


Conteúdo deste material

-Introdução ao Programa “Wikimedia Brasil 
nas escolas”
-Introdução ao Movimento Wikimedia
-Introdução á Wikimedia Foundation e à Wi-
kimedia Brasil;

-Licenciamentos e aporte técnico

-As plataformas do Movimento Wikimedia: 
 -Wikipédia
 -Wikimedia Commons
 -Wikiversidade
 -Wikisource
 -Wikilivros
 -Wikinews
 -Wikcionário
 -Wikiquote/Wikispecies

-Licenças deste material

-Anexos
 -Carta de Princípios da Wikimedia Brasil;
 -Resumo do planejamento estratégico do  
 Movimento Wikimedia (em inglês);
 -Relatório anual da Wikimedia Foundation  
 (em inglês).

Esse material busca fazer uma introdução 
ao programa Wikimedia Brasil nas escolas, 

bem como ao Movimento Wikimedia, trazen-
do projetos relevantes, os valores e o modo 
de trabalho do Movimento.

Este material está disponível para dowload 
em:

h t t p : / / co m m o n s . w i k i m e d i a . o r g / w i k i /
File:Wikimedia_Brasil_nas_escolas.pdf

E seu desenvolvimento pode ser acompanha-
do em:

br.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Brasi l_
nas_escolas/Material/Introdução_à_docentes

Contatos:
 

w i k i m e d i a b r a s i l @ w i k i m e d i a . o r g 

Outras formas de contato vide: 
 

br.wikimedia.org/wiki/Comunicação
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Esse programa espera  
fazer com que o jovem 

 interaja e tenha um pri-
meiro contato com o Movi-
mento Wikimedia. Incenti-
vando-o a escrever, ler e ter 
curiosidade em saberes dos 
mais diversos, bem como a 
construção colaborativa e 
o incentivo ao diálogo para 
resolução de questões; assim 
busca-se dar a eles a capaci-
dade de uso e apropriação 
das ferramentas Wiki e de 
participação do Movimento 
Wikimedia.

Para isso são investidas 
duas semanas em cada 

instituição de ensino, onde 
fazemos uma palestra de in-
trodução ao movimento, ofi-
cinas de edição, trabalhos 
de interação aula-wiki, 
mostrando o “como fazer” 
aos professores, bem como 
discussões sobre construção 
colaborativa livre.



Imagine um mundo no qual cada ser humano compartilhe livremente a soma de todo o conhecimento. Esse é o nosso objetivo.

O Movimento Wikimedia reúne pessoas que de diversas 
maneiras interagem e se empenham em auxiliar os diver-
sos projetos da Wikimedia, cultivando valores comuns 
em relação à produção e disseminação do conhecimen-
to. No âmbito de ações e ideais do movimento, pode-se 
identificar:

•	 Valores relacionados ao conhecimento livre e de 
acesso a todos, construído de forma colaborativa e 
descentralizada;

•	 Atividades desenvolvidas periodicamente, tais como 
encontros, oficinas e wikiacademias;

•	 Amplo conjunto de voluntários, grupos autônomos e 
organizações como a própria Wikimedia Foundation, 
bem como os chamados “capítulos locais” da Wiki-
media e demais organizações alinhadas.Movimento 

Wikimedia

Abertura  
e  

autonomia

Acessibilidade e  
qualidade

Independência

Transparência

Liberdade

Leitores

Voluntários

Contratados

Desenvolve-
dores

Educadores

Doadores

Movimentos 
locais

ONGs 
e  

outras instituições



Wikimedia Foundation 

É uma organização não governamental sem 
fins lucrativos. Fundada em 2003 para dar 

suporte e manter as centenas de platafor-
mas do Movimento Wikimedia, bem como 
financiar projetos que visam a construção 
colaborativa livre, como este. Atualmente  
gerencia  o maior programa de crowd funding 
do mundo, arrecadando mais de 25 milhões 
de dólares em menos de dois meses, apenas 
com doações de pessoas físicas; sem uso re-
cursos financeiros em grandes mídias para isso.  
 
A Wikimedia Foudation foi escolhida a 
ONG número 1 do mundo em 2012 pelo The 
Global Journal, principal referência na área

Movimento Wikimedia Brasil 

É um grupo de contribuidores voluntári-
os dos diversos projetos do Movimento 

Wikimedia, que se mobilizam para articular, 
incentivar, implantar, promover, fomentar, 
desenvolver e difundir atividades que visam a 
produção colaborativa e a disseminação inclu-
siva de conhecimentos livres, especialmente, 
mas não restrito, em língua portuguesa e de 
povos indígenas no Brasil.

O Movimento Wikimedia Brasil não é uma 
instituição e não representa oficialmente 

a Wikimedia Foundation. A participação 
é aberta a todos que aderirem à Carta de 
Princípios (em anexo).

O Movimento Wikimedia realizou em 2010 
um grande planejamento estratégico envol-
vendo milhares de voluntários do mundo 
todo, buscando definir quais seriam as pri-
oridades e quais caminhos seguir até 2015. 
Neste processo surgiram 5 prioridades:

•	 Aumentar as pesquisas;
•	 Melhorar o conteúdo;
•	 Aumentar a participação;
•	 Estabilizar a infraestrutura;
•	 Encorajar a inovação.

Dentro dessas prioridades foram levantados 
alguns focos:

•	 Diminuir a assimetria existente de gêne-
ro, ou seja, o desnível entre o números 
de contribuidores do sexo masculino e 
feminino;

•	 Viabilizar o uso dos projetos Wikimedia 
em plataformas móveis;

•	 Aumentar a penetração na Índia;
•	 Aumentar a penetração nos países do 

Oriente Médio e Norte da África;
•	 E aumentar a penetração no Brasil.

Para seguir o planejamento a Wikime-
dia Foundation contratou uma equipe de  
brasileiros para atuar diretamente no país, 
trazendo programas já realizados em outros 
locais. Buscando catalisar a já existente co-
munidade brasileira, que vem realizando pro-
gramas, como este desde 2008. Hoje o único 
programa ativo desta equipe, formada em 
2012, é o “Wikipédia na Universidade”.



MediaWiki

Essa é a plataforma permite que Movimento 
Wikimedia construir de forma colaborativa 
e transparente.  Ela é desenvolvida por um 
corpo de voluntários e alguns contratados 
pela Wikimedia Foundation. Essa plataforma 
também é livre, ou seja, o programa em si é 
editável, e pode ser distribuído livremente.

É um software wiki online. Software Wiki 
permite a construção colaborativa, a adição, 
modificação, deleção ou criação de páginas 
por códigos simplificados; bem como viabili-
za o gerenciamento social de seu conteúdo, 
transparecendo as edições realizadas. 

Licenciamento dos conteúdos 
 
Todo o conteúdo gerado pelos voluntários do 
Movimento Wikimedia é coberto por licenças 
livres, principalmente sob licença Creative 
Commons Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Não 
Adaptada (CC BY-SA 3.0).  
 
Licença livre é toda licença garante ao receptor 
de uma obra protegida por direito autoral as 
liberdades de utilizar e gozar dos benefícios de 
seu uso, copiar e distribuir, estudar e modificar, 
e distribuir modificações daquela obra. No caso 
da atribuição by SA*, Atribuição Compartilha-
mento pela mesma Licença (em inglês Share 
Alike), ela força que trabalhos derivados sejam 
distribuídos sob a mesma licença.

Licenciamento do software
 
O software está sob a licença General Public License (GPL) que garante quatro liberdades básicas ao 
usuário de programas de computador:

1. A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito;
2. A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. O aces-

so ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade;
3. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo;
4. A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a 

comunidade se beneficie deles. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.



A Wikipédia é formada por comunidades de contribuidores voluntários 
de inúmeras partes do mundo, que desenvolvem enciclopédias livres 

em mais de 260 idiomas. A Wikipédia em português não é um projeto de 
mera tradução da versão inglesa, uma vez que cada língua pode e deve se 
desenvolver separadamente. Regras internas, bem como os conteúdos, são 
construções totalmente independentes.

WIKIPEDIA
Pilares  
da Wikipédia
A Wikipédia é uma enci-
clopédia;
A Wikipédia rege-se pela im-
parcialidade;
A Wikipédia é uma enciclopédia 
de conteúdo livre;
A Wikipédia possui normas de 
conduta;
A Wikipédia não possui regras 
fixas.



Alguns  
dados numéricos  
Mais de treze milhões e meio de arquivos, mais quatrocentos e sessenta mil 
acessos por hora, cerca de dez mil voluntários por mês.

Trata-se do repositório de mídias livres do  
Movimento Wikimedia, ou seja, um projeto que  

abarca conteúdos como vídeos, imagens e  
arquivos de áudio que podem ser utilizados em todos os  
outros projetos do Movimento. Esse é o propósito do 
Wikimedia Commons. Todo esse material de cunho  
informativo também deve ser publicado sob uma licença 
livre, tal como os conteúdos dos outros projetos.



WIKIVERSIDADE
viciversitas magistrorum et scholarium

A Wikiversidade é uma co-
munidade que desenvolve 

cursos didáticos livres e online.

A Wikiversidade combina tecnologia wiki e 
cultura com uma variedade de comunidades 
de aprendizagem e projetos. A Wikiversidade 
é viciversitas magistrorum et scholarium - uma 
comunidade wiki de ensino e aprendizado.



O Wikisource — a biblioteca livre — é formada 
por comunidades de voluntários que buscam 

construir uma biblioteca livre, reunindo assim um 
conjunto de textos de valor histórico-cultural e que 
estejam sobre licença livre, ou sob domínio público. 

Objetivos da comunidade
A intenção das comunidades é aumentar o acesso à esse acer-
vo, disponibilizando em uma plataforma aberta, e em várias 
línguas.



O Wikilivros, inicialmente chamado de  
Wikimedia Free Textbook Project e  

Wikimedia-Textbooks, é destinado à construção 
colaborativa de recursos educacionais e  
manuais.

Wikilivros ou Wikisource?
Enquanto o Wikilivros busca o desenvolvimento de material  
inédito, com cunho essencialmente didático, o Wikisource  
foca-se em materiais previamente publicados, 
não necessariamente didáticos.



A comunidade da Wikinotícias (em português) ou WikiNews 
(em inglês), por sua vez, busca apresentar as notícias que 

encontramos nos jornais e revistas de modo mais atualizado e 
dinâmico, mas sem perder o viés jornalístico e a neutralidade na 
exposição dos fatos.

Objetivos da comunidade. 
Almeja-se criar uma fonte livre de notícias, na qual cada leitor está convidado a contribuir 
com a criação ou aprimoramento das reportagens e notícias, bem como o resumo de 
várias coberturas distintas, apresentando o maior número de prismas possíveis.

WIKINOTÍCIAS



WIKCIONÁRIO

O Wikcionário é o dicionário dos 
projetos da Wikimedia. Seu 

grande diferencial é que além de ser 
livre, o projeto prevê um dicionário 
poliglota, buscando “todas as palavras 
em todas as línguas”.

Mais diferenciais

Sem a limitação de espaço que um dicionário im-
presso, pode-se incluir mais riquezas de detalhes 
nas entradas, assim, os léxicos, tesauros, sinônimos, 
antônimos, coletivos, entre outras informações, são 
normais ao Wikcionário. Além de referências em 
 outras línguas, também o faz para termos populares 
e regionalismos.



O Wikispecies busca a catalogação de todas as espécies de 
seres vivos, respeitando as diferentes orientações taxonômi-

cas reconhecidas no meio acadêmico. Como os demais projetos da 
Wikimedia, seu conteúdo é livre e aberto às edições de quaisquer 
interessados. Contudo, uma de suas peculiaridades reside no fato 
de que se trata de um projeto de comunidade global, ou seja, o 
projeto não se divide por línguas distintas, mas sim em uma única 
plataforma multilíngue.

O Wikiquote tem como objetivo produzir colaborativa-
mente uma vasta referência de citações (em inglês: quote, 

daí o nome) de pessoas proeminentes, livros, f ilmes e provérbi-
os, e a dar detalhes a respeito deles. Ainda que existam muitas 
coleções online de citações, o Wikiquote distingue-se por pro-
porcionam uma oportunidade dos visitantes de contribuir, além da  
disponibilização livre do conteúdo.



Textos todos sob CC-by-sa-3.0:
Página 6, parágrafos sobre licenças livres: 

Revisão das 00h41min de 13 de outubro de 2009, 
texto por Solstag.
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/w/
index.php?title=Licen%C3%A7a_livre&ol-
did=17240645>. Acesso em: 2 set. 2012. 

O restante do texto foi construído por voluntários 
da Wikimedia Brasil está disponível em: 
http://br.wikimedia.org/w/index.php?title=Wi-
kimedia_Brasil_nas_escolas/Material/Intro-
du%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_docentes&ol-
did=27210. 
 
Imagens: 
 
Imagem do slide 3, bambu.
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Bambus_2.jpg. Licença Domínio público. 
 
Imagem do slide 6, campos de girassol. 
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Sunflowers.jpg. Licença: Domínio público.

Todas outras artes estão sob Cc-by-sa3.0: 
E estão disponíveis em: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wi-
kimedia_Brasil_banners

WIKIMEDIA FOUNDATION, WIKIPEDIA E WIKIME-
DIA BRASIL, WIKIPéDIA,WIKIMEDIA COMMONS, 
WIKIVERSIDADE, WIKISOURCE, WIKILIVROS, WIKI-
NEWS, WIKCIONáRIO, WIKIqUOTE, WIKISPECIES, 
MEDIAWIKI. São marcas registradas, tanto nomes quanto 
logos, pertencentes á Wikimedia Foudation Inc.


