktest, 2014, 2019a; J. Ramos, 2009; Toshiba, 2008, 2014).  

 

Gráfico 24 - Dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes da Af1011, para o acesso à Internet [ES] [QCf.2010/2011] 

 

Gráfico 25 - Dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes da Af1819, para o acesso à Internet [ES] [QCf.2018/2019] 

Os resultados obtidos, num contexto de frequência do ES, com as amostras Af1011 e Af1819 estão 

em linhas com as considerações feitas anteriormente, para o contexto pré-ES e revelam um outro 

resultado diretamente relacionado com a vivência no ES, que os estudantes agora experienciam no 

DeCA/UA. Os Desktops existentes nos laboratórios do DeCA, ganham um lugar de destaque nos 

dispositivos usados – indicados por 40 (66,7%) dos estudantes da Af1011 e por 33 (82,5%) dos 

estudantes da Af1819. Estes equipamentos, são usados normalmente em contexto de sala de aula, 

mas graças à uma política do departamento, que permite que essas salas sejam usadas livremente 

pelos estudantes, quando não ocupadas por aulas, potenciam um uso desses desktops noutras 

atividades do quotidiano dos estudantes. 
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Relativamente à posse dos dispositivos tecnológicos usados para o acesso à Internet, num contexto 

pré-ES, as respostas dos estudantes da amostra Ai1011 revelam que esses dispositivos são 

normalmente dos próprios: 90,0% dos estudantes que usam um desktop indicam serem 

proprietários desse dispositivo; 93,8% dos estudantes que usam um Laptop são proprietários desse 

dispositivo. Essa taxa de posse é ainda superior em equipamentos de cariz mais individual, como 

os telemóveis/smartphones ou os media players. As respostas, da amostra Ai1011, revelam ainda 

uma utilização diminuta de dispositivos propriedade de terceiros, ou disponibilizados por instituições. 

As respostas da amostra Ai1819 não alteram, globalmente, as tendências atrás referidas, mas o uso 

de dispositivos disponibilizados por instituições (escolas, bibliotecas, etc.), sofre um acréscimo, 

nomeadamente nos Desktops, com 26,2% dos estudantes a indicarem esse facto. E os uso de 

Desktops, Laptops e de Tablets disponibilizados por terceiros assinalado por 14,3%, 8,0% e 40,9% 

estudantes respetivamente. A crescente introdução de tecnologia nas escolas e noutras instituições, 

pode ter criado as condições para esse maior uso de dispositivos disponibilizado por instituições   

(Bits, 2009; Marktest, 2014, 2019a; J. Ramos, 2009; Toshiba, 2008, 2014). 

Os estudantes das amostras Ai1011 e Ai1819, foram também questionados sobre se reuniam todas 

as condições, no âmbito da conectividade e dos dispositivos para o acesso à Internet, ou se 

identificavam necessidades que os limitaram, num contexto pré-ES. Foram poucos os estudantes 

que assinalaram quaisquer limitações: na Ai1011 - 3 (6,12%) estudantes; e na Ai1819 - 1 (1,92%) 

estudantes. Discriminando essas limitações apontadas, pelos 3 estudantes da Ai1011, estas 

estavam relacionadas com: a fraca qualidade da ligação à internet; com a fraca qualidade da ligação 

à internet e da sua cobertura; e com a falta de ligação à internet e a falta de um Laptop. O estudante 

da Ai1819, que assinalou a existência de limitações, não as especificou. 

Num contexto de frequência do ES, no DeCA e UA, os estudantes das amostras Af1011 e Af1819, 

indicaram alguns dispositivos que tiveram de ser adquiridos/atualizados, fruto das necessidades 

decorrentes dessa frequência e das exigências que um curso como NTC coloca. Na Af1011, 16 

(26,67%) dos estudantes, indicaram a necessidade de aquisição/atualização de dispositivos – 

Laptops (9), Smartphones (5) e Tablets (2). Na Af1819, 30 (75,0%) dos estudantes indicaram a 

necessidade de aquisição/atualização de Laptops (16), Smartphones (8), Desktops (4) e 

Smartwatches (2).  

A frequência de utilização dos dispositivos tecnológicos para o acesso à Internet num contexto pré-

ES, pelos estudantes das amostras Ai1011 e Ai1819, é mostrada no Gráfico 26 e no Gráfico 27. 

Globalmente estas frequências de utilização estão alinhadas com a popularidade dos dispositivos 

anteriormente indicados por essas amostras de caracterização inicial. O Laptop, o Desktop e o 

Telemóvel/Smartphone surgem comos os mais utilizados. Na amostra Ai1819, o crescimento 

evidenciado, anteriormente, na popularidade dos Telemóveis/Smartphones, junto dos estudantes, 

reflete-se na sua maior frequência de uso, que ultrapassa inclusivamente, a frequência de uso do 

Laptop que dominava entre os estudantes da amostra Ai1011. Temos assim uma amostra de 
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estudantes – Ai1819 que privilegia contextos móveis e ubíquos no uso e na conectividade dos seus 

dispositivos (Bits, 2009, 2012; Marktest, 2014, 2019a, 2019b). 

 

Gráfico 26 – Frequência de utilização dos dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes da Ai1011, para o acesso à 
Internet [pré-ES] [QCi.2010/2011] 

 

Gráfico 27 - Frequência de utilização dos dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes da Ai1819 para o acesso à 
Internet [pré-ES] [QCi.2018/2019] 

Após a frequência do primeiro semestre, no DeCA/UA, os estudantes das amostras Af1011 e Af1819 

exibiam uma frequência de utilização dos dispositivos tecnológicos, conforme mostrado no Gráfico 

28 e Gráfico 29. 
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Gráfico 28 – Frequência de utilização dos dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes da Af1011, para o acesso à 
Internet [ES] [QCf.2010/2011] 

 

Gráfico 29 - Frequência de utilização dos dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes da Af1819 para o acesso à 
Internet [ES] [QCf.2018/2019] 

Os resultados obtidos num contexto de frequência do ES, no DeCA e UA, com as amostras Af1011 

e Af1819 revelam uma continuidade com os resultados obtidos num contexto pré-ES (nas amostras 

Ai1011 e Ai1819). Os resultados obtidos, com os estudantes das amostras Af1011, revelam que 

parte da frequência de utilização do Desktop no agregado familiar, é substituída pela frequência de 

uso dos Desktops disponibilizados, em algumas das salas de aula do DeCA. Ainda assim, são os 

dispositivos que permitem o seu uso num paradigma de maior mobilidade, que revelam uma maior 

frequência de uso, como os Laptops e de forma mais tímida, em 2010/2011 os Smartphones. Com 

os estudantes da amostra Af1819, estas tendências de preferência pela mobilidade, são reforçadas 

para muitos estudantes, assumindo os Laptops e os Smartphones, um forte uso diário (3 ou mais 

vezes ao dia) – 25 (62,5%) e 33 (82,5%), respetivamente. Algo em linha com a maior preferência e 
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um maior uso deste tipo de dispositivos no panorama nacional da últimas década (Bits, 2009, 2012; 

Cardoso et al., 2020; Cardoso, Baldi, et al., 2017; Toshiba, 2011, 2013). 

Os locais onde os estudantes usavam esses dispositivos, num contexto pré-ES, são revelados nas 

respostas das amostras Ai1011 e Ai1819, visíveis no Gráfico 30 e Gráfico 31 respetivamente. Na 

amostra Ai1010, a casa é ainda o local de eleição, mas a escola representa já um espaço importante 

para a utilização do Laptop – por 27 (55,1%) estudantes e do Desktop disponibilizado por essas 

instituições – por 7 (14,3%) estudantes. O Telemóvel/Smartphone começa a mostrar a sua 

omnipresença e uma importância crescente, nos diferentes locais que povoam o quotidiano dos 

estudantes. As respostas na amostra Ai1819, evidenciam uma maior ocorrência da utilização do 

Desktop, Laptop e Telemóvel/Smartphone em todos os locais indicados e uma clara subida na 

presença  do Telemóvel/Smartphone nesses locais (Bits, 2009, 2012; Cardoso et al., 2020; Marktest, 

2014, 2019a, 2019b; OberCom, 2012, 2013; OberCom & Comunicação, 2013). 

 

Gráfico 30 – Locais de utilização dos dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes da Ai1011, para o acesso à 
Internet [pré-ES] [QCi.2010/2011] 

 

Gráfico 31 - Locais de utilização dos dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes da Ai1819 para o acesso à Internet 
[pré-ES] [QCi.2018/2019] 

No final do primeiro semestre, num contexto de frequência do ES, no DeCA e UA, os estudantes 

das amostras Af1011, indicavam que os locais onde usavam os seus dispositivos eram os 

mostrados no Gráfico 32.  
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Gráfico 32 – Locais de utilização dos dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes da Af1011, para o acesso à 
Internet [QCf.2010/2011] 

Nos resultados obtidos com os estudantes da amostra Af1011, é visível um reforço do uso do 

Laptop, quer em contexto doméstico, quer no novo contexto académico (DeCA/UA), bem como uma 

presença importante deste dispositivo nos restantes locais, com exceção do contexto laboral. A 

preferência por dispositivos que permitam uma utilização e conectividade em paradigmas de maior 

mobilidade, é também visível com a boa representatividade dos telemóveis/smartphones nos 

diferentes locais. Quanto aos computadores fixos, estes ainda reservam para si um papel 

importante, seja no agregado familiar – Desktop, seja no meio académico – Desktop no DeCA. 

Quanto aos estudantes da amostra Af1819, face a paradigmas de maior ubiquidade e mobilidade 

na conectividade à Internet, resultantes da popularidade de telemóveis(smartphones) e da profusão 

de acessos via redes WiFi, muitas das vezes gratuitas, o conceito de local onde os estudantes 

usavam os dispositivos de acesso à Internet, perdeu um pouco da sua importância e uma 

delimitação precisa. Como tal esta questão foi removida do QCf.2018/2019. Tal decisão é também 

visível noutros instrumentos utilizados em estudos nacionais e internacionais (Cardoso et al., 2020; 

Cardoso, Mendonça, et al., 2017; Galanek et al., 2018; Gierdowski, 2019)  

Ainda assim, estes estudantes, da amostra Af1819, foram questionados sobre o uso dos Desktops 

existentes no DeCA e dos Desktops no exterior do DeCA, mas ainda no campus da UA, como os 

existentes em salas de computadores de outras unidades orgânicas da UA, ou na biblioteca, para 

aquilatar a verdadeira importância destes recursos fixos. As respostas dos estudantes da amostra 

Af1819 revelam que: 40 (100%) usaram os Desktops do DeCA, embora os anteriores resultados 

sobre a frequência de uso (Gráfico 29), mostrem que o fazem esporadicamente;  e apenas 7 (17,5%) 

usaram outros desktops disponibilizados na UA (mas fora do DeCA). Face às preferências 

mostradas pelos estudantes, quanto ao uso dos seus Laptops, importa referir, que este uso de 

Desktops está normalmente associado a um contexto de sala de aula, em que se realizam 
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momentos de avaliação e onde é necessário ter um maior controlo sobre esse computador, com 

vista a minimizar o plágio e outras potenciais situações de fraude. 

No âmbito das opiniões recolhidas, junto dos estudantes das amostras Ai1011 e Ai1819, sobre a 

facilidade de utilização dos dispositivos, num contexto pré-ES, estas opiniões não revelam 

dificuldades de maior, sendo a globalidade dos dispositivos classificados como de utilização fácil ou 

muito fácil. Sendo assim, os estudantes destas amostras de caracterização inicial, entendiam 

possuir as competências necessárias à utilização dos dispositivos. Face a este panorama, nos 

Questionários de Caracterização Final, os estudantes das amostras Af1011 e Af1819, não foram 

questionados sobre facilidade de utilização dos seus dispositivos, já num contexto de frequência do 

ES, no DeCA e UA. 

Apesar da realidade acima descrita, importou conhecer as fontes de apoio à resolução de eventuais 

problemas na utilização dos dispositivos. Num contexto pré-ES, essas fontes foram identificadas 

pelos estudantes das amostras Ai1011 e Ai1819 e são mostradas no Gráfico 33 e Gráfico 34, 

respetivamente. É notória, em ambas as amostras, a importância atribuída a fontes, mais informais, 

como os Familiares e Amigos, bem como aos inúmeros tutoriais e a outros conteúdos disponíveis 

em plataformas da Web 2.0.  Fontes, mais formais, como os Professores e os Serviços de apoio na 

escola revelam uma menor preferência, por parte dos estudantes. Fica assim patente nesta procura 

de apoio, em contexto pré-ES, um cariz mais informal, social, familiar e que aproveita também, a 

imensa oferta de UGC presente nas plataformas da Web 2.0, que favorecem uma 

autoaprendizagem de resoluções os eventuais problemas (Cardoso et al., 2012, 2014, 2020; 

Cardoso, Baldi, et al., 2017; OberCom & Comunicação, 2009b, 2013; Taborda et al., 2010).  

 

Gráfico 33 – Fontes de apoio à utilização dos dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes da Ai1011, para o acesso 
à Internet [pré-ES] [QCi.2010/2011] 



Competências para o e-Learning 2.0 dos estudantes à entrada no Ensino Superior 
Um estudo de caso com estudantes da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro 

 

119 
 

 

Gráfico 34 - Fontes de apoio à utilização dos dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes da Ai1819 para o acesso à 
Internet [pré-ES] [QCi.2018/2019] 

No final do primeiro semestre, após o ingresso no ES, os estudantes das amostras Af1011 e Af1819, 

identificaram também essas fontes de apoio à resolução de eventuais dificuldades no uso dos 

dispositivos, conforme mostrado nos Gráfico 35 e Gráfico 36.    

 

Gráfico 35 – Fontes de apoio à utilização dos dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes da Af1011, para o acesso 
à Internet [ES] [QCf.2010/2011] 
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Gráfico 36 - Fontes de apoio à utilização dos dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes da Af1819 para o acesso à 
Internet [ES] [QCf.2018/2019] 

As respostas dos estudantes das amostras Af1011 e Af1819 mostram uma manutenção pela 

preferência por fontes de maior informalidade como os Familiares, os Amigos e os Colegas, bem 

como Tutoriais/Conteúdos existentes na Web 2,0. No entanto a experiência em contexto do ES, 

trouxe um maior relevo a fontes de apoio mais formais - os Professores, nas respostas de ambas 

as amostras; e os Serviços de apoio na UA na amostra Af1011. O papel do professor, enquanto 

alguém que pode ajudar a compreender o potencial do uso da tecnologia no contexto do ES, parece 

ser assim reconhecido (Christopher Jones & Shao, 2011; Kumar, 2010; Margaryan & Littlejohn, 

2008). 

4.3.3. Aplicações Web 2.0 utilizadas 

No âmbito das aplicações da Web 2.0 usadas pelos estudantes, num contexto pré-ES, os resultados 

obtidos com as respostas das amostras Ai1011 e Ai1819, são visíveis nos Gráfico 37 e Gráfico 38, 

respetivamente.  
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Gráfico 37 – Aplicações da Web 2.0 usadas pelos estudantes da Ai1011 [pré-ES] [QCi.2010/2011] 

 

Gráfico 38 - Aplicações da Web 2.0 usadas pelos estudantes da Ai1819 [pré-ES] [QCi.2018/2019] 

As listas de aplicações da Web 2.0 que foram apresentadas, nos Questionários Caraterização 

Inicial, como opções de resposta, sofreram algumas alterações/atualizações entre o QCi.2010/2011 

e o QCi.2018/2019. Tal deveu-se à necessidade de adequar estas listas à oferta e às tendências do 

mercado. Como analisado na evolução do Social Media Landscape de Frédéric Cavazza (2008, 

2010, 2014, 2016, 2019), durante o decurso da investigação foram várias as plataformas, 

ferramentas e serviços da Web 2.0, que nasceram, se desenvolveram e em muitos casos 

definharam e/ou desapareceram. Atente-se, por exemplo, no caso das RSO, onde em 2010/2011, 

redes como o Myspace e o Hi5 estavam na ribalta, mas em 2018/2019 tinham caído já no 

esquecimento. 

Os resultados mostrados no Gráfico 37, para os estudantes da amostra Ai1011, em contexto pré-

ES, mostram uma expressiva utilização de aplicações de Instant Messaging - 48 (97,96%), a opção 

mais escolhida pelos estudantes. Em seguida, surge a rede social dominante – o Facebook - 39 

(79,59%) estudantes. E depois a plataforma mais importante para a partilha e consumo de vídeo 
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(UGC) – o Youtube - 32 (65,31%) estudantes. Outras redes sociais são igualmente indicadas pelos 

estudantes como o Hi5 - 26 (53,06%).  Merecem ainda a preferência de muitos estudantes, o uso 

de serviços de Torrents (P2P) referidos por 26 (53,06%) estudantes, o uso da Wikipedia, tão útil 

para a realização de trabalhos escolares e outras pesquisas referida por 25 (51,02%) estudantes e 

os jogos online – referidos por 25 (51,02%) estudantes. Os blogues -16 (32,65%) e as ferramentas 

de armazenamento na Cloud - 11 (22,45%) e de suporte ao trabalho colaborativo - 10 (20,41%) 

eram referidas por menos estudantes, mostrando assim uma utilização menor, no contexto escolar 

que os estudantes vivenciaram antes do seu ingresso no ES. Os resultados visíveis no Gráfico 38, 

para estudantes da amostra Ai1819, em contexto pré-ES, revelam que o Youtube - 52 (100,00%), 

fazendo o pleno e o Facebook - 51 (98,08%), destronaram as ferramentas de Instant Messaging - 

50(96,15%) nas preferências desses estudantes. Em quarto lugar surge um outros gigante da 

partilha e consumo de UGC – o Instagram 49 (94,23%). A importância da Wikipedia - 43 (82,69%), 

das ferramentas de armazenamento na Cloud - 39 (75,00%) e de suporte ao trabalho colaborativo - 

32 (61,54%) aparece reforçada, tal como no caso da plataforma de microblogging – Twitter - 32 

(61,54%). 

Os resultados encontrados, neste contexto pré-ES, dominados pelas: RSO, nomeadamente o 

Facebook; plataformas de consumo de UGC como o YouTube e mais tarde o Instagram; e 

ferramentas de Instant Messaging, estão em linha com a evolução traçada pela Social Media 

Landscape de Frédéric Cavazza (2008, 2010, 2014, 2016, 2019), e as tendências aí encontradas 

pelo autor no âmbito do ecossistema aplicacional da Web 2.0 (da Social Web). Outros estudos, a 

nível nacional, colocam, igualmente, estas aplicações no topo das preferências dos utilizadores da 

Web 2.0, reforçando assim a sua apetência pela socialização, pelo consumo de conteúdos e pela 

interação  (Cardoso et al., 2009; Cardoso, Mendonça, et al., 2017; OberCom & Comunicação, 2012). 
No final do primeiro semestre, num contexto de frequência do ES, no DeCA e UA, os estudantes 

das amostras Af1011 e Af1819, identificam as aplicações da Web 2.0 que usam, conforme mostrado 

nos  Gráfico 39 e Gráfico 40, respetivamente.  
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Gráfico 39 – Aplicações da Web 2.0 usadas pelos estudantes da Af1011 [ES] [QCf.2010/2011] 

 

Gráfico 40 - Aplicações da Web 2.0 usadas pelos estudantes da Af1819 [QCf.2018/2019] 

As respostas dos estudantes da amostra Af1011, conforme mostrado no Gráfico 39, dão um maior 

destaque à rede social Facebook 48 (80,0%) e aos Wikis 45 (75,0%), que destronaram as 

ferramentas de Instant Messaging 36 (60,0%), no topo das preferências dos estudantes. A subida 

verificada na importância dos Wikis, resultou diretamente das atividades de ensino e aprendizagem, 

propostas aos estudantes, durante o primeiro semestre, no âmbito da unidade curricular de 

Laboratório Multimédia 1. Também o Facebook passou a ser um espaço de interação, normalmente 

em contextos informais, entre estudantes e com alguns dos professores, decorrendo daí o reforço 

da sua importância nas respostas dos estudantes. O trabalho desenvolvido no Wiki, bem o 

desenvolvimento em grupo de outros projetos, de cariz multimédia, levou à necessidade de 

armazenar e partilhar mais ficheiros, o que explica a subida das ferramentas que possibilitam essa 

armazenamento e partilha na Cloud 23 (38,33%). Nos estudantes da amostra Af1819, num contexto 

de frequência do ES, no DeCA e UA, o Facebook 24 (60,0%) continua o seu domínio, agora 

reforçado pela existência de atividades, desenvolvidas nessa RSO, durante o 1º semestre, no 

âmbito das unidades curriculares de Imagem Digital e Fotografia e de Sonorização para Multimédia. 
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O efeito da vivência, em contexto ES, pode explicar também, a maior importância dada a aplicações 

para o trabalho colaborativo 20 (50,0%) e para o armazenamento na Cloud 17 (42,5%), 

fundamentais para o suporte aos inúmeros projetos que os estudantes desenvolveram durante o 

semestre. Quanto às ferramentas de Instant Messaging 21 (52,5%), estas mantêm a sua 

importância no topo das preferências dos estudantes, bem como o YouTube 21 (52,5%) que deixa 

o topo das preferências, nas respostas da amostra Ai1819 e ocupa agora um terceiro lugar. 

Os estudantes das amostras Af1011 e Af1819, foram questionados sobre se o seu ingresso e 

frequência do curso de NTC contribuíram para um uso mais alargado de aplicações da Web 2.0. Na 

amostra Af1011, 20 (33,33%) dos estudantes indicam que sim, com 28 - 46,67% que contrariam 

essa opinião. No topo dessas novas aplicações, são referidas – Wikis, Dropbox, Facebook, YouTube 

e Skype. Também aqui, as atividades desenvolvidas com Wikis, na unidade curricular de Laboratório 

Multimédia 1 e com projetos noutras unidades curriculares, influenciam os resultados obtidos.  

Na amostra Af1819, 11 (27,5%) indicam que sim, com 15 (37,5%) que contraíram essa opinião. Nas 

referências a essas novas aplicações estão – Instant Messaging, Facebook e as aplicações de 

armazenamento na Cloud e de suporte ao trabalho colaborativo. Estas respostas podem ter sido 

influenciadas pelas atividades desenvolvidas no Facebook, nas unidades curriculares de Imagem 

Digital e Fotografia e de Sonorização para Multimédia. E os seus efeitos percecionados na 

visualização dos Gráfico 38 (relativo à realidade pré-ES) e Gráfico 40 (relativo à realidade após a 

frequência do ES – primeiro semestre no DeCA/UA).  

As opiniões recolhidas, junto dos estudantes das amostras Ai1011 e Ai1819, sobre a facilidade de 

utilização das aplicações da Web 2.0, que usavam em contexto pré-ES, são similares às 

expressadas por estes estudantes, no âmbito da facilidade de utilização dos dispositivos que 

usavam para acesso à Internet, também nesse contexto pré-ES. Estas opiniões não revelam 

dificuldades de maior, sendo a globalidade das aplicações classificadas como de utilização fácil ou 

muito fácil. Os estudantes destas amostras de caracterização inicial entendiam possuir as 

competências necessárias à utilização das aplicações. Face a este panorama, no QCf.2010/2011, 

os estudantes da amostra Af1011 foram apenas questionados sobre a posse das necessárias 

competências tecnológicas para o uso do wiki da unidade curricular de Laboratório Multimédia 1 

através de uma escala de concordância do tipo – (1) Discordo totalmente (2) Discordo (3) Não 

discordo nem concordo (4) Concordo e (5) Concordo totalmente. Os resultados obtidos podem ser 

vistos nas Tabela 19 e Tabela 20. Os valores calculados para as principais medidas de estatística 

descritiva indicam, uma perceção bastante generalizada, no seio dos estudantes da amostra 

Af1011, da posse das necessárias competências para o uso do Wiki – 3,64 Média (Mean), 4 Moda 

(Mode) e 4 Mediana (Median). Os respondentes que assinalaram as opções de respostas - (4) 

Concordo e (5) Concordo totalmente constituíram 29 (64,5%) das respostas válidas. 
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Tabela 19 - Estatística descritiva sobre a posse das necessárias competências tecnológicas para o uso do Wiki de 
Laboratório Multimédia 1, pelos estudantes da Af1011 [ES] [QCf.2010/2011] 

 

Tabela 20 - Tabela de frequências das respostas sobre a posse das necessárias competências tecnológicas para o uso do 
Wiki de Laboratório Multimédia 1, pelos estudantes da Af1011[ES] [QCf.2010/2011] 

 

No QCf.20182019, os estudantes da amostra Af1819, não foram questionados sobre a facilidade de 

utilização das aplicações que usavam, face ao panorama descrito na amostra Ai1819 e dado que, 

durante o seu primeiro semestre, o uso de plataformas promovido pelos seus professores se 

centrava no Facebook, uma plataforma que lhes era bastante popular e na qual não apontavam 

quaisquer dificuldades, nesse contexto pré-ES. Os estudantes das amostras Ai1011 e Ai1819, 

quando questionados, sobre a existência de algum fator que tivesse limitado ou condicionado, a sua 

utilização das aplicações da Web 2.0, no contexto pré-ES, são globalmente perentórios em negar 

tal facto. Apenas um (1) estudante da Ai1010 indica que a falta de conhecimentos na utilização de 

software de edição de imagem limitou a sua capacidade de produção de algum UGC. 

Embora a realidade atrás descrita não pressuponha dificuldades de maior no uso das aplicações da 

Web 2.0, importou conhecer as fontes de apoio à resolução de eventuais problemas que tenham 

surgido no contexto pré-ES. Essas fontes foram identificadas pelos estudantes das amostras Ai1011 

e Ai1819 e são mostradas nos Gráfico 41 e Gráfico 42, respetivamente. É notória, em ambas as 

amostras, a importância dada a fontes, mais informais, como os Familiares, Amigos e Colegas, bem 

como a tutoriais e outros conteúdos disponíveis na Web 2.0.  Fontes, mais formais, como os 

Professores e os Serviços de apoio na escola revelam uma menor preferência por parte dos 
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estudantes. Fica assim patente, nesta procura de apoio pré-ES, um cariz mais informal, social, 

familiar e que aproveita a imensa oferta de UGC, presente na Web 2.0. 

 

Gráfico 41 – Apoio à utilização das aplicações da Web 2.0 usadas pelos estudantes da Ai1011 [pré-ES] [QCi.2010/2011] 

 

Gráfico 42 - Apoio à utilização das aplicações da Web 2.0 usadas pelos estudantes da Ai1819 [pré-ES] [QCi.2018/2019] 

No final do primeiro semestre, os estudantes das amostras Af1011 e Af1819, identificaram também 

essas fontes de apoio, já no contexto de frequência do ES, conforme mostrado nos Gráfico 43 e 

Gráfico 44. Tal como verificado anteriormente, nas fontes de apoio ao uso dos dispositivos, o 

domínio das preferências pelas fontes informais - Familiares, Amigos e Colegas e pelos 

Tutoriais/Conteúdos na Web 2.0, não é alterado, mas existe um reforço, óbvio, no papel 

desempenhado por fontes mais formais e com um maior enquadramento institucional, como os 

Professores e os Serviços de Apoio na UA. Algo em consonância com o que é referido na 

bibliografia, neste âmbito (Bates, 2010; Dahlstrom, 2012; Hughes, 2009; OECD, 2010a). 
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Gráfico 43 – Apoio à utilização das aplicações da Web 2.0 usadas pelos estudantes da Af1011[ES] [QCf.2010/2011] 

 

Gráfico 44 - Apoio à utilização das aplicações da Web 2.0 usadas pelos estudantes da Af1819 [QCf.2018/2019] 

4.3.4. Atitudes perante a tecnologia (dispositivos e aplicações Web2.0) 

Relativamente às atitudes evidenciadas pelos estudantes, perante a adoção e uso da tecnologia - 

os dispositivos e as aplicações da Web 2,0, as respostas das amostras Ai1011 e Ai1819 num 

contexto pré-ES, mostram-se nas Tabela 21 e Tabela 22 respetivamente. Aí são reveladas, em 

escalas de concordância do tipo – (1) Discordo totalmente (2) Discordo (3) Não discordo nem 

concordo (4) Concordo e (5) Concordo totalmente, as opiniões dos estudantes sobre: o pragmatismo 

ou uma visão utilitária dessa adoção, no sentido em que a tecnologia é adotada caso o estudante 

percecione um ganho ou vantagem inerente isso; a adoção precoce e entusiástica da tecnologia 
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(num papel de Early-Adopter); a adoção dessa tecnologia por influência de terceiros, seguindo assim 

tendências externas (num papel de Follower); e a condição de adepto convicto quanto ao uso da 

tecnologia. 

Tabela 21 - Atitudes perante a tecnologia (dispositivos e aplicações), evidenciadas pelos estudantes da Ai1011 [pré-ES] 
[QCi.2010/2011] 

 

Tabela 22 - Atitudes perante a tecnologia (dispositivos e aplicações), evidenciadas pelos estudantes da Ai1819 [pré-ES] 
[QCi.2018/2019] 

 

Os resultados obtidos nos indicadores de estatística descritiva das respostas das amostras Ai1011 

e Ai1819, revelam atitudes similares, quanto:  ao pragmatismo da adoção da tecnologia; à adoção 

precoce e entusiástica da tecnologia; e à condição de adepto convicto quanto ao uso dessa 

tecnologia.  No entanto as respostas da amostra Af1011 mostram uma atitude menos discordante, 

quanto à influência de terceiros na adoção das tecnologias. Nos estudantes das amostras Af1011 e 

Af1819, após um semestre no ES, onde o contacto com a tecnologia foi intenso, no âmbito da 

frequência das unidades curriculares do curso de NTC, a condição de adepto convicto foi analisada, 

bem como a influência de terceiros nessa condição, conforme mostrado pelas medidas de estatística 

descritiva apresentadas na Tabela 23 e Tabela 24. respetivamente. 
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Tabela 23 - Atitudes perante a tecnologia (dispositivos e aplicações), evidenciadas pelos estudantes da Af1011 [ES] 
[QCf.2010/2011] 

 

Tabela 24 - Atitudes perante a tecnologia (dispositivos e aplicações), evidenciadas pelos estudantes da Af1819 [ES] 
[QCf.2018/2019] 

 

Partindo da confirmação da condição de adepto convicto quanto ao uso da tecnologia, exibida em 

ambas as amostras: Af1011 - 3,94 (Mean); Af1819 - 3,95 (Mean). A influência dos colegas/amigos 

no DeCA - 3,61 (Mean), é a mais valorizada pelos estudantes da amostra Af1011, com a influência 

dos professores num valor muito próximo. E a influência dos professores no DeCA – 4,13 (Mean), 

a mais valorizada pelos estudantes da amostra Af1819, com a influência dos colegas/amigos num 

valor muito próximo. Em ambas as amostras, fica assim patente a influência do contexto ES e da 

frequência do curso de NTC (com os seus professores, colegas e amigos), nesta condição de adepto 

do uso das tecnologias. 
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4.4. Contexto pessoal/social (Utilização da Web 2.0) 

No âmbito da terceira dimensão do modelo de análise (Apêndice 1) – O contexto pessoal/social de 

utilização da Web 2.0 – apresentam-se alguns dos resultados obtidos, a partir das amostras de 

caracterização inicial dos estudantes -  Ai1011 (N=49) e Ai1819 (N=52) e das amostras de 

caracterização final dos estudantes -  Af1011 (N=60) e Af1819 (N=40).  

4.4.1. Aplicações Web 2.0 utilizadas num contexto pessoal/social 

A frequência de utilização pré-ES, num contexto pessoal/social, das aplicações da Web 2.0, é 

mostrada nos Gráfico 45 e Gráfico 46, para os estudantes das amostras Ai1011 e Ai1819, 

respetivamente. Os resultados obtidos, para a amostra Ai1011, revelam, neste contexto 

pessoal/social, um domínio das aplicações de Instant Messaging cruciais para manter a interação 

com familiares e amigos. O Facebook e o Youtube são também aplicações com uma frequência de 

utilização elevada, enquanto espaços de socialização, interação e para a partilha e consumo de 

UGC (Cardoso et al., 2014; Cavazza, 2014, 2019; Taborda et al., 2010). Logo após estas aplicações 

surgem os Jogos Online, os Torrents (P2P) e o Hi5, outra RSO, então muito em voga. E a Wikipedia 

e os blogues, enquanto espaços de partilha e consumo de UGC. As aplicações para o 

armazenamento na Cloud e para o suporte ao trabalho colaborativo exibem uma frequência de uso 

mais baixa. 

 

Gráfico 45 – Frequência de utilização das aplicações Web 2.0, em contexto pessoal/social – Ai1011 [pré-ES] 
[QCi.2010/2011] 



Competências para o e-Learning 2.0 dos estudantes à entrada no Ensino Superior 
Um estudo de caso com estudantes da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro 

 

131 
 

 

Gráfico 46 - Frequência de utilização das aplicações Web 2.0, em contexto pessoal/social – Ai1819 [pré-ES] 
[QCi.2018/2019] 

Para os estudantes da amostra Ai819, os resultados encontrados para esta realidade pré-ES, em 

contexto pessoal/social, são dominados pelas aplicações de Instant Messaging, pelo Instagram, 

pelo Youtube e pelo Facebook – relevando-se mais uma vez a interação, a socialização, a partilha 

e o consumo de UGC entre os estudantes (Cardoso et al., 2020; Gierdowski, 2019; Marktest, 2020). 

Plataformas como o Twitter e o Pinterest reforçam a sua frequência de utilização. Algo semelhante 

ao que se verifica com a Wikipedia, com as ferramentas para armazenamento na Cloud e de suporte 

ao trabalho colaborativo. A frequência de uso de Jogos online e a utilização do serviço de Torrents 

mostra algum decréscimo. Bem como, a frequência de utilização de blogues, em linha com a perda 

recente de popularidade desde tipo de serviço (Crestodina, 2020; Dopson, 2020; 

Hostingtribunal.com, 2020a) 

Para os estudantes das amostras Af1011 e Af1819, após o seu primeiro semestre no ES, a 

frequência de utilização, num contexto pessoal/social, das suas aplicações da Web 2.0, é analisada 

e detalhada ao nível das diferentes ações desenvolvidas em cada aplicação, conforme mostrado na 

secção 4.4.3. Desse modo é possível conhecer o que estes estudantes fazem e onde o fazem. 
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Gráfico 47 – Alterações na utilização das aplicações da Web2.0 por parte dos estudantes, num contexto pessoal/social 
Af11819 [ES] [QCf.2018/2019] 

Ainda no âmbito da frequência de utilização das aplicações da Web 2.0, num contexto 

pessoal/social, os estudantes da amostra Af1819 foram questionados sobre eventuais alterações 

nos seus padrões de utilização das diferentes aplicações. Os resultados mostrados no Gráfico 47 

revelam um acréscimo no Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, no Instant Messaging e nas 

aplicações para o suporte ao trabalho colaborativo e o armazenamento de ficheiros na Cloud. 

4.4.2. Motivações subjacentes a essa utilização 

Quanto aos elementos que motivaram a utilização, em contexto pessoal/social, das aplicações da 

Web 2.0, para os estudantes das amostras Ai1011 e Ai1819, numa realidade pré-ES, os resultados 

obtidos são mostrados nos Gráfico 48 e Gráfico 49, respetivamente.  Os resultados revelam, a 

importância da iniciativa própria dos estudantes, em linha com o que estes mostraram nas suas 

atitudes perante a tecnologia. O papel dos familiares tem uma relevância reduzida nesta motivação 

para o uso de aplicações. E os amigos centram a sua influência no âmbito das aplicações de Instant 

Messaging e nas RSO, os espaços onde estes utilizadores mais interagem e socializam. Nos 

resultados obtidos com os estudantes da Ai1819, as tendências globais atrás referidas são 

essencialmente mantidas, mas a influência dos amigos é reforçada, bem como a dos familiares, 

nomeadamente no uso de ferramentas de Instant Messaging.(Marktest, 2020; Marktest & Marktest, 

2012).  
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Gráfico 48 - Elementos que motivaram a utilização, em contexto pessoal/social, das aplicações da Web 2.0 - Ai1011 [pré-
ES] [QCi.2010/2011] 

 

Gráfico 49 - Elementos que motivaram a utilização, em contexto pessoal/social, das aplicações da Web 2.0 - Ai1819 [pré-
ES] [QCi.2018/2019] 

Para as amostras Af1011 e Af1819, as respostas dos estudantes, após a sua frequência do primeiro 

semestre no ES, revelam que os elementos que motivaram a utilização, em contexto pessoal/social, 

das aplicações da Web 2.0, são os mostrados no Gráfico 50 e Gráfico 51, respetivamente. As 

respostas dos estudantes da amostra Af1011 dão continuidade à importância da iniciativa do próprio 

estudante nessa escolha e à influência dos seus amigos e colegas. O contexto familiar tem algum 

relevo, nomeadamente na motivação para o uso de ferramentas de Instant Messaging. 
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Gráfico 50 - Frequência de utilização das aplicações Web 2.0, em contexto pessoal/social –Af1011 [ES] [QCf.2010/2011] 

 

Gráfico 51 - Frequência de utilização das aplicações Web 2.0, em contexto pessoal/social – Af1819 [ES] [QCf.2018/2019] 

Para os estudantes da amostra Af1819 a realidade, em contexto ES, não sofreu mudanças 

assinaláveis, com a manutenção, bem visível, da importância da iniciativa própria do estudante e da 

influência dos seus colegas. A influência familiar é também aqui negligenciável. 
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4.4.3. Ações desenvolvidas nas aplicações da Web 2.0 

No âmbito das ações desenvolvidas nas aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social, são 

apresentados os resultados obtidos com as respostas os estudantes das amostras Ai1011 e Ai1819, 

focados na realidade, antes do seu ingresso no ES. A escala de frequência, utilizada nestas 

questões, comportava as seguintes opções: (1) Não utilizava; (2) Raramente; (3) Algumas vezes 

por mês; (4) Algumas vezes por semana; (5) 1 a 2 vezes por dia; e (6) 3 ou mais vezes por dia. Esta 

escala de Likert possuía um número par de opções – seis, onde a primeira opção possibilitava ao 

estudante assinalar de forma inequívoca, a não realização da ação indicada. As Tabela 25 e Tabela 

26 mostram os resultados obtidos para os as amostras Ai1011 e Ai1819, respetivamente 

Tabela 25 - Ações desenvolvidas nas aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social, Ai1011 [pré-ES] [QCi.2010/2011] 

  

A Tabela 25, relativa aos estudantes da amostra Ai1011, numa realidade pré-ES, evidencia uma 

maior apetência por ações no âmbito da interação e do consumo de conteúdos: interação com os 

amigos - 4,81 (Mean); visualização e descarga de informação/conteúdos 4,48 (Mean); comunicação 

com outros membros das comunidades a que pertence 3,76 (Mean); comunicação com familiares 

3,69 (Mean); publicação e partilha de conteúdos 3,40 (Mean) e a criação individual 2,17 (Mean) ou 

em grupo 1,96 (Mean), de conteúdos. Um panorama que revela um Prosumer, frequentemente mais 

Consumer do que Producer (Cardoso et al., 2009; Issa & Isaias, 2016). Os resultados mostrados na 

Tabela 26 com os estudantes da amostra Ai1819, numa realidade pré-ES, evidenciam uma 

continuidade das tendências acima referidas. Também estes estudantes, se revelam Prosumers 

mais centrados no consumo, do que na criação de conteúdo. Embora, os resultados obtidos 

mostrem um ligeiro acréscimo na apetência para a criação, nomeadamente em grupo, para a 

publicação e para a partilha de conteúdos (Seemiller & Grace, 2017; Simões & Gouveia, 2009; 

Taylor & Keeter, 2010; Törőcsik et al., 2014). 
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Tabela 26 – Ações desenvolvidas nas aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social, Ai1819 [pré-ES] 
[QCi.2018/2019] 

 

Para as amostras de caracterização final, Af1011 e Af1819, as ações desenvolvidas nas aplicações 

da Web 2.0, em contexto pessoal/social, foram detalhadas e analisadas, por aplicação, em termos 

das suas frequências de utilização. Desse modo é possível ter uma visão mais detalhada, das ações 

que os estudantes realizaram, durante a frequência do seu primeiro semestre no curso de NTC. 

Quanto à visualização e download de conteúdos de familiares e amigos para os estudantes da 

amostra Af1011, num contexto pessoal/social (ver Gráfico 52), a maior frequência de utilização é 

visível na plataforma Facebook, espaço por excelência para a socialização com esses familiares e 

amigos. 

 

Gráfico 52 - Visualização e download de conteúdos de familiares e amigos, no contexto pessoal/social, Af1011 [ES] 
[QCf.2010/2011] 
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Gráfico 53 - Visualização e download de conteúdos de familiares e amigos, no contexto pessoal/social, Af1819 [ES] 
[QCf.2018/2019] 

Para os estudantes da amostra Af1819, a diversidade de aplicações e a frequência do seu uso está 

patente no Gráfico 53, onde ao Facebook se juntam outras aplicações como o Instagram, este até 

com uma frequência de utilização superior e o Twitter.  Uma seleção que reflete bem a importância 

dos espaços de socialização onde se possa partilhar e consumir UGC. 

Na frequência de participação em atividades e eventos promovidos pelas comunidades que os 

estudantes integram, para a amostra Af1011 o Facebook é a aplicação de eleição, com uma 

frequência mensal a semanal. Outras RSO, como o Twitter apresentam também alguma frequência 

de uso. Para a amostra Af1819, os poucos que participavam, faziam-no via Facebook com uma 

frequência mensal. E via Twitter com frequências mais baixas. 

Na frequência para a criação individual de conteúdo, em contexto pessoal/social, as poucas 

respostas obtidas, indicam na amostra Af1011 e na Af1819, o uso de ferramentas para o trabalho 

colaborativo, com uma frequência mensal. Quanto à criação de conteúdos em grupo, o panorama 

retratado pelas amostras, para o conteúdo individual, repete-se para a criação de conteúdo em 

grupo. A frequência com que os conteúdos são armazenados na Cloud, depende das amostras. Na 

amostra Af1011 são reportadas frequências mensais, semanais e algumas diárias. Na amostra 

Af1819 essas frequências são mensais ou semanais, 

A frequência de publicação e de partilha de conteúdo dos estudantes de cada amostra, em contexto 

pessoal/social, finda a frequência do primeiro semestre do curso de NTC, pode ser analisada nos  

Gráfico 54 e Gráfico 55. Para a Af1011 (Gráfico 54) a aplicação com maior frequência de utilização 

é o Facebook, seguido do Twitter. Os Wikis e a ferramentas para armazenamento de ficheiros na 
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Cloud aparecem também num lugar de destaque. Para a Af1819 (Gráfico 55), o domínio do 

Facebook é mantido, mas surgem outros atores em lugar de relevo como o Twitter e o Instagram. 

 

Gráfico 54 – Frequência de publicação e partilha de conteúdos, por aplicação da Web 2.0, em contexto pessoal/social, 
Af1011 [ES] [QCf.2010/2011] 

 

Gráfico 55 – Frequência de publicação e partilha de conteúdos, por aplicação da Web 2.0, em contexto pessoal/social, 
Af1819 [ES] [QCf.2018/2019] 

Na frequência da pesquisa de conteúdos reportada pelos estudantes das amostras, num contexto 

pessoal/social, as poucas respostas dadas pelos estudantes da Af1011, reportam-se apenas a 

pesquisas pouco frequentes de Torrents. Já os estudantes da amostra Af1819 (Gráfico 56)  reportam 

uma maior diversidade e frequência de pesquisas de conteúdos num contexto pessoal/social. O 

Instagram, O Youtube e o Facebook dominam estas pesquisas, seguidas por plataformas como o 

Pinterest e o Twitter. 
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Gráfico 56  – Frequência da pesquisa de conteúdos, por aplicação da Web 2.0, em contexto pessoal/social, Af1819 [ES] 
[QCf.2018/2019] 

A frequência da discussão com familiares e amigos, num contexto pessoal/social, é feita pelos 

estudantes da Af1011, essencialmente, através do Facebook e de outras RSO, numa frequência 

semanal. Quanto aos estudantes da amostra Af1819 essa discussão apresenta uma frequência 

superior semanal-diária em aplicações como o Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Quanto à 

frequência da discussão com outros membros da comunidade, num contexto pessoal/social, os 

estudantes da Af1011 indicam que o fazem com uma periodicidade mensal ou semanal através de 

blogues e redes sociais. Ou raramente através de Wikis. Neste âmbito não foram recolhidos dados 

com significado para os estudantes da Af1819. 

A frequência da participação em jogos, simulações ou visitas virtuais, em contextos pessoais/sociais 

é reportada pelos estudantes da Af1011 como sendo genericamente pouco frequente, com jogos 

online com uma frequência semanal ou diária (mais raro). Os estudantes da Af1819 mostram-se 

mais adeptos destes jogos online exibindo uma maior frequência diária, concentrada num menor 

número de estudantes 

4.4.4. Consequências percecionadas dessa utilização 

As consequências percecionadas da utilização das aplicações da Web 2.0, em contexto 

pessoal/social, durante a sua vivência pré-ingresso no ES, foram questionadas aos estudantes das 

amostras Ai1011 e Ai1819. A relevância percecionada dessa utilização, no contexto pessoal/social, 

foi um primeiro aspeto em análise. Os resultados recolhidos nas respostas dos estudantes da 

amostra Ai1011 revelam, sem surpresas, face ao atrás indicado por outros resultados obtidos, uma 

forte relevância atribuída às ferramentas de Instant Messaging, com 11 (22,45%) estudantes, a 

considerarem-nas relevantes, 14 (28,57%) estudantes, muito relevantes e 18(36,73%) estudantes, 
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indispensáveis. A relevância atribuída às aplicações Youtube e Facebook é também muito elevada. 

O serviço de Torrents e os Jogos Online apresentam uma relevância logo a seguir. Surgindo depois 

a Wikipedia e outras redes sociais como o Hi5 e serviços de microblogging como o Twitter e os 

próprios Blogues. A relevância de aplicações para armazenamento na Cloud e para o suporte ao 

trabalho colaborativo são ainda pouco relevadas neste contexto. Mais uma vez se comprova a 

apetência por aplicações que suportem a interação, a socialização e o consumo de UGC (Cavazza, 

2010, 2014).  

Os resultados obtidos com os estudantes da amostra Ai1819, revelam um domínio da aplicação 

Youtube, com 12 (23,08%) estudantes, a considerarem-na relevante, 22 (42,31%) estudantes, muito 

relevantes e 14(26,92%) estudantes, indispensáveis. Nas respostas desta amostra, as ferramentas 

de Instant Messaging, são relegadas para a segunda posição e as aplicações Instagram e Facebook 

surgem na terceira e quarta posição. A apetência pela interação, socialização e consumo de UGC 

está, também aqui, bem patente (Cavazza, 2019; Gierdowski, 2019; Marktest, 2020). Existe, no 

entanto, um acréscimo importante na relevância percecionada da Wikipedia e de serviços de 

armazenamento na Cloud. É de notar que as aplicações de suporte ao trabalho colaborativo não 

acompanham esse acréscimo de relevância percecionada. Os serviços de Torrents e os jogos online 

viram diminuir a sua relevância percecionada.    

Relativamente à relevância percecionada dessa utilização, num contexto pessoal/social, junto dos 

estudantes das amostras Af1011 e Af1819, focadas na sua realidade, após a frequência do primeiro 

semestre no ES. Os resultados obtidos, revelam que para os estudantes da amostra Af1011, o 

destaque vai para as ferramentas de Instant Messaging e para a RSO dominante – o Facebook. 

Também o Youtube e as ferramentas para armazenamento na Cloud, merecem um destaque, por 

parte destes estudantes, bem como o serviço de Torrents. Mais uma vez, assiste-se a escolhas 

centradas na comunicação, na socialização, no consumo UGC – Vídeo, no armazenamento de 

ficheiros na Cloud e na obtenção e partilha destes por P2P.  Para os estudantes da amostra Af1819, 

a maior relevância continua nas ferramentas de Instant Messaging, seguido de perto pelo consumo 

e partilha de UGC em plataformas como o Youtube. A RSO dominante – o Facebook, aparece 

acompanhada por outros gigante da partilha e consumo de UGC – o Instagram, fruto da 

popularidade recente desta plataforma e para onde as atividades destas gerações mais jovens se 

estão a transferir (Ortiz-Ospina, 2019; Perrin & Anderson, 2019). 

Outras consequências percecionadas do uso das aplicações da web 2.0, em contexto 

pessoal/social, numa realidade pré-ES, foram averiguadas. A Tabela 27 e a Tabela 28, mostram os 

resultados obtidos para a amostra Ai1011 e a Tabela 29 e a Tabela 30, os resultados obtidos para 

a amostra Ai1819. A escala de concordância utilizada em todas as questões, constantes das 

tabelas, aqui mencionadas, era composta pelas seguintes opções – (1) Discordo totalmente; (2) 

Discordo; (3) Não discordo nem concordo; (4) Concordo; e (5) Concordo totalmente. 
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Tabela 27 – Consequências (I) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social – Ai1011 
[pré-ES] [QCi.2010/2011] 

 

Nas respostas dos estudantes da amostra Ai1011, na Tabela 27, os valores calculados para os 

parâmetros da estatística descritiva das diferentes questões revelam uma concordância transversal 

face a todas essas questões, com um valor de 4,00 (Mode) – Concordo, para as questões. Nesta 

concordância transversal, distinguem-se apenas a primeira (aquisição e uso de novos dispositivos) 

e última questão (maior participação cívica e envolvimento), onde a média apresenta valores mais 

próximos da opção neutra (3) – Não discordo, nem concordo. Confirma-se assim a perceção nos 

estudantes que estas aplicações da Web 2.0, num contexto pessoal/social, servem para o reforço 

de laços familiares/sociais, para o alargamento das redes de relacionamentos e para uma existência 

mais conectada, mais online, mais dependente da Internet (M. Brown, 2009; Taylor et al., 2014; 

Taylor & Keeter, 2010).   
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Tabela 28 – Consequências (II) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social – Ai1011 
[pré-ES] [QCi.2010/2011] 

 

 Ainda nas respostas dos estudantes da amostra Ai1011, na Tabela 28, esse sentimento de 

concordância é globalmente mantido, com valores muito perto ou superiores a 4.0 (Mean), na 

generalidade das questões. As exceções a este panorama, prendem-se com as questões 

relacionadas com a privacidade e as consequências que daí podem advir. Quando questionados 

sobre se a sua privacidade foi diminuída, o valor 3,3 (Mean) com 3 (Mode), reflete já, em 2010, 

alguma preocupação com o assunto. E o 3,20 (Mean) com 4 (Mode), sobre o receio que as partilhas 

feitas, em contexto pessoal/social possam prejudicar futuramente a vida pessoal e profissional, 

reforça essa ideia. Nas restantes questões, os estudantes percecionam também a existência de 

outros contributos decorrentes da utilização das aplicações da Web 2,0 – o facilitar o acesso a 

conteúdos, o desenvolvimento de competências para a seleção e análise crítica dos conteúdos aí 

existentes, o aumentar da partilha de conteúdos, a necessidade e o desenvolvimento de novas 

competências tecnológicas para operar nesta nova realidade, para um melhor Multitasking e para 

uma futura vida profissional (Downes, 2006, 2009; Siemens, 2008a, 2008b). 
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Tabela 29 - Consequências (I) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social - Ai1819 [pré-
ES] [QCi.2018/2019] 

 

Quanto às respostas dos estudantes da amostra Ai1819, na Tabela 29, os valores calculados para 

os parâmetros da estatística descritiva das diferentes questões revelam também uma concordância 

transversal face a todas essas questões, com um valor de 4,00 (Mode) – Concordo, para as 

questões. Tal como na situação da amostra Ai1011, nesta concordância transversal, distinguem-se 

apenas a primeira (aquisição e uso de novos dispositivos) e última questão (maior participação 

cívica e envolvimento), onde a Média e a Moda apresentam valores mais próximos da opção neutra 

(3) – Não discordo, nem concordo. Confirma-se assim a perceção nos estudantes que estas 

aplicações da Web 2.0, num contexto pessoal/social, servem para o reforço de laços 

familiares/sociais, para o alargamento das redes de relacionamentos e para uma existência mais 

conectada, mais online – onde os estudantes da amostra concordam que exibem uma maior 

dependência da Internet e passam por lá ainda mais tempo (M. Brown, 2009; Taylor et al., 2014; 

Taylor & Keeter, 2010).   
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Tabela 30 - Consequências (II) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social - Ai1819 
[pré-ES] [QCi.2018/2019] 

 

Também nestas respostas dos estudantes da amostra Ai1819, na Tabela 30, o sentimento de 

concordância é globalmente mantido, com valores muito perto ou superiores a 4.0 (Mean), na 

generalidade das questões. Também aqui, as exceções a este panorama, prendem-se com as 

questões relacionadas com a privacidade e as consequências que daí podem decorrer. Quando 

questionados sobre se a sua privacidade foi diminuída, o valor 3,12 (Mean) com 4 (Mode), mostram 

em 2018 uma maior consciência face a este assunto. Mas paradoxalmente o 2,90 (Mean) com 2 

(Mode), sobre o receio que as partilhas feitas, em contexto pessoal/social possam prejudicar 

futuramente a vida pessoal e profissional, contrariam essa preocupação inicial. Nas restantes 

questões, os estudantes percecionam a existência dos já referidos contributos decorrentes da 

utilização das aplicações da Web 2,0 – o facilitar o acesso a conteúdos, com um valore de 5 (Mode) 

- Concordo totalmente, o desenvolvimento de competências para a seleção e análise crítica dos 

conteúdos aí existentes, o aumentar da partilha de conteúdos, a necessidade e o desenvolvimento 

de novas competências tecnológicas para operar nesta nova realidade, muito úteis para o 

Multitasking e para uma futura vida profissional (Downes, 2006, 2009; Siemens, 2008a, 2008b). 

Nas amostras de caracterização final, foram averiguadas outras consequências percecionadas do 

uso das aplicações da web 2.0, em contexto pessoal/social, numa realidade que tem já em conta o 

ingresso e a frequência do ES nos elementos dessas amostras. As Tabela 31, Tabela 33, Tabela 

35 e Tabela 37, mostram os resultados obtidos para a amostra Af1011 e as Tabela 32 , Tabela 34 ,  

Tabela 36 e Tabela 38, mostram os resultados obtidos para a amostra Af1819. A escala de 

concordância utilizada em todas as questões, constantes das tabelas, aqui mencionadas, era 



Competências para o e-Learning 2.0 dos estudantes à entrada no Ensino Superior 
Um estudo de caso com estudantes da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro 

 

145 
 

composta pelas seguintes opções – (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Não discordo nem 

concordo; (4) Concordo; e (5) Concordo totalmente. 

Tabela 31 - Consequências (I) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social – Af1011 [ES] 
[QCf.2010/2011] 

 

Na Tabela 31 os estudantes da amostra Af1011 evidenciam uma concordância transversal, com as 

afirmações enunciadas, atente-se nos valores calculados para as Médias (Mean) e Moda (Mode). 

No entanto essa concordância é menos visível, na primeira questão sobre a aquisição e a utilização 

de novos dispositivos para o acesso à Web durante o primeiro semestre no ES. A maior dependência 

da Web e o maior tempo que os estudantes passavam conectados são reconhecidos. Tal como a 

necessidade de possuir mais competências técnicas para uma utilização efetiva das aplicações da 

Web 2.0.  

Tabela 32 - Consequências (I) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social – Af1819 [ES] 
[QCi.2018/2019] 
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Nos estudantes da amostra Af1819, os resultados mostrados na Tabela 32, revelam um panorama 

diferente, quando comparado com o panorama da amostra Af1011 na Tabela 31. Aqui existe uma 

discordância mais notória, sobre a necessidade de adquirir e utilizar novos dispositivos para o 

acesso à Web. E sobre a exigência de possuir mais competências técnicas para uma utilização 

efetiva das aplicações da Web 2.0. Perspetiva-se assim, uma geração mais bem servida em termos 

dos dispositivos que possui e com mais competências para a sua utilização. 

Tabela 33 - Consequências (II) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social – Af1011 
[ES] [QCf.2010/2011] 

 

A utilização das aplicações da Web 2.0, num contexto pessoal/social, induz nos estudantes da 

amostra Af1011 (Tabela 33), a perceção de consequências positivas, quanto ao desenvolvimento 

de competências: para a seleção e análise crítica de informação e conteúdos; para a utilização da 

Internet; para o Multitasking; e úteis para uma futura vida profissional. Os valores calculados para a 

estatística descritivas das diferentes questões revelam essa concordância. 

Tabela 34 - Consequências (II) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social – Af1819 
[ES] [QCf.2018/2019] 

 



Competências para o e-Learning 2.0 dos estudantes à entrada no Ensino Superior 
Um estudo de caso com estudantes da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro 

 

147 
 

Nos estudantes da amostra Af1819 (Tabela 34), a perceção de consequências positivas, quanto ao 

desenvolvimento de competências: para a seleção e análise crítica de informação e conteúdos; para 

a utilização da Internet; para o Multitasking; e úteis para uma futura vida profissional, é uma 

realidade. Também aqui os valores calculados para a estatística descritivas das diferentes questões 

revelam essa concordância. 

Tabela 35 - Consequências (III) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social – Af1011 
[ES] [QCf.2010/2011] 

 

Do ponto de vista comunicacional e relacional, a utilização das aplicações das Web 2.0, num 

contexto pessoal/social, numa realidade após a frequência do primeiro semestre do curso de NTC, 

são também reconhecidas positivamente, pela sua ação na manutenção de laços de amizade e 

familiares, bem como pelo alargamento das redes de relacionamentos, de contactos e as 

comunidades, que os estudantes possuem. Possibilitam um aumento da interação com essas 

comunidades, mas não recolhem a concordância sobre o seu efeito numa maior participação cívica 

e envolvimento nessas mesmas comunidades. Os valores calculados para a estatística descritiva 

das diferentes questões, mostrados na Tabela 35, apontam para isso. 

Tabela 36 - Consequências (III) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social – Af1819 
[ES] [QCf.2018/2019] 
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Os estudantes da amostra Af1819 (Tabela 36), partilham, em grande medida, o atrás descrito sobre 

os resultados mostrados na Tabela 35, quer sobre os laços e relacionamentos, quer sobre a 

comunicação/interação e a participação/envolvimento. 

Tabela 37 - Consequências (IV) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social – Af1011 
[ES] [QCf.2010/2011] 

 

Por último, nas consequências percecionadas, pelos estudantes da amostra Af1011 (Tabela 37), 

face à utilização das aplicações da Web 2.0, num contexto pessoal/social, existe uma forte 

concordância no simplificar do acesso e da partilha da informação e do conteúdo, Os valores 

calculados para a estatística descritiva, das questões relacionadas com a diminuição da privacidade 

e o aumento da preocupação que as publicações e partilhas feitas, possam ter um efeito negativo 

no futuro pessoal e profissional ,não reúnem uma concordância tão notória. Existe assim uma menor 

preocupação com estes aspetos, neste contexto pessoal/social. 

Tabela 38 - Consequências (IV) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social – Af1819 
[ES] [QCf.2018/2019] 
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Para os resultados obtidos com os estudantes da Af1819 (Tabela 38), o panorama é muito 

semelhante ao descrito na anterior Tabela 37 da Af1011. As diferenças são assinaladas quanto aos 

valores calculados para a estatística descritiva, das questões relacionadas com a diminuição da 

privacidade e com o aumento da preocupação que as publicações e partilhas feitas, possam ter um 

efeito negativo no futuro pessoal e profissional. Aí a discordância é bem maior. Existe assim uma 

preocupação bem menor com estes aspetos, neste contexto pessoal/social. 

4.4.5. Expectativas sobre essa utilização 

Os estudantes das amostras de caracterização inicial - Ai1011 e Ai1819, foram ainda questionados 

sobre as expectativas que tinham, sobre alguns aspetos da utilização das aplicações da Web 2.0. 

num contexto pessoal/social, enquanto estudantes que ingressaram no ES e que iriam sofrer, 

certamente, alterações no seu quotidiano. Os resultados obtidos podem ser vistos nas Tabela 39 e 

Tabela 40, respetivamente. A escala de concordância utilizada em todas as questões, constantes 

das tabelas, aqui mencionadas, era composta pelas seguintes opções – (1) Discordo totalmente; (2) 

Discordo; (3) Não discordo nem concordo; (4) Concordo; e (5) Concordo totalmente. 

Tabela 39 – Expectativas sobre o uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social, Ai1011 [pré-ES] 
[QCi.2010/2011] 

 

Nas respostas dos estudantes da amostra Ai1011, mostradas na Tabela 39, o nível de concordância 

com todas as questões é visível, atente-se no valor – 4 (Mode) – que corresponde à opção de 

resposta - Concordo, transversal a todas as respostas. Outros indicadores como a média (Mean) 

das respostas da amostra, situam-se também perto, ou mesmo acima, desse valor de 4,00. Excetua-
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se deste panorama, as respostas à questão sobre o aproximar do agregado familiar à comunidade 

académica por via dessa utilização das aplicações da Web 2.0. Nesta questão, a concordância é 

menos notória aproximando-se mais, de um ponto neutro da escala de respostas 3 - Não discordo, 

nem concordo. Os estudantes esperam assim que o uso das aplicações da Web 2.0 contribua, num 

contexto pessoal/social, para a sua integração na comunidade académica aveirense e na própria 

comunidade da cidade. Que essas aplicações os mantenham informados sobre notícias e eventos 

nessas comunidades. E que a IES onde ingressaram – a UA, forneça um serviço de apoio à 

utilização dos dispositivos e aplicações da Web 2.0.  Esta última expectativa, onde as respostas dos 

estudantes registam uma concordância assinalável, não é depois confirmada pela recolha de dados, 

nas amostras de caracterização final dos estudantes, onde na questão sobre as fontes utilizadas 

para a resolução de eventuais dificuldades com os dispositivos e aplicações, durante a frequência 

do primeiro semestre na UA, os estudantes não dão especial relevo a esse serviço de apoio.  

Tabela 40 - Expectativas sobre o uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social, Ai1819 [pré-ES] 
[QCi.2018/2019] 

 

Nas respostas dos estudantes da amostra Ai1819, visíveis na Tabela 40, o nível de concordância 

com todas as questões é ainda mais notório, atente-se no valor – 4 (Mode) e 4,00 (Median) – que 

corresponde à opção de resposta - Concordo, transversal a todas as respostas. Outros indicadores 

como a média (Mean) das respostas da amostra, situam-se também muito perto desse valor de 

4,00. Tal como na amostra anterior – Ai1011, os estudantes da amostra Ai1819 esperam que o uso 

das aplicações da Web 2.0 contribua, num contexto pessoal/social, para a sua integração na 

comunidade académica aveirense e na própria comunidade da cidade de Aveiro. Que essas 
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aplicações possam aproximar o seu agregado familiar à instituição – UA. Que essas aplicações os 

mantenham informados sobre notícias e eventos nessas comunidades. E que a IES onde 

ingressaram – a UA, forneça um serviço de apoio à utilização dos dispositivos e aplicações da Web 

2.0.  Também aqui nesta última expectativa, as respostas dos estudantes registam uma 

concordância assinalável, que não é completamente acompanhada, pela recolha de dados feita nas 

amostras de caracterização final dos estudantes, quando estes são questionados sobre as fontes 

de apoio que procuraram durante a sua frequência do primeiro semestre.  

No final do seu primeiro semestre, no curso de NTC, os estudantes que integraram as amostras de 

caracterização final - Af1011 e Af1819, foram questionados sobre as expectativas delineadas, 

aquando da caracterização inicial, relativas à utilização das aplicações da Web 2.0. num contexto 

pessoal/social. As respostas obtidas podem ser vistas nas Tabela 41 e Tabela 42. A escala de 

concordância utilizada em todas as questões, constantes das tabelas mencionadas, era composta 

pelas seguintes opções de resposta – (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Não discordo nem 

concordo; (4) Concordo; e (5) Concordo totalmente. 

Tabela 41 - Expectativas sobre o uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social, Af1011 [ES] [QCf.2010/2011] 

 

Os resultados obtidos, a partir das respostas dos estudantes da amostra Af1011 (os 65% da amostra 

que responderam), visíveis na Tabela 41 , reconhecem que o uso das aplicações da Web 2.0, 

promoveu a sua integração na comunidade académica da UA, e na própria comunidade aveirense. 

Facilitando também, o acesso a informações e notícias sobre estas comunidades. Quanto à 

aproximação dos seus agregados familiares a essa comunidade, as respostas obtidas, não revelam 

um reconhecimento tão notório, face aos valores encontrados para as medidas de estatística 
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descritiva – 3,03 (Mean) e 3 (Mode), que correspondem à opção de resposta – Não concordo nem 

discordo. 

Tabela 42 - Expectativas sobre o uso das aplicações da Web 2.0, em contexto pessoal/social, [ES] [QCf.2018/2018] 

 

Os resultados obtidos, a partir das respostas dos estudantes da amostra Af1819 (os 52,5% da 

amostra que responderam), mostrados na Tabela 42, reconhecem que o uso das aplicações da Web 

2.0, promoveu a sua integração na comunidade académica da UA, e na própria comunidade 

aveirense. E que estas aplicações lhes facilitaram, o acesso a informações e notícias sobre estas 

comunidades. Quanto à aproximação dos seus agregados familiares a essa comunidade, as 

respostas obtidas, revelam um reconhecimento menor em termos de média - 3,19 (Mean), quando 

comparado com os valores das médias das restantes questões, mas com um valor da moda idêntico 

a essas questões - 4 (Mode). 

4.5. Contexto escolar/académico (Utilização do e-Learning 2.0) 

No âmbito da quarta e última dimensão do modelo de análise (Apêndice 1) – O contexto 

Escolar/Académico de Utilização do e-Learning 2.0– apresentam-se alguns dos resultados obtidos, 

a partir das amostras de caracterização inicial dos estudantes -  Ai1011 (N=49) e Ai1819 (N=52) e 

das amostras de caracterização final dos estudantes -  Af1011 (N=60) e Af1819 (N=40). Relembra-

se que o conceito de e-Learning 2.0 procura integrar num contexto escolar/académico, os 

paradigmas, as transformações e as convergências trazidas pelas aplicações da Web 2.0, a 

ambientes mais formais, centralizados e supervisionados (Chris Jones & Hosein, 2010; Santos et 

al., 2014). 
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4.5.1. Aplicações Web 2.0 utilizadas num contexto escolar/académico 

A frequência de utilização, num contexto escolar/académico, das aplicações da Web 2.0, para os 

estudantes das amostras Ai1011 e Ai1819, numa realidade pré-ingresso ES, é mostrada nos Gráfico 

57 e Gráfico 58, respetivamente.  

 

Gráfico 57 – Frequência de utilização das aplicações Web 2.0, em contexto escolar/académico – Ai1011 [pré-ES] 
[QCi.2010/2011] 

Os resultados obtidos pelas respostas da amostra Ai1011, mostrados no Gráfico 57, revelam que 

no contexto escolar/académico pré-ingresso no ES, os estudantes valorizavam essencialmente, as 

aplicações de Instant Messaging, a Wikipedia, o Facebook e o Youtube. Mais uma vez a interação, 

a socialização e o acesso a UGC parecem estar no centro das atenções dos estudantes (Cavazza, 

2014; Taborda et al., 2010). No entanto, neste contexto escolar/académico, merece destaque a 

Wikipedia, com uma frequência de uso de algumas vezes por semana, assinalada por 16 (32,65%) 

dos estudantes, certamente no âmbito do apoio à realização de trabalhos e de outras atividades 

escolares desenvolvidas num contexto pré-ES. Nas respostas dos estudantes, aparecem também, 

ainda que com frequências de uso menores, os blogues e o serviço de Torrents. Aplicações para o 

armazenamento na Cloud e para o suporte ao trabalho colaborativo, que exibem uma frequência de 

uso menor, apesar do seu potencial para o apoio a tarefas escolares. 



Competências para o e-Learning 2.0 dos estudantes à entrada no Ensino Superior 
Um estudo de caso com estudantes da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro 

 

154 
 

 

Gráfico 58 - Frequência de utilização das aplicações Web 2.0, em contexto escolar/académico – Ai1819 [pré-ES] 
[QCi.2018/2019] 

As respostas dos estudantes da amostra Ai1819, mostradas no Gráfico 58, quanto à frequência de 

utilização, num contexto escolar/académico, das aplicações da Web 2.0, numa realidade pré-ES, 

confirmam um domínio claro das aplicações de Instant Messaging, do Facebook e do Youtube. Logo 

atrás destas aplicações surge um grupo especialmente vocacionado para o contexto em questão – 

as aplicações para o armazenamento na Cloud, a Wikipedia e as aplicações para o suporte ao 

trabalho colaborativo. Após este grupo, surge um outro gigante do UGC – o Instagram e depois o 

Pinterest. Também aqui existe um pragmatismo inerente a estas escolhas, centradas: na interação; 

na socialização numa RSO dominante, agora bem mais valorizada neste contexto 

escolar/académico; na obtenção de UGC; e nas ferramentas vocacionadas para o suporte a 

trabalhos escolares. 

Para os estudantes das amostras Af1011 e Af1819, após o seu primeiro semestre no ES, a 

frequência de utilização, num contexto escolar/académico, das suas aplicações da Web 2.0, é 

analisada e detalhada ao nível das diferentes ações desenvolvidas em cada aplicação, conforme 

será mostrado na secção 4.5.3. Desse modo é possível conhecer, o que estes estudantes fazem e 

onde o fazem. 
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Gráfico 59 – Alterações na utilização das aplicações da Web2.0 por parte dos estudantes, num contexto escolar/académico 
Af11819 [ES] [QCf.2018/2019] 

No âmbito da frequência de utilização das aplicações da Web 2.0, num contexto escolar/académico, 

os estudantes da amostra Af1819 foram questionados sobre eventuais alterações nos seus padrões 

de utilização das diferentes aplicações. Os resultados mostrados no Gráfico 59 revelam um 

acréscimo no Facebook, Twitter, Wikis, Youtube, Instagram, no Instant Messaging e nas aplicações 

para o suporte ao trabalho colaborativo e o armazenamento de ficheiros na Cloud. 

4.5.2. Motivações subjacentes a essa utilização 

Quanto aos elementos que motivaram a utilização, em contexto escolar/académico, das aplicações 

da Web 2.0, para os estudantes das amostras Ai1011 e Ai1819, em contexto pré-ES, os resultados 

encontrados são visíveis nos Gráfico 60 e Gráfico 61, respetivamente. Os resultados obtidos para a 

Ai1011 e mostrados no Gráfico 60, revelam a importância da iniciativa própria de cada estudante na 

seleção e uso das aplicações, algo em linha com o que foi recolhido no âmbito da atitude dos 

estudantes perante a tecnologia. No entanto o contexto escolar e os próprios professores são 

também fontes importantes para essa motivação para o uso. A escola tem uma função reconhecida 

pelos estudantes da Ai1011 na recomendação do uso da Wikipedia e do Youtube para a obtenção 

de UGC. São reportados por estes estudantes outras recomendações, com origem na escola, 

relacionadas com o uso de ferramentas de suporte ao trabalho colaborativo e ao Instant Messaging. 

Quanto aos professores, a sua influência é reconhecida no âmbito da recomendação do uso do 

Youtube, dos Blogues e da Wikipedia, enquanto fonte de UGC e de ferramentas de suporte ao 

trabalho colaborativo. Finalmente, a influência dos amigos encontra-se presente nas 

recomendações para o uso do Instant Messaging, do Facebook, do Youtube, de jogos online e de 

serviços de Torrents. 
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Gráfico 60 - Elementos que motivaram a utilização, em contexto escolar/académico, das aplicações da Web 2.0 - Ai1011 
[pré-ES] [QCi.2010/2011] 

Na amostra Ai1819, os resultados obtidos no Gráfico 61, reforçam o papel da escola e dos 

professores enquanto motivadores para o uso de aplicações da Web 2.0, no contexto 

escolar/académico. Se a iniciativa própria, ainda possui um papel relevante na escolha das 

aplicações. O papel da escola aparece reforçado na recomendação do uso da Wikipedia, Facebook, 

Youtube, ferramentas para o armazenamento na Cloud e para o suporte ao trabalho colaborativo. 

O papel dos professores é assinalado na recomendação de ferramentas para o armazenamento na 

Cloud e para o suporte ao trabalho colaborativo, Youtube Facebook e Wikipedia. 

 

Gráfico 61 - Elementos que motivaram a utilização, em contexto escolar/académico, das aplicações da Web 2.0 - Ai1819 
[pré-ES] [QCi.2018/2019] 
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Nas amostras Af1011 e Af1819, as respostas dos estudantes, após a sua frequência do primeiro 

semestre no ES, revelam que os elementos que motivaram a utilização, em contexto 

escolar/académico, das aplicações da Web 2.0, são os mostrados no Gráfico 62 e Gráfico 63, 

respetivamente. 

 

Gráfico 62 - Elementos que motivaram a utilização, em contexto escolar/académico, das aplicações da Web 2.0 - Af1011 
[ES] [QCf.2010/2011] 

Para os estudantes da amostra Af1011, a iniciativa própria tem ainda um lugar de destaque, tal 

como a sugestão de amigos e colegas, neste contexto escolar/académico. No entanto surge um 

novo ator que influencia a escolha de algumas das aplicações da Web 2.0 – o DeCA e/ou UA. Essas 

sugestões estão diretamente relacionadas com as ferramentas que foram usadas nas unidades 

curriculares frequentadas pelos estudantes. No Gráfico 62, o papel dos professores não é 

assinalado, mas poderá estar, ainda que indiretamente, em algumas das respostas assinaladas 

para DeCA e/ou UA. No Gráfico 63, para os estudantes da Af1819, essa situação aparece resolvida 

com a influência dos professores a surgir em destaque, juntamente com a influência do DeCA e/ou 

UA. Apesar disso, a iniciativa própria dos estudantes continua a dominar, as motivações subjacentes 

para a utilização de aplicações da Web 2.0 neste contexto escolar/académico. 

 

Gráfico 63 - Elementos que motivaram a utilização, em contexto escolar/académico, das aplicações da Web 2.0 - Af1819 
[ES] [QCf.2018/2019] 
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Nas motivações subjacentes para a utilização das aplicações da Web 2.0, o papel do professor é 

fundamental. Por isso os estudantes das amostras Ai1011 e Ai1819, focados numa realidade pré-

ES, foram questionados para quantificar, o papel desempenhado pelos seus professores pré-ES 

nessa motivação. Os resultados obtidos para os estudantes da amostra Ai1010 são visíveis na 

Tabela 43 e para os estudantes da amostra Ai1819 na Tabela 44. A escala de quantificação, utilizada 

nas questões presentes nessas tabelas, comportava as seguintes opções: (1) - Nenhuns; (2) - Uma 

minoria; (3) - Cerca de metade; (4) - A maioria; (5) - A totalidade. 

Tabela 43 – Papel dos professores na motivação subjacente à utilização das aplicações da Web 2.0, num contexto 
escolar/académico, Ai1011 [pré-ES] [QCi.2010/2011]  

 

Os resultados obtidos com os estudantes da Ai1011, num contexto pré-ES, revelam, a partir dos 

valores calculados para as diferentes medidas de Estatística Descritiva dos dados recolhidos, que 

apenas uma minoria - 2 (Mode) e médias em torno do valor 2 - de professores usava as aplicações 

da Web 2.0 nas suas disciplinas. E como tal, apenas uma minoria, também propunha atividades que 

usavam essas aplicações da Web 2.0. Na disponibilização de conteúdos, na interação com os 

estudantes o panorama era idêntico, bem como na valorização e incentivo aos estudantes para o 

uso dessas aplicações. 
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Tabela 44 - Papel dos professores na motivação subjacente à utilização das aplicações da Web 2.0, num contexto 
escolar/académico, Ai1819 [pré-ES] [QCi.2018/2019] 

 

Os resultados obtidos com os estudantes da Ai1819, num contexto pré-ES, revelam uma realidade 

um pouco diferente. A partir dos valores calculados para as diferentes medidas de Estatística 

Descritiva dos dados recolhidos, é possível ver na Tabela 44 que cerca de metade dos professores 

3,14 (Mean) e 3 (Mode) usava as aplicações da Web 2.0 nas suas disciplinas. Essas aplicações 

eram usadas mais para a disponibilização de conteúdos 3,02 (Mean) e 4 (Mode) e menos para a 

proposta de atividades de ensino e aprendizagem 2,78 (Mean) 2 (Mode). A valorização ou incentivo 

aos estudantes para o uso dessas aplicações era um trabalho feito por poucos professores. 

Detalhando o papel dos professores na utilização das aplicações da Web 2.0, no final do primeiro 

semestre, num contexto escolar/académico, os estudantes da amostra Af1011, numa escala com 

os seguinte níveis: (1) - Nenhuns; (2) - Uma minoria; (3) - Cerca de metade; (4) - A maioria; (5) - A 

totalidade, indicam que Cerca de metade desses professores fez uso de tais aplicações. No âmbito 

dos estudantes da amostra Af1819, estes indicam que A maioria desses professores fez essa 

utilização. Detalhando as aplicações da Web 2.0 usadas pelos professores dos estudantes da 

amostra Af1819, durante o primeiro semestre do ano letivo 2018/2019, atente-se no Gráfico 64. Aí 

destaca-se a importância dos espaços no Facebook em duas unidades curriculares - Imagem Digital 

e Fotografia e Sonorização para Multimédia, onde eram nucleares a todas as atividades 

desenvolvidas. Nas restantes unidades curriculares existia um uso avulso de outras aplicações, 

normalmente, com o intuito de promover a divulgação e partilha de recursos importantes para as 

matérias lecionadas, ou para interagir com os estudantes e suportar a realização dos seus trabalhos. 
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Gráfico 64 – Aplicações da Web 2.0 usadas pelos professores, Af1819 [ES] [QCf.2018/2019] 

 

Gráfico 65 - Aplicações da Web 2.0 usadas pelos estudantes, Af1819 [ES] [QCf.2018/2019] 

Analisando agora as aplicações da Web 2,0, que os estudantes da amostra Af1819 usavam com os 

seus colegas (Gráfico 65), num contexto escolar/académico, é notória a maior diversidade. Para 

além das aplicações que os respetivos professores usavam, os estudantes organizavam-se na 

utilização espontânea, de outras aplicações que simplificassem o seu trabalho, tais como as 

ferramentas de Instant Messaging, as ferramentas de suporte ao trabalho colaborativo e para o 

armazenamento de ficheiros na Cloud. Um conjunto de aplicações muito importante para a 

realização dos muitos projetos que os estudantes de NTC têm de concretizar durante o semestre. 

Do ponto de vista da motivação intrínseca dos estudantes para o uso de cenários que aconteceram 

durante os primeiros semestres dos anos letivos de 2010/2011 e 2018/2019 – com o uso do Wiki 

em Laboratório Multimédia 1 e com o uso de espaços no Facebook em Imagem Digital e Fotografia 

e em Sonorização para Multimédia, respetivamente, importou conhecer a opinião desses 

estudantes. Quer a amostra Af1011, quer a amostra Af1819, mostraram uma boa recetividade para 

o envolvimento e participação nestes cenários, face aos valores calculados para a estatística 

descritiva das respetivas questões com médias acima dos 4 valores numa escala de concordância 

do tipo – (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Não discordo nem concordo; (4) Concordo; e (5) 

Concordo totalmente. 



Competências para o e-Learning 2.0 dos estudantes à entrada no Ensino Superior 
Um estudo de caso com estudantes da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro 

 

161 
 

O papel dos professores e colegas, como catalisadores dessa motivação, foi também esmiuçado, 

no âmbito de algumas questões colocadas aos estudantes. A escala de concordância utilizada em 

todas as questões, constantes das Tabela 45 e Tabela 46, era idêntica à escala de concordância 

referida no parágrafo anterior - (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Não discordo nem 

concordo; (4) Concordo; e (5) Concordo totalmente. Para os estudantes da Af1011 (Tabela 45) é 

clara, a opinião sobre a importância dos professores e dos colegas na criação de um ambiente 

propício ao desenvolvimento e à eficácia das atividades delineadas pelos professores com as 

aplicações da Web 2.0. 

Tabela 45 – Importância do papel dos professores e colegas nas atividades desenvolvidas, em contexto escolar/académico 
Af1011 [ES] [QCf.2010/2011] 

 

Também no caso dos estudantes da Af1819, essa concordância é expressiva, destacando-se as 

opiniões recolhidas sobre com um valor de 5 (Mode) e 5,00 (Median), na estatística descritiva 

calculada para essa questão. 
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Tabela 46 - Importância do papel dos professores e colegas nas atividades desenvolvidas, em contexto escolar/académico 
Af1819 [ES] [QCf.2018/2019] 

 

 

4.5.3. Ações desenvolvidas nas aplicações da Web 2.0 

Sobre as ações desenvolvidas nas aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico, são 

apresentados os resultados obtidos com as respostas dos estudantes das amostras Ai1011 e 

Ai1819, antes do seu ingresso no ES. A escala de frequência, utilizada nestas questões, era 

composta pelas seguintes opções: (1) Não utilizava; (2) Raramente; (3) Algumas vezes por mês; (4) 

Algumas vezes por semana; (5) 1 a 2 vezes por dia; e (6) 3 ou mais vezes por dia. Esta escala de 

Likert possuía um número par de opções – seis, onde a primeira opção possibilitava ao estudante 

assinalar de forma inequívoca, a não realização da ação indicada. 
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Tabela 47 – Ações desenvolvidas (i) nas aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - Ai1011 [pré-ES] 
[QCi.2010/2011] 

 

Dos resultados obtidos, com as respostas dos estudantes da amostra Ai1011, visíveis na Tabela 

47, analisando os diferentes valores para a estatística descritiva de cada questão, destaca-se uma 

maior apetência: pelo consumo de conteúdo disponibilizado pelos professores; pela participação em 

atividades propostas/dinamizadas pelos professores e por colegas; e pela partilha e publicação de 

informação e conteúdos relacionados com as atividades. A criação de conteúdos quer em grupo, 

quer individualmente, para atividades era menos popular entre os estudantes.  

Tabela 48 - Ações desenvolvidas (II) nas aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - Ai1011 [pré-ES] 
[QCi.2010/2011] 
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Dos resultados obtidos, com as respostas dos estudantes da amostra Ai1011, visíveis na Tabela 

48, os aspetos comunicacionais com colegas, professores e outros intervenientes são destacados. 

E as restantes ações – realização de provas de avaliação; publicação de portefólios; organização e 

planeamento das atividades; visitas virtuais e simulações - exibem uma menor frequência com 

valores de média abaixo do 3,0 (Mean) e valores de 1 ou 2 para a (Mode). 

Tabela 49 - Ações desenvolvidas (I) nas aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - Ai1819 [pré-ES] 
[QCi.2019/2020] 

 

Dos resultados obtidos, com as respostas dos estudantes da amostra Ai1819, visíveis na Tabela 

49, analisando os diferentes valores para a estatística descritiva de cada questão, verifica-se 

novamente uma maior apetência: pelo consumo de conteúdo disponibilizado pelos professores; pela 

participação em atividades propostas/dinamizadas pelos professores e por colegas; e pelas partilha 

e publicação de informação e conteúdos relacionados com as atividades. A criação de conteúdos 

quer em grupo, quer individualmente, para atividades era menos popular entre os estudantes.  
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Tabela 50 - Ações desenvolvidas (II) nas aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - Ai1819 [pré-ES] 
[QCi.2019/2020] 

 

Dos resultados obtidos, com as respostas dos estudantes da amostra Ai1819, visíveis na Tabela 

50, os aspetos comunicacionais com colegas são fortemente destacados - 4,39 (Mean) e 5 (Mode). 

Com um menor destaque surge a comunicação com os professores – 2,90 (Mean) e 2 (Mode). E as 

restantes ações – realização de provas de avaliação; publicação de portefólios; organização e 

planeamento das atividades; comunicação com outros intervenientes na disciplina; visitas virtuais e 

simulações - exibem uma menor frequência com valores de média abaixo do 3,0 (Mean) e valores 

de 1 para a (Mode). 

Sobre as ações desenvolvidas nas aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico, após a 

frequência do primeiro semestre no curso de NTC, os resultados apresentados fazem uma análise 

da frequência dessas ações e o respetivo mapeamento com as aplicações da Web 2.0, onde eram 

desenvolvidas. Para os estudantes da amostra Af1011, a visualização e download dos conteúdos 

disponibilizados pelos seus professores, conforme mostrado no Gráfico 66 , centrava-se nas 

aplicações usadas por estes para a sua disponibilização. No primeiro semestre do ano letivo de 

2010/2011 o Wiki de Laboratório Multimédia 1 era o espaço onde essas ações ocorriam com maior 

frequência, mas o Facebook mostrava também alguma atividade neste domínio. Os estudantes da 

amostra Af1819, faziam-no, com maior frequência, nos espaços usados pelos seus professores – 

Facebook e em alguns casos no Instagram, conforme mostrado no Gráfico 67. Quanto à frequência 

da visualização e download de conteúdos de colegas/amigos, neste contexto escolar/académico, 

por aplicação da Web 2.0, os padrões detetados para os estudantes das amostras Af1011 e Af1819 

eram similares aos mostrados nos Gráfico 66 e Gráfico 67. 
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Gráfico 66 – Frequência da visualização e download de conteúdos dos professores, por aplicação da Web 2.0, em contexto 
escolar/académico, Af1011 [ES] [QCf.2010/2011] 

 

Gráfico 67 – Frequência da visualização e download de conteúdos dos professores, por aplicação da Web 2.0, em contexto 
escolar/académico, Af1819 [ES] [QCf.2018/2019] 

Quanto à frequência e em que aplicações da Web 2.0, os estudantes das amostras Af1011 e Af1819 

criavam os seus conteúdos, num contexto escolar/académico, apresentam-se os resultados obtidos. 

Se para a criação individual, não foi possível recolher dados suficientes, que pudessem fornecer 

resultados com algum significado, já para a criação de conteúdos em grupo, os estudantes da 

Af1011 faziam-na – Algumas vezes por mês ou Algumas vezes por semana, em ferramentas de 

suporte ao trabalho colaborativo. Para os estudantes da Af1819, as ferramentas indicadas eram as 

mesmas, mas a frequência com que o faziam era superior. Para a criação de conteúdos com os 

professores também não foi possível recolher dados suficientes, que pudessem fornecer resultados 

com algum significado, (dos pouco estudantes que responderam, assinalaram que nunca o fizeram). 

O armazenamento de conteúdos na Cloud era feito semanalmente ou diariamente pelos estudantes 

das amostras Af1011 e Af1819. 

A frequência da publicação e da partilha de conteúdos e as aplicações onde o faziam, em contexto 

escolar/académico, estavam intimamente ligadas às aplicações usadas pelos professores para as 
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atividades que estes desenvolviam e propunham aos estudantes. Os resultados obtidos pelos 

estudantes da Af1011 (ver Gráfico 68), revelam a importância do Wiki de Laboratório Multimédia 1 

e do Facebook. Já para os estudantes da amostra Af1819 (ver Gráfico 69) é visível a importância 

do Facebook. 

 

Gráfico 68 – Frequência da publicação e da partilha de conteúdos, por aplicação da Web 2.0, em contexto 
escolar/académico, Af1011 [ES] [QCf.2010/2011] 

 

Gráfico 69 – Frequência da publicação e da partilha de conteúdos, por aplicação da Web 2.0, em contexto 
escolar/académico, Af1819 [ES] [QCf.2018/2019] 

 

 

A frequência da pesquisa de conteúdos, por aplicação da Web 2.0, em contexto escolar/académico 

é mostrada nos Gráfico 70 e Gráfico 71 para as amostra Af1011 e Af1819, respetivamente. Se para 

os estudantes da amostra Af1010, o seu espaço de pesquisa foi mais centrado no Wiki de 

Laboratório Multimédia 1 e no Facebook. Para os estudantes da Af1819, a pesquisa além de mais 
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frequente, foi também mais variada quanto às aplicações utilizadas e onde se incluam - Facebook, 

Youtube, Wikis, Instagram, etc… 

 

Gráfico 70 – Frequência da pesquisa de conteúdos, por aplicação da Web 2.0, em contexto escolar/académico, Af1011 
[ES] [QCf.2010/2011] 

 

Gráfico 71 – Frequência da pesquisa de conteúdos, por aplicação da Web 2.0, em contexto escolar/académico, Af1819 
[ES] [QCf.2018/2019] 

Na organização, no planeamento e no acompanhamento das atividades escolares/académicas 

desenvolvidas ao longo do primeiro semestre da frequência do curso de NTC, os estudantes das 

amostras Af1011 e Af1819, usavam de forma pragmática as aplicações da Web 2.0, onde os 

professores desenvolviam essas atividades. Se para os estudantes da Af1011, o Wiki de Laboratório 

Multimédia I, era o espaço de eleição, a RSO dominante – o Facebook, era também de uso frequente 

para essas ações, conforme se mostra no Gráfico 72. Para os estudantes da Af1819, conforme 

mostrado no Gráfico 73, o espaço privilegiado para essas ações era o Facebook (onde existiam 

alguns espaços de trabalho das unidades curriculares que frequentaram durante o primeiro 

semestre) 
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Gráfico 72 - Frequência de organização/planeamento/acompanhamento das atividades escolares/académicas, por 
aplicação da Web 2.0, em contexto escolar/académico, Af1011 [ES] [QCf.2010/2011] 

 

Gráfico 73 - Frequência de organização/planeamento/acompanhamento das atividades escolares/académicas, por 
aplicação da Web 2.0, em contexto escolar/académico, Af1819 [ES] [QCf.2018/2019] 

Nos estudantes da amostra Af1011, a comunicação e interação com os colegas/amigos, num 

contexto escolar/académico era frequente, conforme se mostra no Gráfico 74. Esta centrava-se, 

maioritariamente, no uso das ferramentas de Instant Messaging, no Facebook e no Wiki de 

Laboratório Multimédia 1 (face aos trabalhos de grupo que aí tiveram de desenvolver). 
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Gráfico 74 – Frequência da comunicação e da interação com os colegas/amigos, por aplicação da Web 2.0, em contexto 
escolar/académico, Af1011 [ES] [QCf.2010/2011] 

Nos estudantes da amostra Af1819, a comunicação e interação com os colegas/amigos, num 

contexto escolar/académico era também frequente, conforme se mostra no Gráfico 75. Esta 

centrava-se no maioritariamente no uso das ferramentas de Instant Messaging, no Facebook (onde 

existiam alguns espaços de trabalho das unidades curriculares que frequentaram durante o primeiro 

semestre) e no Instagram. 

 

Gráfico 75 – Frequência da comunicação e da interação com os colegas/amigos, por aplicação da Web 2.0, em contexto 
escolar/académico, Af1819 [ES] [QCf.2018/2019] 

Nos estudantes da amostra Af1011 a comunicação e interação com os professores não era muito 

frequente, conforme se mostra no Gráfico 76, centrava-se essencialmente na utilização das 
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ferramentas de Instant Messaging e no Wiki de Laboratório Multimédia I (face aos trabalhos que aí 

tiveram que desenvolver)  

 

Gráfico 76 – Frequência da comunicação e da interação com os professores, por aplicação da Web 2.0, em contexto 
escolar/académico, Af1011 [ES] [QCf.2010/2011] 

Nos estudantes da amostra Af1819 a comunicação e interação com os professores também não era 

muito frequente, conforme se mostra no Gráfico 77. Mas neste caso o protagonismo que 

anteriormente estava centrado nas ferramentas de Instant Messaging passou para o Facebook, 

onde as unidades curriculares de Imagem Digital e Fotografia e de Sonorização para Multimédia 

desenvolveram atividades. E um pouco no Instagram, uma ferramenta bastante útil para o 

acompanhamento do trabalho de alguns estudantes na unidade curricular de Imagem Digital e 

Fotografia.  

 

Gráfico 77 – Frequência da comunicação e da interação com os professores, por aplicação da Web 2.0, em contexto 
escolar/académico, Af1819 [ES] [QCf.2018/2019] 
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A participação em simulações ou visitas virtuais não foi assinalada pelos estudantes de ambas as 

amostras Af1011 e Af1819, sendo assim não e fez uso de mundos virtuais neste contexto 

escolar/académico durante o primeiro semestre do ano de ingresso dos estudantes no ES.  

4.5.4. Consequências percecionadas dessa utilização 

As consequências percecionadas da utilização das aplicações da Web 2.0, em contexto 

escolar/académico, durante a sua vivência pré-ingresso no ES, foram questionadas aos estudantes 

das amostras Ai1011 e Ai1819. A relevância percecionada dessa utilização nesse contexto foi um 

primeiro aspeto em análise.  

Os resultados obtidos a partir das respostas dos estudantes da Ai1011 revelam, em consonância 

com outros resultados obtidos, uma preferência pelas ferramentas de Instant Messaging, com 12 

(24,49%) estudantes, a considerarem-nas relevantes, 10 (20,41%) estudantes, muito relevantes e 

6 (12,24%) estudantes, indispensáveis. Essa relevância é também destacada para a Wikipedia, o 

YouTube, os Blogues, o Facebook, os Torrents e as ferramentas de armazenamento na Cloud e 

para o suporte ao trabalho colaborativo. A seleção de aplicações efetuada pelos estudantes da 

Ai1011, reflete com grande realismo, um conjunto de recursos que se adequa ao contexto 

escolar/académico, em que estes estudantes operam. Mais uma vez se comprova a apetência por 

aplicações que suportem a interação, a socialização e o consumo de UGC (Cavazza, 2010, 2014), 

mas também por aplicações que facilitem o desenvolvimento e o suporte aos trabalhos escolares.  

Os estudantes da amostra Ai1819 relevam o papel da Wikipedia, das aplicações de Instant 

Messaging, de ferramentas para o armazenamento na Cloud e para suporte ao trabalho 

colaborativo. O que constitui, mais uma vez, um conjunto de aplicações de grande potencial e 

adequação, para o suporte a atividades de ensino e aprendizagem desenvolvidas pelos estudantes. 

Também relevadas, embora num patamar abaixo surgem os gigantes Facebook e Youtube 

enquanto espaços privilegiados para a socialização e o consumo de UGC  (Buyya et al., 2009; Chu 

& Kennedy, 2011; Franklin & Harmelen, 2007; Green, 2012). 

Relativamente à relevância percecionada dessa utilização, em contexto escolar/académico, junto 

dos estudantes das amostras Af1011 e Af1819, após a frequência do primeiro semestre no seu 

curso de NTC, os resultados obtidos são mostrados nos Gráfico 78 e Gráfico 79. 
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Gráfico 78 - Relevância percecionada do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico – Af1011 [ES] 
[QCf.2010/2011] 

Os resultados mostrados no Gráfico 78 para a amostra Af1011, destacam as ferramentas de Instant 

Messaging e os Wikis, algo que não surpreende dado que as atividades desenvolvidas durante o 

primeiro semestre em Laboratório multimédia 1, foram suportadas num Wiki. As aplicações para o 

armazenamento na Cloud, merecem também um destaque por parte dos estudantes, bem como a 

RSO dominante o Facebook.  

 

Gráfico 79 - Relevância percecionada do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico – Af1819 [ES] 
[QCf.2018/2019] 

No primeiro semestre de 2018/2019, as atividades desenvolvidas nas unidades curriculares de 

Imagem Digital e Fotografia e de Sonorização para Multimédia, foram suportadas por grupos no 

Facebook, como tal, não é surpreendente que os resultados mostrados no Gráfico 79, deem um 

maior destaque a essa RSO. As plataformas para o suporte ao trabalho colaborativo seguem logo 

a seguir, bem como as ferramentas de Instant Messaging. Ainda relevadas pelos estudantes surgem 

as aplicações para consumo de UGC – Youtube e para o armazenamento na Cloud. 

Outras consequências percecionadas do uso das aplicações da web 2.0, em contexto 

escolar/académico, foram averiguadas junto das amostras Ai1011 e Ai1819, focadas na sua 
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realidade pré ingresso no ES. As Tabela 51,  Tabela 52 e Tabela 53 mostram os resultados obtidos 

com os estudantes da amostra Ai1011 e as tabelas Tabela 54, Tabela 55 e Tabela 56, os resultados 

obtidos com os estudantes  da amostra Ai1819. A escala de concordância utilizada em todas as 

questões, constantes das tabelas, aqui mencionadas, era composta pelas seguintes opções – (1) 

Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Não discordo nem concordo; (4) Concordo; e (5) Concordo 

totalmente. 

Tabela 51 – Consequências (I) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - Ai1011 
[pré-ES] [QCi.2010/2011] 

 

As respostas obtidas, juntos dos estudantes da amostra Ai1011 e mostradas na Tabela 51, 

evidenciam uma concordância generalizada com valores de (Mean) acima dos 3,5 e perto do 4 e 

um valor de (Mode) genericamente no 4, simbolizando a concordância com as afirmações. Para 

além dos benefícios reconhecidos nas aprendizagens, o facilitar da comunicação e da interação 

foram igualmente destacados. 
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Tabela 52 - Consequências (II) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - Ai1011 
[pré-ES] [QCi.2010/2011] 

 

Ainda nos resultados, obtidos junto dos estudantes da amostra Ai1011, mostrados na Tabela 52, os 

valores da estatística descritiva de cada questão – Mode (entre 3 e 4), Mean (entre 3,23 e 4,00) e 

Median (entre 3,00 e 4,00), revelam uma concordância transversal a todas as questões. Com o 

destaque maior para o facilitar do acesso a conteúdos e da sua partilha. A autonomia e 

responsabilização do estudante enquanto ator do processo de ensino e aprendizagem também foi 

relevada. A flexibilização do acompanhamento das aulas e das matérias lecionadas, bem como o 

facilitar da interação com terceiros e professores não foram tão relevados. 
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Tabela 53 - Consequências (III) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - 
Ai1011 [pré-ES] [QCi.2010/2011] 

 

Os últimos resultados obtidos junto dos estudantes da amostra Ai1011, mostrados na Tabela 53, 

são perfeitamente equilibrados em termos de valores da estatística descritiva de cada questão – 

Mode (4), Mean (entre 3,50 e 3,84) e Median (4,00). A concordância é transversal a todas as 

questões presentes na Tabela 53. Quer as que alertam para os perigos de maior plágio, face a um 

uso menos responsável de UGC, quer às questões que abordam o desenvolvimento de 

competências: para o trabalho em grupo; para a seleção e análise crítica de informação; para a 

utilização das tecnologias (dispositivos e aplicações); para o Multitasking; e para o futuro ambiente 

laboral onde muitos irão operar. 
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Tabela 54 Consequências (I) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - Ai1819 
[pré-ES] [QCi.2018/2019] 

 

As respostas obtidas, juntos dos estudantes da amostra Ai1819 num contexto pré-ES, e mostradas 

na Tabela 54, sobre a necessidade de aquisição de novos dispositivos, evidenciam uma 

concordância menor 1 (Mode) – Discordo totalmente e 3 (Median) – Não concordo, nem discordo, 

quando comparada com as restantes. Também a questão relacionada com o desconforto ou 

ansiedade causada, mostra valores de média e mediana um pouco inferiores quando comparados 

com os restantes. As restantes questões com valores de (Mean) entre os 3,52 e os 4,08 e um valor 

de (Mode) nos 4, simbolizam a concordância com as afirmações. Para além dos benefícios 

reconhecidos nas aprendizagens, o facilitar da comunicação e interação foram também destacados. 
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Tabela 55 - Consequências (II) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - Ai1819 
[pré-ES] [QCi.2018/2019] 

 

Ainda nos resultados, obtidos junto dos estudantes da amostra Ai1819, mostrados na Tabela 55, os 

valores da estatística descritiva de cada questão – Mode (4), Mean (entre 3,61 e 4,16) e Median 

(4,00), revelam uma concordância transversal a todas as questões. Com o destaque maior para o 

facilitar do acesso a conteúdos, à comunicação e interação com os professores e outros 

intervenientes nas disciplinas, bem como a uma maior partilha de informação. A autonomia e 

responsabilização do estudante, enquanto ator do processo de ensino e aprendizagem, a 

flexibilização do acompanhamento das aulas e das matérias lecionadas foram também relevados. 
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Tabela 56 - Consequências (III) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - 
Ai1819 [pré-ES] [QCi.2018/2019] 

 

Os últimos resultados obtidos junto dos estudantes da amostra Ai1819, mostrados na Tabela 56, 

são perfeitamente equilibrados em termos de valores da estatística descritiva de cada questão – 

Mode (4), Mean (entre 3,56 e 4,06) e Median (4,00). A concordância é transversal a todas as 

questões presentes na Tabela 56. Quer as que alertam para os perigos de maior plágio com o uso 

indevido de UGC, quer às questões que abordam o desenvolvimento de competências: para o 

trabalho em grupo; para a seleção e análise crítica de informação e conteúdos; para a utilização das 

tecnologias (dispositivos e aplicações da Web 2.0); para o Multitasking; e para o estudante poder 

singrar num futuro ambiente laboral. 
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Outras consequências percecionadas do uso das aplicações da web 2.0, em contexto 

escolar/académico, foram averiguadas junto das amostras Af1011 e Af1819, focadas na sua 

realidade ES – após a frequência do seu primeiro semestre no curso de NTC. A escala de 

concordância utilizada em todas as questões aqui mencionadas, era composta pelas seguintes 

opções – (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Não discordo nem concordo; (4) Concordo; e (5) 

Concordo totalmente. 

Quanto à simplificação e à melhoria percecionadas das aprendizagens, os estudantes da amostra 

Af1011, reconhecem que as atividades propostas no Wiki de Laboratório Multimédia 1 contribuíram 

positivamente para a sua aprendizagem – 3,53 (Mean), 4,00 (Median) e 4 (Mode), e que lhes 

permitiram aprofundar os conteúdos lecionados – 3,55 (Mean), 4,00 (Median) e 4 (Mode). Opiniões 

semelhantes, mas ainda mais entusiásticas, foram manifestadas pelos estudantes da Af1819, 

relativamente à utilização dos grupos no Facebook, para as unidades curriculares de Imagem Digital 

e Fotografia e de Sonorização para Multimédia – 3,95 (Mean), 4,00 (Median) e 4 (Mode). E quanto 

ao aprofundar das aprendizagens dos conteúdos aí lecionados – 4,00 (Mean), 4,00 (Median) e 4 

(Mode). 

Tabela 57 – Consequências (I) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - Af1011 
[ES] [QCf.2010/2011] 

 

Conforme mostrado na Tabela 57, os estudantes da amostra Af1011, denotam alguma cautela 

quanto ao aumento de motivação e satisfação quando as suas aprendizagens utilizam as aplicações 

da Web 2.0. Essa cautela é também visível sobre o aumento da autonomia e da responsabilização 

dos estudantes nas usas aprendizagens, bem como no real contributo destas aprendizagens para 
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a obtenção de melhores resultados nas avaliações aí efetuadas. Estes resultados parecem apontar 

para um desalinhamento entre atividades desenvolvidas, com o recurso às tecnologias e os 

momentos de avaliação estipulados mais conservadores e tradicionais. Na Tabela 57, a única 

questão cuja concordância é mais visível, nas respostas dos estudantes, é a relacionada com a 

flexibilização do acompanhamento das aulas e das matérias lecionadas. Neste domínio são claras 

as vantagens da utilização destas aplicações da Web 2.0. 

Tabela 58 – Consequências (I) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - Af1819 
[ES] [QCf.2018/2019] 

 

Na Tabela 58, os estudantes da Af1819 mostram uma maior concordância com as questões 

colocadas, quando comparado com o que os estudantes da Af1011 tinham indicado na Tabela 57, 

com valores de média sempre acima dos 3,76 e modas de 4. Na questão da flexibilização do 

acompanhamentos das aulas e das matérias lecionadas essa concordância é ainda mais notória – 

4,10 (Mean).   
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Para os estudantes das amostras Af1011 e Af189, as consequências percecionadas do uso das 

aplicações da Web2.0, num contexto escolar/académico, foram avaliadas nas seguintes áreas 

relacionadas com o desenvolvimento de: competência para o trabalho em grupo; competência para 

a seleção e análise crítica da informação e conteúdos; competências técnicas para a utilização de 

aplicações da Web 2.0; competências para a utilização da Internet/Web; competências para o 

Multitasking; e competências úteis para uma futura vida académica. Os resultados obtidos são 

mostrados nas Tabela 59 e Tabela 60, para as amostras Af1011 e Af1819, respetivamente. 

Tabela 59 - Consequências (II) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - Af1011 
[ES] [QCf.2010/2011] 

 

Tabela 60 - Consequências (II) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - Af1819 
[ES] [QCf.2018/2019] 
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Os resultados obtidos para ambas as amostras (Tabela 59 e Tabela 60) revelam uma concordância 

generalizada com as afirmações feitas – os valores de médias encontrados, nos cálculos de 

estatística descritiva, revelam médias entre 3,34 e 3,90, e valores para a moda de 4. Sendo que os 

resultados para as médias da amostra Af1819, se encontram na parte superior do intervalo de média 

atrás indicado. 

Relativamente ao uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico, o aumento da 

comunicação e da interação, com professores, colegas/amigos e outros intervenientes nas unidades 

curriculares, foi avaliado junto dos estudantes das amostras Af1011 e Af1819. Os resultados 

mostrados na Tabela 61 são relativos à amostra Af1011 e a Tabela 62, mostra os resultados obtidos 

com a amostra Af1819. Esse aumento da comunicação e interação é reconhecido, em ambas as 

amostras, embora, para os estudantes da Af1011, esse aumento com os professores – 2,98 (Mean), 

3 (Median) e 4 (Mode), e com os colegas/amigos - 3,07 (Mean) e 3 (Mode), tenha um 

reconhecimento menor.  

Tabela 61 – Consequências (III) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - 
Af1011 [ES] [QCf.2010/2011] 
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Tabela 62 – Consequências (III) percecionadas do uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico - 
Af1819 [ES] [QCf.2018/2019] 

 

Quer os estudantes da Af1011, quer os estudantes da Af1819, reconhecem que a utilização das 

aplicações da Web 2.0, num contexto escolar/académico, durante a sua frequência do primeiro 

semestre do curso de NTC, potenciou uma simplificação/facilitação do acesso a informação e 

conteúdos das unidades curriculares e a um aumento da partilha de informação e conteúdos. Os 

dados recolhidos com os estudantes das amostras revelam, do ponto de vista da sua estatística 

descritiva, valores de médias superiores a 3,60 e valores para a moda de 4. 

No âmbito da perda de privacidade, com um misturar dos contextos pessoais/sociais e 

escolar/académicos, que algumas aplicações da Web 2.0 promovem, os estudantes da Af1011 

sentiram-se relativamente confortáveis – 3,34 (Mean), 4 (Mode), com a utilização do Wiki de 

Laboratório Multimédia 1, onde tinham de partilhar de forma pública, algumas informações pessoais 

numa página de apresentação/perfil. E reconhecem que essa mistura de contextos acontece, 

efetivamente, com a utilização das aplicações da Web 2.0 – 3,74 (Mean), 4 (Mode). Mas não dão 

demasiada relevância à perda de privacidade associada – 2,30 (Mean), 2 (Mode). Os estudantes da 

Af1819 são ainda mais perentórios no reconhecimento dessa mistura de contextos – 3,95 (Mean), 

4 (Mode). E reconhecem que o facto dos grupos no Facebook, de Imagem Digital e Fotografia e de 

Sonorização para Multimédia serem fechados, de acesso restrito, os fez sentir mais confortáveis 

quanto à sua participação – 4,24 (Mean), 4 (Mode). E discordam da afirmação que indica que 
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manteriam a sua participação caso estes grupos fossem abertos/públicos – 2,48 (Mean), 2 (Mode). 

Sobre o potenciar do plágio decorrente do uso das aplicações da Web 2.0, os estudantes da Af1011 

revelam uma maior concordância com a afirmação – 3,56 (Mean) e 4 (Mode), exibindo assim uma 

opinião mais benigna sobre o assunto. No entanto os estudantes da Af1819 são menos críticos face 

a estas questão – 3,56 (2,85) e 4 (2), mostrando um maior entendimento dos perigos dessa 

utilização e de um uso indevido de UGC.   

 

4.5.5. Expectativas sobre essa utilização 

Os estudantes das amostras de caracterização inicial - Ai1011 e Ai1819, enquanto elementos que 

tinham acabado de ingressar no ES, foram questionados sobre as expectativas que tinham, quanto 

a alguns aspetos relacionados com a utilização das aplicações da Web 2.0, num contexto 

escolar/académico. Os resultados obtidos podem ser vistos nas Tabela 63 e Tabela 64 para a 

amostra Ai1011 e Tabela 65 e Tabela 66 para a amostra Ai1819, respetivamente. A escala de 

concordância utilizada em todas as questões, constantes das tabelas, aqui mencionadas, era 

composta pelas seguintes opções – (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Não discordo nem 

concordo; (4) Concordo; e (5) Concordo totalmente. 
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Tabela 63 – Expectativas (I) sobre o uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico, com o ingresso no 
ES - Ai1011 [pré-ES] [QCi.2010/2011] 

 

Nas respostas dos estudantes da amostra Ai1011, mostradas na Tabela 63, o nível de concordância 

com a generalidade das questões é visível, atente-se no valor – de 4 ou 5 (Mode) – que corresponde 

às opções de resposta – Concordo ou Concordo totalmente, respetivamente. A exceção apresenta-

se na discordância manifestada na questão sobre a lecionação das unidades curriculares, 

maioritariamente via Internet – 2,94 (Mean), 3 (Mode). A expectativa por estratégias mistas e pelas 

componentes presenciais é ainda visível – 3,59 (Mean), 5 (Mode),  tal como referido na literatura 

(Brooks & Pomerantz, 2017; Caruso et al., 2009b; Dahlstrom, 2012; Dahlstrom & Bichsel, 2014; 

Gierdowski, 2019). A disponibilização de salas de acesso livre com computadores para o acesso à 

Internet e às aplicações da Web 2.0, bem como de uma rede wireless, ubíqua e capaz, são itens 

esperados pelos estudantes. Embora, os resultados obtidos sobre a frequência de utilização desses 

computadores disponibilizados nas salas do DeCA, de acordo com os dados recolhidos nas 

amostras de caracterização final, não estejam em consonância com as expectativas aqui traçadas. 

São igualmente esperados pelos estudantes, os seguintes aspetos - que as unidades curriculares 

façam uma utilização intensiva das aplicações da Web 2.0 e que essa utilização intensiva provoque 

um aproximar dos aspetos pessoais e académicos do quotidiano dos estudantes. 
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Tabela 64 - Expectativas (II) sobre o uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico, com o ingresso no 
ES - Ai1011 [pré-ES] [QCi.2010/2011] 

 

Ainda nas respostas dos estudantes da amostra Ai1011, mostradas na Tabela 64, os valores 

calculados para a estatística descritiva de cada questão apresentam uma assinalável uniformidade, 

com valores entre 3,41 e 3,86 (Mean), 4,00 (Median) e 4 (Mode), indicando uma 

concordância/expectativa com os seguintes aspetos: um papel mais participativo e criativo para os 

estudantes nas atividades desenvolvidas nas unidades curriculares; mais trabalho de grupo e 

trabalho colaborativo nessas atividades; que as aplicações da Web 2.0 flexibilizem o acesso a 

informações e conteúdos das unidades curriculares; que essas aplicações sejam usadas também 

em momentos de avaliação; e que sejam o canal preferencial para a interação entre professores e 

estudantes. 
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Tabela 65 - Expectativas (I) sobre o uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico, com o ingresso no 
ES - Ai1819 [pré-ES] [QCi.2018/2019] 

 

Nas respostas dos estudantes da amostra Ai1819, mostradas na Tabela 65, o nível de 

concordância/expectativa com as questões apresentadas é visível. As estatísticas descritivas 

dessas respostas evidenciam valores de 4 e 5 de Moda e de 4,00 ou 5,00 de Mediana. A exceção 

e este panorama está na última questão mostrada na tabela, sobre uma utilização intensiva das 

aplicações da Web 2.0 poder promover uma mistura dos aspetos académicos e pessoais do 

quotidiano dos estudantes. Aí a expectativa é menos notória com valores de 3,38 (Mean), 3,00 

(Median) e 4 (Mode). A reação dos estudantes face a uma possível lecionação das unidades 

curriculares, maioritariamente via aplicações da Web 2.0 (online), face a uma lecionação mista que 

preserve os momentos presenciais não apresenta rejeição tão notória, como a vista nos estudantes 

da amostra Ai1011. Embora o modo misto continue a ser preferido, o modo online é encarado de 

forma mais favorável pelos estudantes da Ai1819. Um comportamento também referenciado na 

literatura que aborda públicos mais recentes (Brooks & Pomerantz, 2017; Caruso et al., 2009b; 

Dahlstrom, 2012; Dahlstrom & Bichsel, 2014; Gierdowski, 2019). A disponibilização de salas de 

acesso livre com computadores para o acesso à Internet e às aplicações da Web 2.0, bem como de 

uma rede wireless, ubíqua e capaz, são itens esperados pelos estudantes. Tal como referido 

anteriormente, os resultados obtidos sobre a frequência de utilização desses computadores 

disponibilizados nas salas do DeCA, de acordo com os dados recolhidos nas amostras de 
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caracterização final, não estão em consonância com a expectativa aqui manifestada. É igualmente 

expectável pelos estudantes, o seguinte aspeto - que as unidades curriculares façam uma utilização 

intensiva das aplicações da Web 2.0. 

Tabela 66 - Expectativas (II) sobre o uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico, com o ingresso no 
ES - Ai1819 [pré-ES] [QCi.2018/2019] 

 

Nas respostas dos estudantes da amostra Ai1819, mostradas na Tabela 66, os valores calculados 

para a estatística descritiva de cada questão apresentam uma assinalável uniformidade, com 

valores entre 3,75 e 4,23 (Mean), 4,00 (Median) e 4 (Mode), indicando uma 

concordância/expectativa com os seguintes aspetos: um papel mais participativo e criativo para os 

estudantes nas atividades desenvolvidas nas unidades curriculares; mais trabalho de grupo e 

trabalho colaborativo nessas atividades; que as aplicações da Web 2.0 flexibilizem o acesso a 

informações e conteúdos das unidades curriculares; que essas aplicações sejam usadas também 

em momentos de avaliação; e que sejam o canal preferencial para a interação entre professores e 

estudantes. 

No final do primeiro semestre, do curso de NTC, os estudantes que integraram as amostras de 

caracterização final - Af1011 e Af1819, foram questionados sobre as expectativas traçadas, 

aquando da caracterização inicial, relativas à utilização das aplicações da Web 2.0. num contexto 

escolar/académico. As respostas obtidas podem ser vistas nas Tabela 67 e Tabela 68 para a 

amostra Af1011 e na Tabela 69 e Tabela 70 para a amostra Af1819. A escala de concordância 

utilizada em todas as questões, constantes das tabelas mencionadas, era composta pelas seguintes 
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opções de resposta – (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Não discordo nem concordo; (4) 

Concordo; e (5) Concordo totalmente. 

Tabela 67 - Expectativas (I) sobre o uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico, após o primeiro 
semestre no ES - Af1011 [ES] [QCf.2010/2011] 

 

Os resultados exibidos na Tabela 67, revelam que no final do semestre, os estudantes da amostra 

Af1011 (os 65% da amostra que responderam), reconhecem que as suas unidades curriculares 

recorreram a métodos mistos de lecionação -  3,13 (Mean), 4 (Mode), e mostram algum desacordo 

sobre o facto dessas unidades terem sido lecionadas em modo online -  2,37 (Mean), 2 (Mode). A 

utilização intensiva, de aplicações da Web 2.0, nas unidades curriculares, recolhe algum 

reconhecimento dos estudantes - 2,97 (Mean), 4 (Mode). A promoção, por parte dos professores, 

de uma atmosfera que induza a participação e a criatividade dos estudantes e promova o seu 

trabalho em grupo e colaborativo foi também positivamente reconhecida.  
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Tabela 68 - Expectativas (II) sobre o uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico, após o primeiro 
semestre no ES - Af1011 [ES] [QCf.2010/2011] 

 

Os resultados mostrados na Tabela 68, para os estudantes da Af1011 (os 65% da amostra que 

responderam), revelam um reconhecimento assumido em todas as questões da tabela. A estatística 

descritiva para estas questões exibe uma média entre 3,18 e 3,85, mas valores de Mediana e Moda 

são de 4 em todas as questões. Os estudantes reconheceram/valorizaram o acesso simplificado a 

conteúdos e a outras informações pertinentes para o funcionamento das unidades curriculares. A 

integração das aplicações da Web 2.0 nos momentos de avaliação das unidades curriculares foi 

também reconhecida, bem como a promoção e efetivação da interação entre todos os 

intervenientes, via aplicações da Web 2.0. 
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Tabela 69 - Expectativas (I) sobre o uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico, após o primeiro 
semestre no ES - Af1819 [ES] [QCf.2018/2019] 

 

Nas respostas dos estudantes da amostra Af1819 (os 50% da amostra que responderam), visíveis 

na Tabela 69, é também percetível um maior reconhecimento, com o facto das unidades curriculares 

do curso terem sido lecionadas recorrendo a métodos mistos (usaram essas estratégias, por 

exemplo, Imagem Digital e Fotografia e Sonorização para Multimédia). Daqui decorre, o natural não 

reconhecimento, quanto ao facto de a lecionação das unidades curriculares ter apostado em 

métodos estritamente online. É ainda visível algum reconhecimento - 3,10 (Mean) e 4 (Mode), 

quanto a um uso intensivo das aplicações da Web 2.0 nas unidades curriculares. A promoção da 

participação, da criatividade dos estudantes e do seu trabalho colaborativo e em grupo, são 

igualmente alvo de um maior reconhecimento por parte dos estudantes. 
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Tabela 70 - Expectativas (II) sobre o uso das aplicações da Web 2.0, em contexto escolar/académico, após o primeiro 
semestre no ES - Af1819 [ES] [QCf.2018/2019] 

 

Os estudantes da amostra Af1819 (os 65% da amostra que responderam), cujos resultados são 

mostrados na Tabela 70, reconhecem o uso das aplicações da Web 2.0 para o acesso a informação 

sobre o funcionamento das unidades curriculares ou eventos desta, bem como, para o acesso 

simplificado a conteúdos e a outros materiais importantes para as matérias lecionadas. Também a 

promoção da interação e da comunicação entre todos os intervenientes, via aplicações da Web 2.0, 

foi algo reconhecido pelos estudantes – 3,84 (Mean) e 4 (Mode). A integração dessas aplicações da 

Web 2.0, nos momentos de avaliação teve um reconhecimento ligeiramente menor – 3,15 (Mean) e 

4 (Mode). 
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5. Conclusões 

Neste último capítulo da presente tese, as questões de investigação, sistematizadas na seção 1.2, 

são revisitadas. Apresentam-se e discutem-se possíveis respostas, para essas questões, 

alicerçadas nos resultados obtidos e explanados ao longo do capítulo 4 – Apresentação e análise 

de dados, de acordo com as diferentes dimensões do modelo de análise definido (ver Apêndice 1). 

As limitações da investigação efetuada, bem como o seu processo de desenvolvimento e 

operacionalização, merecem também uma reflexão final. A terminar o capítulo são perspetivados 

outros cenários de investigação que possam dar continuidade ao estudo realizado, ou apontar 

outros enfoques de pesquisa que o aprofundem ou complementem.  

5.1. Questões de investigação definidas 

Decorrente do trabalho inicial, onde se sistematizaram questões genéricas que preocupavam o 

investigador e se delimitou a problemática em estudo, foi possível traçar objetivos para a 

investigação a realizar, delinear a necessária revisão de literatura e atentar ao contexto institucional 

(NTC, DeCA, UA), que serviria fundo ao trabalho a desenvolver e onde o investigador se enquadrava 

numa dualidade investigador/docente. Desta fase preparatória, relembram-se as questões de 

investigação (q.i) definidas: 

q.i.1. Serão os novos estudantes que ingressam na licenciatura em NTC, elementos 

representativos das Gerações Y e Z? 

q.i.2. Que dispositivos e aplicações da Web 2.0, são usados por esses estudantes, antes e após 

o ingresso no ensino superior, em contextos pessoais/sociais e escolares/académicos? 

q.i.3. Que competências tecnológicas evidenciam para esse uso? 

q.i.4. Quais as atitudes e expectativas apresentadas, por esses estudantes, quanto à utilização 

da Web 2.0, nas unidades curriculares de NTC? 

q.i.5. No que concerne às suas aprendizagens e decorrentes desse uso, quais os contributos 

percecionados pelos estudantes? 

q.i.6. Que recomendações se podem sistematizar para informar a conceção e operacionalização 

de cenários e-Learning 2.0 nas unidades curriculares de NTC?  

Estas questões de investigação procuraram abarcar, na vida dos estudantes, um primeiro momento 

prévio a esse ingresso [pré-ES], ainda focado nas vivências escolares anteriores à entrada no 

ensino superior, e um segundo momento que engloba a frequência do primeiro semestre, do 1º ano 

do plano curricular do curso de NTC [ES]. Esta abrangência pode ajudar a percecionar mudanças 
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no perfil desses estudantes e nas suas atitudes perante as tecnologias e usos que delas fazem, 

quer em contextos pessoais/sociais, quer em contextos escolares/académicos. Desse modo, 

potenciam-se para as IES, mecanismos de decisão devidamente informados, sobre o suporte a 

processos de ensino e aprendizagem, alicerçados em e-Learning 2.0 que melhor se adequem aos 

novos públicos que ingressam nas instituições. 

5.2. Respostas às questões de investigação  

Ao longo das respetivas subsecções desta secção será feita a apresentação e análise de possíveis 

respostas, para as diferentes questões de investigação, com base nos resultados obtidos e 

evidências explanados ao longo do capítulo 4 – Apresentação e análise de dados. 

5.2.1. Novos estudantes em NTC, enquanto elementos das Gerações Y e Z 

Questão de investigação: “Serão os novos estudantes que ingressam na licenciatura 

em NTC, elementos representativos das Gerações Y e Z?” 

Considerando a questão etária como um fator importante, apesar de redutor e simplista, conforme 

enunciado na literatura (Dimock, 2019; Kasasa, 2019; Törőcsik et al., 2014), a hipotética pertença 

aos estereótipos geracionais Y e Z, pode verificar-se na distribuição etária das amostras Ai1011 e 

Ai1819, no momento de ingresso no ES, pois esta concentra-se fortemente na faixa etária dos 17 

aos 22 anos – 91,8% (Ai1011) e 94,2% (Ai1819), respetivamente, o que coloca os estudantes, em 

termos de ano de nascimento, dentro dos intervalos considerados, na bibliografia, nesses 

estereótipos geracionais (Dimock, 2019; Kasasa, 2019; Törőcsik et al., 2014). Desse modo, os 

estudantes da Ai101i1 podem considerar-se como potenciais elementos da Geração Y e os 

estudantes da Ai1819, como potenciais elementos da geração Z. Indo além desta questão etária, 

redutora e simplista, e tendo em mente a heterogeneidade destes jovens que ingressam no ES, tão 

referida literatura (Christopher Jones & Shao, 2011; Prensky, 2001a, 2001b; Törőcsik et al., 2014), 

outros aspetos podem ser considerados para reforçar essa pertença geracional que aqui se propõe 

– dos estudantes da Ai1011 à geração Y e dos estudantes da Ai1819 à geração Z. 

Os estudantes da Ai1011 e da Ai1819 exibem uma atitude positiva face à tecnologia e aos múltiplos 

gadgets que possuem e usam. Esses dispositivos são mais do que simples ferramentas 

comunicacionais e fazem parte das suas vidas, desempenhando importantes papéis em múltiplas 

dimensões do seu quotidiano. Tal é particularmente notório no caso da Ai1819 e a relação que têm 

com os seus smartphones (Cardoso et al., 2020; Dimock, 2019; Christopher Jones & Shao, 2011). 

Qualificados para o uso da tecnologia, adquirem com facilidade novas competências tecnológicas 

que lhes permitem alargar facilmente a gama de dispositivos e aplicações da Web 2.0 que usam 

(Bencsik et al., 2016; Issa & Isaias, 2016). Apesar desta facilidade em adquirir novas competências 

tecnológicas, exibem alguma dificuldade na obtenção de outras competências mais profundas, 
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como, por exemplo, a capacidade de analisar e selecionar, de forma crítica, as fontes de informação 

encontradas na Web (Margaryan & Littlejohn, 2008; Oblinger & Oblinger, 2005a).   

São Multitaskers, funcionam em rede e apreciam a gratificação e recompensa instantâneas, exibem 

também uma forte presença diária online, nomeadamente nas RSO (especialmente os elementos 

da geração Y) e nas ferramentas de Instant Messaging (especialmente os elementos da geração 

Z). Teoricamente apelidados de Prosumers, são frequentemente mais Consumers do que Producers 

(Cardoso et al., 2009; Dworschak, 2010; Issa & Isaias, 2016; Rideout & Michael B. Robb, 2019). 

Com um quotidiano conectado e recheado de aplicações da Web 2.0, os estudantes das amostras 

pré-ES - Ai1011 e Ai1819 reconhecem que o uso dessas aplicações, num contexto pessoal/social, 

os tornou mais dependentes e mais conectados à Internet. Tal facilitou a interação e o reforço de 

laços com familiares, amigos e o alargamento das redes de relacionamentos, conforme a bibliografia 

aponta (M. Brown, 2009; Taylor et al., 2014; Taylor & Keeter, 2010), opinião partilhada pela Af1011 

e Af1819, estando esta última amostra mais consciente desses factos.  

Os elementos destas gerações Y e Z (com maior ênfase nestes últimos), assumem a sua preferência 

por contextos de conectividade móvel, exibindo uma dependência cada vez maior dos seus 

smartphones e da ligação à Internet, para navegarem nas suas RSO e usarem as ferramentas de 

Instant Messaging. Essa conectividade e interação é fundamental para se sentirem próximos, em 

permanência, dos seus relacionamentos – familiares, amigos, etc. (Cardoso et al., 2015; Cardoso, 

Mendonça, et al., 2017). 

As amostras Ai1011 e Ai1819, apesar de mostrarem preocupações com a privacidade dos seus 

dados nas plataformas que usam, partilham, cada vez, mais conteúdos relacionados com as suas 

vidas privadas e assumem a clara mistura desses aspetos com outros de índole profissional, 

escolar, etc. (Bencsik et al., 2016; Issa & Isaias, 2016; Törőcsik et al., 2014; Tulgan, 2013; Turner, 

2015). 

Tal como evidenciado pelas amostras Ai1011 e Ai1819, sendo ambas fortes utilizadoras da rede 

social dominante – o Facebook, é visível na Ai1819 uma transferência da sua presença para o outras 

como o Instagram, o Youtube e para ferramentas de Instant Messaging (M. Anderson & Jiang, 2018; 

Chen, 2020; GMI, 2016a; Mohsin, 2020a, 2020b; Premack, 2018b; Rideout & Michael B. Robb, 

2019) 

5.2.2. Dispositivos e aplicações da Web 2.0 usados por esses estudantes 

Questão de investigação: “Que dispositivos e aplicações da Web 2.0, são usados por 

esses estudantes, antes e após o ingresso no ensino superior, em contextos 

pessoais/sociais e escolares/académicos?” 
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A taxa de penetração da ligação à Internet, antes do ingresso no curso de NTC, de ambas as 

amostras – Ai1011 e Ai1819, era quase total e a sua tipologia estava estruturada em ligações fixas, 

localizadas, essencialmente, no domicílio do agregado familiar – por cabo e ADSL (na Ai1011) e por 

cabo e fibra (na Ai1819). As ligações móveis eram ainda escassas em 2010/2011 – apenas 7 

(14,3%) dos estudantes as referiam, mas em 2018/2019, eram já 25 (48,1%) dos estudantes a 

referirem-nas. Tal como indicado na bibliografia, uma conectividade móvel, ubíqua e sempre 

presente “no bolso” dos estudantes, através dos seus dispositivos móveis – 

telemóveis/smartphones, tornava-se, cada vez mais, uma nova realidade (Cardoso, Baldi, et al., 

2017; Marktest, 2019a; OberCom, 2014). Outra realidade despontava com a frequência do ES e 

com o novo quotidiano dos estudantes, centrado no DeCA/UA, onde os estudantes de ambas as 

amostras podiam usufruir de uma conectividade móvel permanente, através da rede sem fios da 

instituição, ou de uma conectividade fixa, via computadores de secretária (Desktop), disponibilizados 

em algumas salas de aulas do Departamento. 

A frequência do ES (o primeiro semestre do 1º ano do plano curricular do curso de NTC), trouxe 

novas necessidades de conectividade aos estudantes das amostras Af1011 e Af1819 - maior 

velocidade de upload/download, mais tempo de ligação diária, conforme reconhecido diretamente 

pelas respostas dos estudantes de ambas as amostras. Consequentemente, muitos dos estudantes 

adquiriram novos pacotes ou atualizaram o que possuíam, de modo a melhorar a sua conectividade, 

nomeadamente em contextos móveis que se tornaram ainda mais populares. Estas novas 

necessidades, e o esforço feito pelos estudantes para lhes responderem, são mais visíveis nos 

estudantes da Af1819.  

A crescente preferência por uma conectividade móvel à Internet, em ambas as amostras de 

caracterização inicial, foi acompanhada, por uma correspondente preferência por dispositivos 

móveis, como Laptops, Tablets e Telemóveis/Smartphones, quer nas amostras iniciais Ai1011 e 

Ai1819, quer principalmente, nas amostras finais Af1011 e Af1819, algo em consonância com o que 

é referido na bibliografia (Marktest, 2014, 2019a; J. Ramos, 2009; Toshiba, 2008, 2014). Os 

telemóveis/smartphones têm vindo a assumir-se como verdadeiros centros de entretenimento que, 

progressivamente, vão substituindo outros dispositivos (Paul Anderson, 2007; Franklin & Harmelen, 

2007; Halliday, 2016; Kim & Johnson, 2016; Melumad et al., 2019).  

Em termos da propriedade dos dispositivos, os que eram utilizados pelos estudantes, para o acesso 

à Internet, eram maioritariamente seus. No entanto, no contexto pré-ES, na amostra Ai1819, importa 

destacar que o uso de Desktops disponibilizados por instituições (escolas, bibliotecas, etc.) regista 

um acréscimo. A crescente introdução de tecnologia nas escolas, e noutras instituições, pode ter 

criado as condições para esse maior uso (Bits, 2009; Marktest, 2014, 2019a; J. Ramos, 2009; 

Toshiba, 2008, 2014). Os desafios colocados pela frequência do ES num curso com as exigências 

de NTC, ao nível do multimédia, levaram à aquisição e/ou atualização de dispositivos existentes, 
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sempre numa ótica de maior mobilidade – Laptops, Tablets ou Smartphones - e de maior capacidade 

de processamento. 

Os locais privilegiados para o uso destes dispositivos sofreram enormes mudanças. Os paradigmas 

de maior mobilidade esbateram as fronteiras desses locais e abriram, por exemplo, as paredes das 

salas de aula e de outros espaços onde os estudantes trabalhavam anteriormente. Se as amostras 

Ai1011 e Ai1819, num contexto pré-ES, usavam os seus dispositivos, essencialmente, em locais 

fixos, como a casa e a escola, já as amostras Af1011 e Af1819, devido à crescente mobilidade dos 

seus dispositivos e da sua conectividade, no contexto da frequência do ES, viram surgir novos 

espaços de trabalho, no exterior das salas de aula, espaços abertos e de acesso público, espaços 

nos transportes públicos, espaços onde estes verdadeiros “nómadas digitais” podiam estudar, 

aprender e divertir-se (Cardoso et al., 2009, 2014, 2020; Cardoso, Baldi, et al., 2017; OberCom & 

Comunicação, 2013). Nesse sentido importa referir que os desktops disponibilizados pelo DeCA em 

algumas salas de aulas do Departamento, acabaram por não registar os índices de utilização 

esperados, sendo frequentemente substituídos pelos Laptops dos estudantes, mesmo quando estes 

usufruíam do espaço físico da sala. 

A frequência de utilização dos dispositivos, num contexto pré-ES, para os estudantes das amostras 

Ai1011 e Ai1819, está alinhada com a popularidade dos dispositivos anteriormente indicados. Na 

amostra Ai1819, o crescimento evidenciado, anteriormente, na popularidade dos Smartphones, 

reflete-se na maior frequência do seu uso, que ultrapassa, inclusivamente, a frequência de uso do 

Laptop que dominava entre os estudantes da amostra Ai1011. Temos assim uma amostra de 

estudantes – Ai1819 que privilegia contextos móveis e ubíquos no uso e na conectividade dos seus 

dispositivos (Bits, 2009, 2012; Marktest, 2014, 2019a, 2019b). Apesar das amostras Af1011 e 

Af1819 evidenciarem uma continuidade nestas frequências de utilização, a popularidade dos 

dispositivos móveis torna-se mais visível nos estudantes da amostra Af1819, constatação que é 

corroborada pela bibliografia (Bits, 2009, 2012; Cardoso et al., 2020; Cardoso, Baldi, et al., 2017; 

Toshiba, 2011, 2013). 

As aplicações da Web 2.0 usadas pelos estudantes da amostra Ai1011, num contexto pré-ES, 

centravam-se nas aplicações de Instant Messaging, no Facebook, no Youtube, nos serviços de 

Torrents, nos Jogos Online e na Wikipedia. Os blogues e as ferramentas de armazenamento na 

Cloud e de suporte ao trabalho colaborativo exibiam uma utilização menor para estes estudantes, 

indiciando, assim, uma utilização residual deste tipo de ferramentas no contexto escolar pré-ES que 

vivenciaram. Para os estudantes da amostra Ai1819 no mesmo contexto pré-ES, o Youtube, o 

Facebook as ferramentas de Instant Messaging e o Instagram dominam as suas preferências. Nesta 

amostra de estudantes de 2018, a Wikipedia e as ferramentas de armazenamento na Cloud e de 

suporte ao trabalho colaborativo obtiveram um maior reconhecimento. 
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Estes resultados estão em linha com as tendências gerais sistematizadas na evolução anual da 

Social Media Landscape de Frédéric Cavazza (2008, 2010, 2014, 2016, 2019) e nos resultados de 

outros estudos que, a nível nacional, colocam, igualmente, estas aplicações no topo das 

preferências dos utilizadores da Web 2.0, reforçando assim a sua preferência pela socialização, pela 

partilha e consumo de UGC e pela interação  (Cardoso et al., 2009; Cardoso, Mendonça, et al., 

2017; OberCom & Comunicação, 2012). 

As ações desenvolvidas, nas aplicações da Web 2.0, pelos estudantes da amostra pré-ES – Ai1011, 

num contexto pessoal/social, revelam um domínio do Instant Messaging para manter a interação 

com familiares e amigos, e do Facebook e do Youtube enquanto espaços de socialização, interação 

e para a partilha e consumo de UGC (Cardoso et al., 2014; Cavazza, 2014, 2019; Taborda et al., 

2010). Logo após estas aplicações surgem os Jogos Online e os Torrents (P2P). A Wikipedia e os 

blogues, são também destacados enquanto espaços de publicação, partilha e consumo de UGC. 

Para os estudantes da Ai1819 a realidade não é muito diferente, mas a Wikipedia, as ferramentas 

para armazenamento na Cloud e para o suporte ao trabalho colaborativo reforçam a sua relevância.  

As ações desenvolvidas, nas aplicações da Web 2.0, pelos estudantes da amostra pré-ES – Ai1011, 

num contexto escolar/académico, os estudantes valorizavam essencialmente, as aplicações de 

Instant Messaging, a Wikipedia, o Facebook e o Youtube, dando  destaque à interação, à 

socialização e ao acesso a UGC (Cavazza, 2014; Taborda et al., 2010). No entanto, neste contexto, 

merece igualmente destaque a Wikipedia no âmbito do apoio à realização de trabalhos e de outras 

atividades escolares desenvolvidas num contexto pré-ES. Nas respostas dos estudantes, 

aparecem, ainda que com frequências de uso menores, os blogues e o serviço de Torrents. Para os 

estudantes da amostra pré-ES - Ai1819, a frequência de utilização das aplicações da Web 2.0, num 

contexto escolar/académico, é dominada pelas aplicações de Instant Messaging, do Facebook e do 

Youtube. Logo atrás destas aplicações surge um grupo especialmente vocacionado para o contexto 

escolar/académico em questão – as aplicações para o armazenamento na Cloud, a Wikipedia e as 

aplicações para o suporte ao trabalho colaborativo. Após este grupo, surge um outro gigante do 

UGC – o Instagram e, depois, o Pinterest. 

As amostras de caracterização final, após a frequência do seu primeiro semestre no ES – a Af1011 

e a Af1819, revelam algumas transformações nos padrões atrás descritos, para o uso das 

aplicações da Web 2.0. Se as aplicações anteriormente dominantes continuam, no essencial, o seu 

reinado, surgem outras aplicações, em lugar de destaque, normalmente associadas a atividades 

propostas pelos professores e de suporte aos trabalhos académicos que têm de desenvolver 

durante o semestre – ferramentas de armazenamento na Cloud e para o suporte ao trabalho 

colaborativo.  

A frequência de utilização das aplicações da Web 2.0, num contexto pessoal/social, dos estudantes 

da amostra Af1819, revelam um acréscimo no Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, no Instant 
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Messaging e nas aplicações para o suporte ao trabalho colaborativo e o armazenamento de ficheiros 

na Cloud. Quanto à frequência de utilização das aplicações da Web 2.0, num contexto 

escolar/académico, os estudantes da amostra Af1819, revelam um acréscimo no Facebook, Twitter, 

Wikis, Youtube, Instagram, no Instant Messaging e nas aplicações para o suporte ao trabalho 

colaborativo e o armazenamento de ficheiros na Cloud. 

Atente-se, ao caso do Wiki de Laboratório Multimédia 1, em 2010/2011 e aos espaços no Facebook 

para Imagem Digital e Fotografia e para Sonorização para Multimédia, em 2018/2019. Esta subida 

no uso das ferramentas propostas pelos professores, no âmbito dos processos de ensino e 

aprendizagem que delinearam, é reveladora do papel fundamental dos professores, enquanto 

influenciadores das relações que os estudantes estabelecem com as diferentes aplicações da Web 

2.0 (Christopher Jones & Shao, 2011; Kumar, 2010; Margaryan & Littlejohn, 2008).  As amostras de 

caracterização final – Af1011 e Af1819, reconhecem que o seu ingresso em NTC, contribuiu para 

uma diversificação das aplicações da Web2.0 usadas, nomeadamente daquelas que foram 

recomendadas e usadas no contexto dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos pelos 

professores. Uma visão detalhada, das ações executadas pelos estudantes, antes e após o seu 

ingresso no ES, em cada uma das aplicações da Web2.0 é descrita nas secções - 4.4.3 Ações 

desenvolvidas nas aplicações da Web 2.0 (para o contexto pessoal/social) e 4.5.3 Ações 

desenvolvidas nas aplicações da Web 2.0 (para o contexto escolar/académico). 

5.2.3. Competências tecnológicas evidenciadas pelos estudantes 

 Questão de investigação: “Que competências tecnológicas evidenciam para esse uso 

(dos dispositivos e das aplicações da Web 2.0)?” 

Quando questionados sobre a facilidade de uso dos dispositivos, que possuem e que habitam o seu 

quotidiano, cada vez mais tecnológico, os estudantes de ambas as amostras pré-ES - Ai1011 e 

Ai1819, mostram-se confiantes e afirmam possuir as necessárias competências tecnológicas para 

essa utilização. Assim sendo, não assinalam lacunas nas competências tecnológicas necessárias 

para os usar.  

Ainda assim, eventuais dúvidas sobre o funcionamento tecnológico desses dispositivos são 

resolvidas de forma informal, junto de Familiares, Amigos ou Colegas. Outro manancial importante 

para essa resolução de dúvidas, são os inúmeros tutoriais, vídeos e outros conteúdos UGC, 

disponibilizados em múltiplas aplicações da Web 2.0.  

Fontes de apoio, de maior formalidade, como os professores, ou os serviços de apoio nas escolas, 

não recolhem a preferência dos estudantes e a sua utilização é residual. Após o ingresso no ES, 

nas amostras Af101 e Af1819, esta realidade não se altera significativamente, mas o papel das 

referidas fontes, de maior formalidade – como os professores, sofre um acréscimo de popularidade 

nomeadamente no âmbito das respostas da Af1819. O papel dos professores, enquanto atores que 
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podem ajudar, não só a usar a tecnologia mas, principalmente, a compreender o seu potencial no 

contexto do ES, parece ser reconhecido e aproveitado (Christopher Jones & Shao, 2011; Kumar, 

2010; Margaryan & Littlejohn, 2008). 

A realidade descrita para as amostras Ai1011, Ai1819 e Af1011 e Af1819, quanto à facilidade de 

uso dos dispositivos tecnológicos, é muito similar à realidade que essas mesmas amostras reportam 

quanto à facilidade do uso das aplicações da Web 2.0. A ausência de dificuldades e a perceção que 

possuem as necessárias competências tecnológicas, para o seu uso, são uma nota dominante. Mas 

os estudantes da amostra Af1011 e Af1819 reconhecem que tiveram de evoluir nessas 

competências tecnológicas para responder aos desafios colocados durante a frequência do primeiro 

semestre no ES 

Quanto às fontes onde os estudantes das amostras da Af1011 e Af1819, procuravam ajuda para a 

resolução de eventuais dúvidas na utilização das aplicações da Web 2.0, o que foi visto 

anteriormente para os dispositivos, continua válido. No entanto, com a existência de algumas 

atividades desenvolvidas e propostas pelos professores, em aplicações específicas, durante o seu 

primeiro semestre no ES, o papel dos professores e da equipa de apoio da UA foi ligeiramente 

reforçado.  

Importa, e tal como referido pela literatura (Bennett et al., 2008; Dworschak, 2010; Helsper & Eynon, 

2010; Hughes, 2009; Oblinger & Oblinger, 2005a; Simões & Gouveia, 2009), distinguir as 

competências básicas, de índole tecnológica, para um uso corrente das aplicações, que os 

estudantes facilmente reconhecem possuir, das competências mais avançadas, de exploração do 

seu potencial, de questionamento, de filtragem, de análise, de pensamento crítico, etc., que 

frequentemente desconhecem e que lhes permitiriam tirar um maior proveito da utilização das 

aplicações (Downes, 2009; Wesch, 2008). Ainda assim, as amostras de estudantes Af1011 e 

Af1819, foram questionadas sobre estas competências mais avançadas e apontaram a exploração 

continuada, das aplicações da Web 2.0, com o apoio dos seus professores, como um elemento 

importante para uma gradual apropriação dessas competências. 

5.2.4. Atitudes e expectativas sobre o uso da Web 2.0 em NTC 

 Questão de investigação: “Quais as atitudes e expectativas apresentadas, por esses 

estudantes, quanto à utilização da Web 2.0, nas unidades curriculares de NTC?” 

Relativamente às atitudes e expectativas, tidas pelos estudantes, quanto ao uso das aplicações da 

Web 2.0 no Ensino Superior e, em particular, nas unidades curriculares de NTC, existem diferentes 

aspetos a considerar. 

Relativamente às atitudes evidenciadas perante a adoção e uso da tecnologia - os dispositivos e as 

aplicações da Web 2.0, os estudantes das amostras Ai1011 e Ai1819, num contexto pré-ES revelam 
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atitudes positivas, quanto: à adoção precoce e entusiástica da tecnologia; e à condição de adepto 

convicto quanto ao uso dessa tecnologia. São menos entusiastas quanto ao pragmatismo, numa 

ótica utilitária da adoção dessa tecnologia e na influência de terceiros nessa adoção. A frequência 

do ES faz com que os estudantes das amostras Af1011 e Af1819, continuando a considerarem-se 

adeptos convictos quanto ao uso das tecnologias, reconheçam, agora, o papel importante dos 

professores e dos colegas nessa atitude. Os processos de ensino e aprendizagem que com eles 

empreendem, transformam-nos em importantes influenciadores para essas decisões. Em ambas as 

amostras de caracterização final, fica patente a influência do contexto ES e da frequência do curso 

de NTC (com os seus professores, colegas e amigos), nesta condição de adepto convicto do uso 

das tecnologias. 

Os estudantes das amostras pré-ES – Ai1011 e Ai1819, olham para essas aplicações com a 

expectativa de que sejam ferramentas importantes para facilitar a sua integração na comunidade 

académica aveirense e na própria cidade de Aveiro, bem como para se manterem atualizados sobre 

notícias e eventos pertinentes que aí ocorrem. Quando questionados sobre a possibilidade dessas 

aplicações poderem servir, igualmente, para um aproximar do seu agregado familiar à UA, a 

concordância não é tão notória. Nas respostas recolhidas com as amostras ES – Af1011 e Af1819, 

estas expectativas foram confirmadas.  A necessidade de um serviço de apoio da UA à utilização 

de dispositivos e aplicações é também indicada pelas amostras Ai1011 e Ai1819, embora os dados 

recolhidos no período ES, com as amostras Af1011 e Af1819, quanto ao uso efetivo desse serviço, 

não corroborem a necessidade inicialmente assinalada.  

Outras expectativas das amostras pré-ES - Ai1011 e Ai1819, estão relacionadas com a ubiquidade 

de uma ligação wireless, por todo o campus da UA, que ofereça as necessárias condições de 

conectividade aos estudantes e lhes permita conectarem-se à Internet, num paradigma de total 

mobilidade. Os estudantes esperam também que as suas unidades curriculares façam um uso 

intensivo das aplicações da Web 2.0. Uma outra expectativa, tal como referida na literatura (Brooks 

& Pomerantz, 2017; Caruso et al., 2009b; Dahlstrom, 2012; Dahlstrom & Bichsel, 2014; Gierdowski, 

2019), relaciona-se com a  preferência dos estudantes por estratégias mistas na lecionação das 

suas unidades curriculares (com presencial + online), rejeitando, desse modo, estratégias 

completamente online. Estes aspetos não são alvo de uma rejeição, tão notória, por parte dos 

estudantes da Ai1819, que olham para as estratégias online com menos desagrado, uma atitude 

também encontrada na literatura que aborda públicos mais recentes (Brooks & Pomerantz, 2017; 

Caruso et al., 2009b; Dahlstrom, 2012; Dahlstrom & Bichsel, 2014; Gierdowski, 2019) 

Os estudantes das amostras de caracterização inicial – Ai1011 e Ai1819, evidenciam ainda estas 

expectativas: terem um papel mais participativo e criativo nas atividades desenvolvidas nas 

unidades curriculares; poderem realizar mais trabalho de grupo e colaborativo nessas atividades; 

que as aplicações da Web 2.0 flexibilizem o acesso a informações e conteúdos das unidades 
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curriculares; que essas aplicações sejam usadas também em momentos de avaliação; e que sejam 

o canal preferencial para a interação entre professores e estudantes. 

No final do primeiro semestre, as amostras de caracterização final – Af1011 e Af1819, reconheceram 

o cumprimento de muitas das expectativas iniciais, embora, tivessem gostado de presenciar uma 

maior e melhor integração do uso das aplicações da Web 2.0, em todas as suas unidades 

curriculares do primeiro semestre. Nas situações em que isso aconteceu, o papel dos professores 

na criação de um ambiente propício à participação e à criatividade dos estudantes, e onde se 

promoveu o trabalho em grupo e colaborativo, foi também positivamente reconhecido (algo mais 

notório nas respostas da amostra Af1819, relativas as atividades desenvolvidas nas unidade 

curriculares de Imagem Digital e Fotografia e de Sonorização para Multimédia). Quanto à integração 

das aplicações da Web 2.0 nos momentos de avaliação das unidades curriculares, esta expectativa 

não foi cabalmente atingida. 

Para além das atitudes evidenciadas perante a adoção e uso da tecnologia, importa conhecer as 

motivações subjacentes a essa utilização. Na realidade pré-ES, num contexto pessoal/social, os 

estudantes das amostras Ai1011 e Ai1819, destacam a sua iniciativa e a influência, ainda que 

menor, dos seus amigos. Após a frequência do ES, mas ainda nesse contexto pessoal/social, as 

amostras Af1011 e Af1819, continuam a relevar a importância da sua iniciativa, dos amigos e dos 

familiares que aparecem, nomeadamente na recomendação de aplicações de Instant Messaging, 

que permitam manter os laços comunicacionais com estudantes deslocalizados. Na realidade pré-

ES, num contexto escolar/académico, os estudantes das amostras Ai1011 e Ai1819, destacam 

também a sua iniciativa e a influência dos seus amigos e colegas, mas relevam já a importância da 

escola e dos seus professores. Após a frequência do ES, a influência dos professores, escola 

colegas sai reforçada, sempre que são propostas atividades de ensino e aprendizagem com o uso 

de algumas dessas aplicações da Web 2.0. 

O papel do docente, enquanto ator que potencia o uso da tecnologia, no contexto do ES e das 

unidades curriculares que leciona, pode funcionar, igualmente, como uma forte motivação 

subjacente ao uso das tecnologias (Christopher Jones & Shao, 2011; Kumar, 2010; Margaryan & 

Littlejohn, 2008). Na realidade pré-ES, apenas uma minoria de professores usava essas tecnologias. 

Com a frequência do ES, o panorama alterou-se e, quer a amostra Af1011, quer a amostra Af1819, 

tiveram algumas experiências de utilização de aplicações da Web 2.0 integradas em processo de 

ensino e aprendizagem das suas unidades curriculares. Quer a amostra Af1011, quer a amostra 

Af1819, mostraram uma boa recetividade para o envolvimento e participação nessas experiências, 

e reforçaram a importância dos professores na criação de um ambiente propício ao desenvolvimento 

e à eficácia das atividades delineadas, com as aplicações da Web 2.0, nomeadamente na 

apresentação e contextualização dessas atividades, e no seu acompanhamento com feedback 

frequente. O papel dos pares desses estudantes também foi relevado 
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5.2.5. Contributos percecionados, para as aprendizagens, decorrentes do uso da 
Web 2.0 

Questão de investigação: “No que concerne às suas aprendizagens e decorrentes 

desse uso, quais os contributos percecionados pelos estudantes?” 

A utilização das aplicações da Web 2.0 pelos estudantes, num contexto escolar/académico, 

materializa-se num conjunto de ações, desenvolvido nessas ferramentas, quer no âmbito dos 

processos de aprendizagem despoletados pelo professor, quer no âmbito de atividades conexas 

despoletadas pelos estudantes.  

Do ponto de vista dessas atividades despoletadas pelos estudantes, as amostras Ai1011 e Ai1819 

percecionam contributos positivos para as suas aprendizagens nas atividades pelas quais revelam 

uma maior apetência: pelo consumo de conteúdo disponibilizado pelos professores; pela 

participação em atividades propostas/dinamizadas pelos professores e por colegas; e pela partilha 

e publicação de informação e conteúdos relacionados com as atividades. Os processos de criação 

de conteúdos para as atividades, em grupo, ou individualmente, eram menos populares entre estes 

estudantes. A facilidade de comunicação e de interação com os colegas e os professores, são 

igualmente fatores positivos para essas aprendizagens. 

A amostra Ai1011 perceciona contributos positivos para as suas aprendizagens no uso de 

ferramentas de Instant Messaging, no uso da Wikipedia, do YouTube, dos Blogues, do Facebook, 

dos Torrents e de ferramentas de armazenamento na Cloud e para o suporte ao trabalho 

colaborativo. Esta seleção reflete com grande realismo, um conjunto de recursos que se adequa à 

realização de trabalhos escolares (Cavazza, 2010, 2014). Os estudantes da amostra Ai1819 

relevam esses contributos no papel da Wikipedia, das aplicações de Instant Messaging, de 

ferramentas para o armazenamento na Cloud e para suporte ao trabalho colaborativo. Também 

relevados, embora num patamar abaixo, os gigantes Facebook e Youtube enquanto espaços 

privilegiados para a socialização e o consumo de UGC (Buyya et al., 2009; Chu & Kennedy, 2011; 

Franklin & Harmelen, 2007; Green, 2012). Para as amostras Af1011 e Af1819, os contributos 

anteriormente percecionados sofrem algumas alterações, com um maior relevo dado às ferramentas 

que os seus professores usaram durante o primeiro semestre no ES – Wikis e grupos no Facebook. 

Quando questionados diretamente sobre os contributos positivos percecionados para as suas 

aprendizagens, decorrentes do uso de aplicações da Web 2.0, os estudantes das amostras Ai1011 

e Ai1819, mostraram a sua concordância nos seguintes aspetos: facilitaram e melhoraram as 

aprendizagens; aumentaram a motivação e a satisfação nessas aprendizagens; contribuíram para 

a obtenção de melhores resultados nas avaliações das unidades curriculares; não causaram 

ansiedade ou desconforto (embora aqui, os estudantes da amostra Ai1819 foram menos 

concordantes); facilitaram a interação e comunicação com colegas e professores; flexibilizaram o 



Competências para o e-Learning 2.0 dos estudantes à entrada no Ensino Superior 
Um estudo de caso com estudantes da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro 

 

206 
 

acompanhamento das aulas e das matérias lecionadas; permitiram uma maior autonomia e 

responsabilização dos estudantes no acompanhamento das atividades; facilitaram o acesso a 

informação e conteúdos adicionais e complementares; aumentaram a partilha de informação e 

conteúdos; desenvolveram as competências para o trabalho em grupo; desenvolveram as 

competências para a seleção e análise crítica de informação; exigiram um acréscimo de 

competências técnicas para a utilização das aplicações da Web 2.0 e da Internet (um contributo 

conexo positivo percecionado pelos estudantes); desenvolveram competências para o Multitasking; 

e desenvolveram competências úteis para a vida académica. Num contributo não positivo para as 

suas aprendizagens, ambas as amostras indicam que o uso das aplicações da Web 2,0 potenciam 

um maior plágio e uma mistura de contextos pessoais/sociais e escolares/académicos 

As amostras Af1011 e Af1819, evidenciaram reações muito positivas face às atividades que 

desenvolveram durante os seus primeiros semestres, quer no Wiki de Laboratório Multimédia 1, em 

2010/2011, quer nos grupos do Facebook, de Imagem Digital e Fotografia e de Sonorização para 

Multimédia, em 2018/2019, referindo que contribuíram positivamente para as suas aprendizagens e 

que permitiram aprofundar os conteúdos lecionados. 

Relativamente a outras atividades desenvolvidas com aplicações da Web 2.0, os estudantes das 

amostras Af1011 e Af1819 percecionaram outros contributos positivos para as suas aprendizagens: 

simplificaram o acesso a informação e conteúdos das unidades curriculares; aumentaram da partilha 

de informação e conteúdos; aumentaram a motivação e a satisfação nessas aprendizagens (com 

os estudantes da Af1011 menos concordantes); flexibilizaram o acompanhamento das aulas e das 

matérias lecionadas; permitiram uma maior autonomia e responsabilização dos estudantes no 

acompanhamento das atividades (com os estudantes da Af1011 menos concordantes); contribuíram 

para a obtenção de melhores resultados nas avaliações das unidades curriculares (com os 

estudantes da Af1011 menos concordantes); desenvolveram competência para o trabalho em grupo; 

desenvolveram competência para a seleção e análise crítica da informação e conteúdos; 

desenvolveram competências técnicas para a utilização de aplicações da Web 2.0; desenvolveram 

competências para a utilização da Internet/Web; desenvolveram competências para o Multitasking; 

desenvolveram competências úteis para uma futura vida académica; aumentaram a comunicação e 

a interação, com os professores (com os estudantes da Af1011 menos concordantes); aumentaram 

a comunicação e a interação, com os colegas/amigos (com os estudantes da Af1011 menos 

concordantes); e aumentaram a comunicação e a interação, com outros intervenientes nas unidades 

curriculares. 
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5.2.6. Recomendações para cenários e-Learning 2.0 em NTC 

 Questão de investigação: “Que recomendações se podem sistematizar para informar a 

conceção e operacionalização de cenários e-Learning 2.0 nas unidades curriculares de 

NTC?”  

A partir dos resultados e evidências encontrados, para informar as respostas às questões de 

investigação anteriores, pode realizar-se um exercício prospetivo, que procura sistematizar algumas 

recomendações para a conceção e operacionalização de cenários de e-Learning 2.0, no contexto 

das unidades curriculares de NTC. 

 Analisar os estudantes que ingressam no curso de NTC, quanto: 

o Aos dispositivos e às condições de conectividade que possuem 

o Às aplicações da Web 2.0 que usam 

o Às experiências prévias com as tecnologias em contexto escolar (uso de 

dispositivos e de aplicações da Web 2.0) 

 Envolver, sempre que possível, os estudantes nos processos de conceção dos cenários. 

Tornando-os participantes ativos e decisores nesses processos. Isso pode ser fundamental 

para o aumento da sua motivação e envolvimento nos cenários; 

 Esse processo participativo será um primeiro passo para a constituição de uma comunidade 

envolvendo os professores e os estudantes, algo que será benéfico para o desenvolvimento 

e para a operacionalização de posteriores atividades; 

 Considerar sempre as tecnologias (dispositivos e aplicações escolhidos), como ferramentas 

ao serviço dos propósitos de ensino e aprendizagem, pensados para os cenários de e-

Learning 2.0; 

 Não basear os cenários desenvolvidos na simples disponibilização de conteúdos e no 

flexibilizar do acesso aos mesmos. Apesar disso ser do agrado dos estudantes, é algo 

redutor face ao potencial que as tecnologias podem oferecer. 

 Apostar em estratégias de ensino e aprendizagem mais abertas, que “olhem para fora da 

sala de aula” e para o manancial de recursos existentes na Web, que fomentem a interação 

e a comunicação entre todos, que propiciem uma construção colaborativa de conhecimento 

e uma maior partilha desse conhecimento 
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 Fomentar nos cenários de e-Learning 2.0 e nas atividades propostas, uma maior autonomia 

e responsabilização dos estudantes no acompanhamento das atividades; 

 Fomentar nos cenários de e-Learning 2.0 e nas atividades propostas aos alunos, o 

desenvolvimento de competências: 

o para uma utilização responsável da Internet e das aplicações da Web 2.0, atenta a 

fenómenos de plágio, de privacidade, de cyberbullying, etc 

o para o trabalho em grupo; 

o para um pensamento crítico na seleção e análise informação e conteúdos; 

o para um Multitasking produtivo e eficiente; 

o que possam vir a ser úteis numa futura vida profissional ou académica; 

5.3. Limitações da investigação 

Conforme referido, o processo de desenvolvimento e operacionalização do estudo de caso, sofreu 

um hiato de vários anos, de onde decorreram naturais percalços para a investigação em curso. 

Referem-se assim algumas limitações da investigação que daí decorrem. 

Para além de avanços e recuos, de indefinições e de alterações do enfoque do trabalho, o hiato 

trouxe dificuldades acrescidas no processo de escrita do presente documento, como por exemplo 

na delimitação do conteúdo e da revisão de literatura de suporte ao enquadramento teórico. Ainda 

assim, o referido hiato abriu a possibilidade de se analisarem duas gerações, temporalmente 

distantes – em 2010 e em 2018, para compreender se essa separação temporal se refletia noutros 

aspetos das vivências quotidianas dos seus elementos e das relações que estes estabeleciam com 

as tecnologias, antes e após o seu ingresso no ES.  

Os problemas operacionais, ocorridos no desenvolvimento do estudo de caso, contribuíram também 

para uma simplificação do processo de recolha de dados. Se mais técnicas e instrumentos tivessem 

sido utilizados, como por exemplo, os focus group inicialmente planeados com os estudantes, um 

panorama mais detalhado e rico poderia ter sido traçado, para cada uma das amostras de 

estudantes analisadas. 

Sendo o tratamento estatístico aplicado aos dados recolhidos nas amostras de estudantes, baseado 

em estatística descritiva, foi possível descrever e analisar, com detalhe, propriedades, 

comportamentos e especificidades dessas amostras, mas não possibilitou estabelecer inferências 

estatísticas para toda a população de onde as amostras foram retiradas. Desse modo, a capacidade 
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de generalização e/ou extrapolação de resultados, evidências ou conclusões, fora dessas amostras, 

encontra-se limitada. 

5.4. Perspetivas para investigações futuras 

Conforme referido na literatura (Chris Jones et al., 2010; Chris Jones & Hosein, 2010; Kennedy et 

al., 2009), face à natural e frequente heterogeneidade das gerações que ingressam nas IES, fruto 

dos múltiplos contextos (geográficos, sociais, culturais, económicos, tecnológicos, etc.) vivenciados 

pelos elementos que compõem essas gerações, importa realizar mais estudos, que abarquem 

períodos temporais mais extensos e outros departamento, áreas científicas, etc.  

O modelo de análise desenvolvido (Apêndice 1), sendo um contributo concreto de sistematização 

de variáveis relevantes para estudos deste tipo, poderá ser útil como um ponto de partida para 

outros investigadores em futuras investigações de âmbito e/ou contexto diversos. 

Se na presente investigação, apenas o primeiro semestre foi tido em conta para caraterizar a 

vivência dos estudantes no Ensino Superior, convém avaliar se a extensão desse período, a todo o 

primeiro ano letivo do plano curricular, poderá trazer vantagens à caracterização que se pretende 

realizar dos estudantes. Com a previsão de uma restruturação curricular a ocorrer, a breve trecho, 

no curso de NTC, reforça-se a importância de conhecer melhor os estudantes que ingressarão 

nesse “novo” curso. 

Importa também, no âmbito de futuros estudos, envolver ativamente os professores pois, conforme 

se constatou na presente investigação, as suas atitudes perante as tecnologias e o que fazem com 

estas, influenciam bastante o comportamento dos seus estudantes. Importa, assim, criar um círculo 

virtuoso entre a procura – alimentada pelas expectativas dos estudantes que ingressam no curso - 

e a oferta – alimentada pelos objetivos pedagógicos dos professores que lhes lecionam as unidades 

curriculares e que lhes preparam processos de ensino e aprendizagem, suportados em aplicações 

da Web 2.0. 

O papel do e-Learning 2.0, numa atualidade plena de incertezas, face à pandemia com que vivemos, 

reforça a importância de repensar os processos de ensino e aprendizagem, de repensar as 

ferramentas de suporte e de procurar uma melhor adequação desse processo aos novos estudantes 

que ingressam nas IES e às expectativas que transportam consigo. 

No âmbito das aplicações da Web 2.0, importa definir qual o ecossistema aplicacional a adotar por 

cada IES. Um ecossistema aberto, flexível e adequado às necessidades e expectativas de 

estudantes e professores? Um ecossistema fechado, controlado e supervisionado por diretrizes 

institucionais? Ou uma solução que combine estes dois mundos, para benefício de todos os 

intervenientes? 
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Apêndice 2. QCi.2010/2011 

Instrumento distribuído em papel e preenchido pelos estudantes que ingressaram no Ensino 

Superior e no curso de NTC, no ano letivo de 2010/2011, durante uma aula prática da unidade 

curricular de Laboratório Multimédia I, no 1º semestre do ano letivo de 2010/2011. 
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Apêndice 3. QCi.2018/2019 

Instrumento distribuído em papel e preenchido pelos estudantes que ingressaram no Ensino 

Superior e no curso de NTC, no ano letivo de 2018/2019, durante uma aula prática da unidade 

curricular de Imagem Digital e Fotografa, no 1º semestre do ano letivo de 2018/2019. 
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Apêndice 4. QCf.2010/2011 

Instrumento distribuído através da plataforma de questionários online da UA e preenchido pelos 

estudantes no final do 1º semestre do ano letivo de 2010/2011. 

Versão do instrumento para os estudantes que ingressaram no ensino superior e no curso de NTC 

no ano letivo de 2010/2011. 

Instrumento disponível em: https://questionarios.ua.pt/index.php/51194/lang-pt 
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Apêndice 5. QCf.2018/2019 

Instrumento distribuído através da plataforma de questionários online da UA e preenchido pelos 

estudantes no final do 1º semestre do ano letivo de 2018/2019. 

Versão do instrumento para os estudantes que frequentavam o 1º ano curricular do curso de NTC, 

no ano letivo de 2018/2019. 

Instrumento disponível em: https://questionarios.ua.pt/index.php/911857/lang-pt 
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