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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 tornam—se melhores quanto mais pessoas os usarem.
Tim O’Reilly. Créditos: Wimimedia 
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Wikis

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

alteração e o armazenamento de informações cooperativamente 

(o conteúdo é de posse de todos). 

• Funciona 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.

• Mediawiki é o software wiki desenvolvido originalmente para os 

projetos da Wikimedia Foundation.

Ward Cunningham.  Créditos: Wimimedia 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. 

• A criação da Wikimedia Foundation foi anunciada em junho de 

2003 por Jimmy Wales, um dos fundadores da Wikipédia. 

• Está sediada em São Francisco, na Califórnia.

• Conta com uma equipe de cerca de 280 pessoas, liderada pela 

diretora executiva Katherine Maher.

• É financiada por doações e subsídios que contribuem com a 

tecnologia para manter os sites dos projetos da Wikimedia 

Foundation acessíveis, rápidos e seguros.

Katherine Maher.   Créditos: Wimimedia Commons 
/ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 

Unported



Projetos da Wikimedia Foundation

• Wikipédia 

• Wikcionário 

• Wikiquote 

• Wikilivros 

• Wikisource 

• Wikispecies 

• Wikinotícias

• Wikiversidade

• Wikivoyage 

• Commons

• 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.

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



Licenças Livres

• Free Software Foundation criou a Free Documentation 

License (GFDL), licença livre utilizada na criação da 

Wikipédia.

• Creative Commons (CC) criou a CC—BY—SA, licença livre 

mais utilizada nos projetos da Wikimedia Foundation. Os 

conteúdos podem ser copiados e reutilizados mesmo que 

para fins comerciais desde que respeitadas as condições de 

uso.



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 (cerca 

de 6.000 usuários ativos na Wikipédia em 

português) e cerca de 6.000.000 artigos (cerca 

de 960.000 artigos na Wikipédia em 

português).

• É o sexto site mais acessado do mundo.

Jimmy Wales Larry Sanger



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. 

• Guia ou manual

• Bola de cristal

• Repositório desordenado de 

informações

• Consultório médico

• Conteúdo reservado

• Censurada

• Revista científica

A Wikipédia não é espaço de divulgação de 

convicções próprias, especialmente sobre eventos 

recentes e política.

Ligações e referências abundantes para fontes 

autobiográficas são inaceitáveis.

Ligações e referências para empresas são 

aceitáveis se tratarem de grandes organizações, 

relacionadas ao tópico do artigo. 

Os artigos devem manter ponto de vista neuro.



Cinco Pilares da Wikipédia

• Enciclopedismo –  Os editores da Wikipédia devem seguir as 

políticas que não permitem a pesquisa inédita e serem rigorosos 

nas inofmrações inseridas.

• Neutralidade de ponto de vista – Os editores da Wikipédia devem 

ser regidos pela imparcialidade. Há casos em que é necessário 

apresentar diferentes pontos de vista sobre o tópico do artigo, o 

que deve ser feito de maneira contextualizada e precisa.

• Licença livre – As contribuições não devem violar nenhum direito 

autoral (copyright), nem serem incompatíveis com as licenças livres 

da Wikipédia. Os conteúdos da Wikipédia podem ser modificados 

e redistribuídos sem aviso prévio, inclusive de forma comercial.

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.

 
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.

 



Cinco Pilares da Wikipédia

• Convivência comunitária – Respeite os editores da Wikipédia, 

mesmo que não esteja de acordo com eles. Não utilize contas 

múltiplas para apoiar determinadas posições, para insultar 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.



Editando na Wikipédia

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal


Confiabilidade na Wikipédia

• Se qualquer pessoa pode editar na Wikipédia, como saber 

se a enciclopédia eletrônica é tão precisa quanto fontes 

estabelecidas como a Encyclopaedia Britannica?

• 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.
GILES, Jim. Internet encyclopaedias go head to head. 2005. Disponível em: 

<http://inspercom.org/wp-content/uploads/2015/06/GILES_Internet-encyclopaedias-go-head-to-head2005Cit.496_Junho-de-2015.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2017.
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Uso da Wikipédia na Educação

POR QUE NÃO?

• Conflitos com editores da Wikipédia.

• Dificuldade de se familiarizar com o 

software wiki.

• Preocupação em evitar a violação de 

direitos autorais.

MORAES, Renato et al. Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo, Vol. 6, No 18 (2016). Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo, v. 6, n. 18, 2016.. Disponível em: 
<http://www.fnpj.org.br/rebej/ojs/index.php/rebej/article/view/443>. Acesso em: 14 mar. 2017.
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Uso da Wikipédia na Educação

POR QUE SIM?

• Estudantes podem repensar o modelo de 

aprendizado, com o distanciamento das 

atividades e dos métodos de avaliação 

convencionais em sala de aula. 

• Oportunidade de contribuir para um 

recurso público, desenvolvimento de uma 

nova tecnologia e interesse em criar e 

compartilhar conteúdos com uma 

comunidade online mais ampla.

• Impacto social do trabalho.

• Desenvolvimento de habilidades como 

trabalho colaborativo, afinidade com o 

software wiki, técnicas de pesquisas, escrita 

objetiva, olhar crítico para selecionar e 

distinguir fontes mais confiáveis de fontes 

menos confiáveis e apresentação do 

conteúdo de maneira didática ao público. 

• Confiança na Wikipédia, sobretudo como 

fonte de consulta de referências 

bibliográficas.

MORAES, Renato et al. Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo, Vol. 6, No 18 (2016). Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo, v. 6, n. 18, 2016.. Disponível em: 
<http://www.fnpj.org.br/rebej/ojs/index.php/rebej/article/view/443>. Acesso em: 14 mar. 2017.
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Projeto Wikipédia da Cásper Líbero

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino:Faculdade_C%C3%A1sper_L%C3%ADbero/Ci%C3%A

Ancia_Pol%C3%ADtica_(Jornalismo)_(2016)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino:Faculdade_C%C3%A1sper_L%C3%ADbero/Ci%C3%AAncia_Pol%C3%ADtica_(Jornalismo)_(2016)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino:Faculdade_C%C3%A1sper_L%C3%ADbero/Ci%C3%AAncia_Pol%C3%ADtica_(Jornalismo)_(2016)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino:Faculdade_C%C3%A1sper_L%C3%ADbero/Ci%C3%AAncia_Pol%C3%ADtica_(Jornalismo)_(2016)


Uso da Wikipédia na Difusão Científica

POR QUE NÃO?

• Concepção de uma enciclopédia como 

uma obra cujos autores são 

majoritariamente especialistas e cujo texto é 

submetido a um corpo definido de 

revisores.

• Episódios de vandalismo, que dão a 

impressão de que os artigos da Wikipédia 

não são confiáveis.

PAIXÃO, Fernando da; PESCHANSKI, João Alexandre; COSTA FILHO, Célio; ALVES, David. O uso da Wikipédia na difusão científica. In: XXXIX CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO - INTERCOM, 39, 2016, São Paulo. Comunicação e Educação: caminhos integrados para um mundo em transformação (Anais do XXXIX 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação). São Paulo: Intercom, 2016. Disponível em: <http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-1908-1.pdf>. 
Acesso em: 14 mar. 2017.



Uso da Wikipédia na Difusão Científica

POR QUE SIM?

• Potencial aumento de citações.

• Transdisciplinariedade (por exemplo, o 

hipertexto).

• Revisão entre pares dinâmica.

• Disponibilização de conteúdo científico de 

qualidade em uma lógica de produsage.

• Cultura que engaja receptores a se 

aprofundarem na ciência.

ALVES, David; SANTOS, Jean Carlos Ferreira dos; PESCHANSKI, João Alexandre. Tecnologias colaborativas na difusão científica: um relato dos usos e apropriações da Wikipédia 
no CEPID NeuroMat. São Paulo: ABCiber, 2016.



Matemática Falada: Audiodescrição de Verbetes 

de Probabilidade e Estatística na Wikipédia

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio(a):Mariliawikipedia

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio(a):Mariliawikipedia
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Obrigada!


