
  

 História Moderna na Wikipédia:
 editando verbetes no Curso de História da Unifesp

Projeto “História Moderna na Wikipédia”
Profs. Luís Filipe Silvério Lima (Coord.), Bruno Feitler
 & Max Menz

Em algum lugar da Ciberesfera: 
Para a 6a. Oficina Wikimedia & Educação, 18 de novembro de 2020 d.C. [durante o Corona]



  

~ Pensar o uso da Wikipédia como atividade de extensão e 
de ensino em cursos de graduação.

Exemplos: cursos de história antiga da Unirio (Marques, 2013); 
“wikipedagogia”, curso de jornalismo da Casper Líbero (Moraes et al., 
2016)

~ Relatar a experiência do projeto “História Moderna na 
Wikipédia”, parcialmente financiado por meio de bolsas 
do Programa de Monitoria da Unifesp, para trabalhar com 
a Wikipédia em sala de aula.



  

~ Do 2o. Semestre de 2018 até o 2o. Semestre de 2019 ~ 
edição de verbetes  como um dos métodos de ensino e 
avaliação nas duas unidades curriculares semestrais 
(História Moderna I & II)

~Pausa por conta do Covid~19 ~ acertos no calendário do 1o. 
semestre de 2020 (retomada agora no 2o. semestre de 2020)

~ interface entre humanidades digitais & extensão
~ uso de estudantes da Wikipédia & plataformas digitais
~ comunicação de conhecimento acadêmico para público 
mais amplo
~ trabalho colaborativo (ciência dos comuns/extensão)
~ práticas de pesquisa & redação



  

Apoios imprescindíveis & ferramentas úteis: 

~ Monitoria ~ equipe de monitoria foi central ~ engajamento das 
monitoras e interlocução entre turmas/grupos & docentes

~ Suporte do Grupo de Usuários Wikimedia no Brasil (Wiki 
Movimento Brasil) na formatação do projeto, com palestras sobre a 
Wikipédia, passos básicos de edição, localização & seleção de 
verbetes (esboços, referências e revisão ~ cf. Wikiprojetos), uso do 
Outreach Dashboard 



  https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Projetos/Hist%C3%B3ria_e_sociedade

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Projetos/Hist%C3%B3ria_e_sociedade


  

Dashboard (painel de controle externo) da Wikipédia, ferramenta que permite 
acompanhar a atuação das turmas em seu trabalho de edição dos verbetes, ao 
congregar em uma única página todos os usuários & verbetes em edição de um 
projeto



  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Outreach_Dashboard/Unifesp/Hist%C3%B3ria_Moderna_II

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Outreach_Dashboard/Unifesp/Hist%C3%B3ria_Moderna_II


  

2o. Semestre de 2018 ~ primeira experiência ~ História Moderna II. 
Vespertino (LF): quatro verbetes, editados por quatro grupos sob
supervisão dos monitores da turma 
Noturno (Max): criação de um verbete coletivamente, editado por toda a turma
Testar duas modalidades de uso e interação com a plataforma Wiki, a partir das indicações de 
experiências feitas nas palestras da equipe da Wikimedia.

Vespertino: verbetes indicados como “esboço” ou que precisavam de “revisão”, segundo a 
classificação da própria Wikipédia. 
Não se fazer terra arrasada do que já havia, mas aproveitar o existente, para a partir dali 
construir o verbete
Verbetes: Fronda, Guerra de Sucessão Espanhola, Restauração, Revolução Gloriosa. 

Noturno: criação do verbete “Crise Geral do Século XVII”



  
https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Unifesp/Hist%C3%B3ria_Moderna_II/articles/edited

https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Unifesp/Hist%C3%B3ria_Moderna_II/articles/edited


  

História Moderna I  e II (1o . Semestre – Bruno – & 2o.  Semestre de 
2019 – LF - noturno) 
~ grupos de 8 a 10 alunos, verbete em forma de esboço ou com carência de referências
~ parte das aulas era reservada para que o docente e monitores solucionassem dúvidas sobre 
bibliografia, compartimentação do texto no verbete ou modo de referenciar as fontes. 
~ Na última aula do semestre, foi organizado um seminário, no qual os grupos 
apresentaram seus verbetes, não pelo conteúdo, mas do ponto de vista metodológico. 

Seminário: Estado inicial do verbete com os problemas encontrados e as soluções aplicadas 
a cada caso específico, necessidades de adequação de conteúdo, formato e vocabulário, 
dependendo do suporte e do público-alvo. 

História Moderna II (2o. Semestre 2019 – Max - vespertino)
~ Trabalho em duplas
~ Cada dupla seleciona verbetes para editar a partir de verbetes como esboço



  



  

Gargalos:

~ Verbetes que estão sob observação ~ e.g. Revolução Francesa
Sequer é possível mexer na página de teste.

~ Questões com a ‘lusofonia’

~ Bibliografia em português



  

Alguns resultados [além dos verbetes]

https://www.youtube.com/watch?v=xsByta13eqk&t=9s

https://doi.org/10.1590/s2178-14
942020000100007

https://www.youtube.com/watch?v=xsByta13eqk&t=9s
https://doi.org/10.1590/s2178-14942020000100007
https://doi.org/10.1590/s2178-14942020000100007
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