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WEB 2.0

• É a segunda geração de serviços online caracterizada por 

potencializar as formas de publicação, compartilhamento e 

organização de informações e por ampliar os espaços para a 

interação entre os participantes do processo.

• Tem repercussões sociais importantes, que potencializam 

processos de trabalho coletivo, troca afetiva, produção e 

circulação de informações e construção social de 

conhecimento apoiada pela informática.

• De acordo com Tim O’Reilly, um princípio chave da Web 2.0 

é que os serviços se tornam melhores quanto mais as 

pessoas os utilizarem.

Tim O’Reilly.
Créditos: Wikimedia Commons / Creative 
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WIKIS

• É uma coleção de páginas em hipertexto, que permite a 

alteração e o armazenamento de informações 

cooperativamente.

• É como um banco de dados, em que qualquer usuário 

pode editar uma página de maneira ágil e fácil sem 

precisar da autorização do autor da versão anterior.

• A primeira wiki (WikiWikiWeb) foi criada por Ward 

Cunningham em 1995.

• O nome deriva do termo havaiano wikiwiki, que significa 

ligeiro, rápido e veloz.

• O software wiki desenvolvido originalmente para os 

projetos da Wikimedia Foundation é o Mediawiki.

Ward Cunningham.
Créditos: Wikimedia Commons / Creative Commons 

Attribution-Share Alike 3.0 Unported



WIKIMEDIA FOUNDATION

• É uma organização beneficente e sem fins lucrativos que 

mantém 15 projetos baseados em software wiki, incluindo 

a Wikipédia.

• Foi criada em junho de 2003 por Jimmy Wales, um dos 

fundadores da Wikipédia. 

• Está sediada em São Francisco, na Califórnia.

• Conta com uma equipe com mais de 200 pessoas é 

liderada pela diretora executiva Katherine Maher.

• É financiada por doações e subsídios que contribuem com 

o aprimoramento dos projetos da Wikimedia Foundation.
Katherine Maher.

Créditos: Wikimedia Commons / Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported



PROJETOS DA WIKIMEDIA FOUNDATION

• Wikipédia 

• Commons

• Wikcionário 

• Wikiquote 

• Wikilivros 

• Wikisource 

• Wikispecies 

• Wikinotícias

• Wikiversidade

• Wikivoyage 

• Wikidata 

• MediaWiki 

• Meta–Wiki 

• Incubator 

• Labs

Créditos: Wimimedia Commons / Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported



LICENÇAS LIVRES

• Liberdade de executar o programa para qualquer 

propósito.

• Liberdade de estudar e de adaptar o programa às 

necessidades do usuário.

• Liberdade de redistribuir cópias do programa.

• Liberdade de distribuir cópias de versões modificadas 

do programa.

• O acesso ao código fonte é um pré requisito para as 

liberdades.

• Free Software Foundation — Free Documentation 

License (GFDL).

• Creative Commons (CC) — CC—BY—SA.

Créditos: Wimimedia Commons / Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported



WIKIPÉDIA

• Enciclopédia eletrônica colaborativa, livre e 

multilíngue.

• Criada em 2001 por Jimmy Wales e Larry 

Sanger.

• Disponível em mais de 290 idiomas.

• Possui cerca de 80.000 usuários ativos e 

6.000.000 artigos (cerca de 6.000 usuários 

ativos e 960.000 artigos na Wikipédia em 

português).

• É o sexto site mais acessado do mundo.

Jimmy Wales.
Créditos: Wikimedia Commons / 

Creative Commons Attribution-Share 
Alike 3.0 Unported

Larry Sanger.
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Creative Commons Attribution-Share 
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O QUE A WIKIPÉDIA NÃO É?

• Enciclopédia impressa

• Fonte primária de dados

• Dicionário

• Jornal

• Fórum de discussões

• Plataforma de divulgação

• Repositório de arquivos 

prontos

• Blog, rede social ou similar

A Wikipédia não é espaço de 

advocacia, propaganda ou 

recrutamento de qualquer 

tipo, seja comercial, político, 

religioso, entre outros. 

A Wikipédia não é espaço de 

divulgação de convicções 

próprias, especialmente sobre 

eventos recentes e política.

• Guia ou manual

• Bola de cristal

• Repositório desordenado 

de informações

• Consultório médico

• Conteúdo reservado

• Censurada

• Revista científica



CINCO PILARES DA WIKIPÉDIA

• ENCICLOPEDISMO - Os editores da Wikipédia devem 

seguir as políticas que não permitem a pesquisa inédita e 

serem rigorosos nas informações inseridas.

• NEUTRALIDADE DE PONTO DE VISTA - Os editores da 

Wikipédia devem seguir as políticas que não permitem a 

pesquisa inédita e serem rigorosos nas informações 

inseridas.

• LICENÇA LIVRE - Não violar direitos autorais. Os artigos da 

Wikipédia devem ser compatíveis com licenças livres, que 

permitem modificar e redistribuir o conteúdo sem aviso 

prévio.

Planalto altera perfil de 

jornalistas na Wikipédia com 

críticas e mentiras

[...] A primeira alteração no 

perfil de Miriam Leitão, feita no 

dia 10, às 16h43m, foi para 

qualificar suas análises como 

“desastrosas”.

Por Paulo Celso Pereira, em O 

Globo, em 08/08/2014



CINCO PILARES DA WIKIPÉDIA

• CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIO - Respeitar os editores da 

Wikipédia, mesmo que não esteja de acordo com eles. Não 

utilizar contas múltiplas para apoiar posições, para insultar 

pessoas ou para participar de votações.

• LIBERALIDADE NAS REGRAS - Não é necessário alcançar 

a perfeição na primeira edição na Wikipédia. Todas as 

versões dos artigos são preservadas em um histórico de 

edição.

Artigo na Wikipédia sobre 

Paulo Freire é alterado em 

rede do governo

[...] No verbete editado, consta 

que Freire participou da última 

grande reforma da legislação 

educacional que resultou em 

um ensino “atrasado, 

doutrinário e fraco”.

Por Leandro Melito, em 

Agência Brasil, em 29/06/2016

 



CONFIABILIDADE NA WIKIPÉDIA 

• De acordo com o artigo Internet Encyclopaedias Go 

Head to Head, publicado pela revista Nature em 

dezembro de 2005,  a Wikipédia aproxima—se da 

Encyclopaedia Britannica em termos de precisão de 

conteúdos científicos.

• A partir da revisão de pares de 42 verbetes da 

Wikipédia e da Encyclopaedia Britannica, a análise 

apontou que a Wikipédia apresentava quatro e a 

Encyclopaedia Britannica apresentava três erros em 

conteúdos científicos.



WIKIPÉDIA E EDUCAÇÃO

• Reflexão sobre o modelo de aprendizado e das avaliações 

convencionais.

• Interesse em criar e compartilhar conteúdos com uma 

comunidade online mais ampla.

• Impacto social do trabalho.

• Desenvolvimento de habilidades como trabalho colaborativo, 

técnicas de pesquisas e escrita objetiva.

• Confiança na Wikipédia, sobretudo como fonte de consulta 

de referências bibliográficas.

CUIDADOS!

Conflitos com editores da 

Wikipédia.

Dificuldade de se familiarizar 

com a ferramenta.

Preocupação com violação de 

direitos autorais.



INICIATIVA WIKIPÉDIA



MATEMÁTICA FALADA



ARTIGO DE DESTAQUE

VERSÃO AUDÍVEL

VERSÃO ATUAL, COM 40.805 BYTES



VERSÃO APÓS EDIÇÃO DO CEPID NEUROMAT, 
COM 40.816 BYTES



PRIMEIRA VERSÃO, COM 178 BYTES









ANATOMIA VETERINÁRIA





IMAGEM DE VALOR





MATEMATECA





IMAGEM DE QUALIDADE





COMO COMEÇAR A EDITAR?





















OBRIGADA!

marilia.carrera@gmail.com

celiofcf@yahoo.com.br
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