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Imagine um mundo onde cada ser humano 
compartilhará livremente a soma de todo o 

conhecimento

Conhecimento e Cultura na Sociedade da 
Informação: privilégios ou direitos?



  

Revoluções 
Tecnológicas



  Revoluções Tecnológicas



Analógico Digital

Tangível Intangível

Escasso Abundante

Rival Não-rival

Exclusivo Não-exclusivo

Analógico-Digital



Ampliação do acesso à internet e às 
novas tecnologias (meios de produção 

e difusão de informação)

Descentralização da produção, difusão e 
acesso



  







  

O sonho de unir precede a iniciativa de afastar;

O gesto de compartilhar precede o interesse de apropriar;

A liberdade de criar precede a possibilidade de controlar;

A vontade de ouvir precede o ato de falar;

O desafio de compreender precede a oportunidade de criticar.



  

Mutirões pelo conhecimento livre



  

Um pouco sobre 
a Wikipedia



Cabo VerdeAngola
São Tomé e 

Príncipe

Brasil Portugal

Timor Leste

Moçambique

Guiné Bissau



  

5 pilares

1. A Wikipédia é uma enciclopédia. 

2. A Wikipédia rege-se pela imparcialidade

3. A Wikipédia é uma enciclopédia de 
conteúdo livre 

4. A Wikipédia possui normas de conduta. 

5. A Wikipédia nõa possui regras fixas. 
Seja audaz.



  

Comunidade mostra o poder de 
fazer coisas coletivamente



  

 Wikipédia não é um repositório de 
informação indiscriminada. A Wikipédia 
não é um dicionário, não é uma página 

onde se coloca o currículo, um fórum de 
discussão, um diretório de links ou uma 
experiência política. A Wikipédia não é 
local apropriado para inserir opiniões, 

teorias ou experiências pessoais.
 
 



Horizontes



A Wikipédia em Português está em 
suas mãos. Contribua.



  

Esta apresentação está sob a licença Creative Commons Attribution/Share-Alike

Imagine um mundo onde cada ser humano compartilhará livremente 

a soma de todo o conhecimento

User:Ocastro
Email: ocastro@wikimedia.org

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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