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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



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



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



Projetos da Wikimedia Foundation

● Wikivoyage

● Wikcionário

● Wikiquote

● Wikilivros

● Wikisource

● Wikispecies

● Wikinotícias

● Wikiversidade

● Wikidata

● MediaWiki

● Meta–Wiki

● Incubator

● Labs

● Wikipédia

● Wikimedia Commons



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



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



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

● Guia ou manual

● Bola de cristal

● Repositório desordenado de informações

● Conteúdo reservado

● Censurada

● Consultório médico

● Revista científica



O que a Wikipédia não é?

Revista Científica

A Wikipédia é uma enciclopédia eletrônica com artigos enciclopédicos, que podem referenciar 

artigos acadêmicos. A Wikipédia não é uma revista acadêmica. Na Wikipédia, o editor deve evitar 

dar opiniões ou tirar conclusões sobre as referências bibliográficas. A Wikipédia não produz 

conhecimentos novos.



Conteúdo Acessível

● Colocar as informações mais compreensíveis no início do artigo

● Incluir exemplos em outros idiomas da Wikipédia

● Explicar fórmulas matemáticas

● Inserir figuras, gráficos, entre outras representações visuais

● Evitar o uso excessivo de jargões e siglas

● Usar linguagem próxima à linguagem coloquial

● Não é necessário fazer um artigo simplório para tornar o conteúdo acessível



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 

Os editores da Wikipédia devem ser regidos pela imparcialidade, apresentando os diferentes 

pontos de vista sobre o mesmo assunto.

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. 



Cinco Pilares da Wikipédia

Convivência Comunitária

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.



Confiabilidade

Internet Encyclopaedias Go Head to Head 

Publicado em Nature, em 14/12/2005

A Wikipédia e a Encyclopaedia Britannica se aproximam 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 erros enquanto a 

Encyclopaedia Britannica apresentava três erros em conteúdos científicos.



Confiabilidade

Artigo na Wikipédia sobre Paulo Freire é Alterado em Rede do Governo

Publicado em O Globo, em 08/08/2014 

[...] No verbete editado, consta que Freire participou da última grande reforma da legislação 

educacional que resultou em um ensino “atrasado, doutrinário e fraco”. 

Planalto Altera Perfil de Jornalistas na Wikipédia com Críticas e Mentiras 

Publicado em Agência Brasil, em 29/06/2016

[...] A primeira alteração no perfil de Miriam Leitão, feita no dia 10, às 16h43m, foi para qualificar 

suas análises como “desastrosas”.



Wikipédia e Educação

POR QUE NÃO?

● Conflitos com editores da Wikipédia

● Dificuldade de se familiarizar com o software 

wiki

● Preocupação com violação de direitos autorais

POR QUE SIM?

● 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



Wikipédia e 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

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



Iniciativa Wikipédia

Em Defesa do Compartilhamento Público de Dados Científicos

Publicado em Le Monde Diplomatique, em 05/05/2014

A criação do banco de dados NeuroMat abre uma oportunidade para que cientistas tenham acesso 

não somente a um universo de dados bem documentados e etiquetados, mas também ao processo 

que gerou esta ferramenta de trabalho compartilhada. Além disso, a disponibilização pública dos 

programas de análise que geraram os resultados cria um círculo virtuoso na medida em que 

permite a verificação pública de sua qualidade e veracidade. Desta maneira, abre-se uma janela 

de oportunidade para o avanço rápido do conhecimento nesta área.



Iniciativa Wikipédia

A Call to Duty: NeuroMat and the Wikipedia Initiative

Publicado em NeuroMat, em 25/07/2014

A maioria dos acadêmicos possivelmente desconfiava e desencorajava alunos e colegas a 

utilizarem a Wikipédia no passado. Entretanto, a Wikipédia e suas ferramentas-irmãs wiki 

chegaram para ficar e precisamos aprender como tirar o melhor proveito delas (...) As pessoas 

podem desconfiar da qualidade e da confiabilidade dos artigos da Wikipédia. Alguém 

provavelmente encontrará informações incorretas na Wikipédia. No entanto, elas deveriam 

desconfiar de qualquer fonte de informação não importa quem ou qual seja.



Iniciativa Wikipédia

● 157 artigos criados

● 442 artigos editados

● 3.840 edições no total

● 397.000 palavras adicionadas

● 1.443.000 visualizações de artigos

● 1.315 arquivos carregados no Wikimedia Commons



Iniciativa Wikipédia

● Confraria Bioetikhós

● 4º Encontro de Divulgação de Ciência 

e Cultura

● IV Fórum de Discussão – Parâmetros 

Balizadores da Pesquisa em Educação 

Matemática

● Faculdade Cásper Líbero

● 26º Encontro da Compós

● Apresentação para CEPIDS

● IX Simpósio nacional da Associação 

Brasileira de Pesquisadores em 

Cibercultura

● Second NeuroMat Workshop: New 

Frontiers in NeuroMathematics

● XXXIX Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação

● Mesa Redonda Desafios da Difusão 

Científica: Homenagem a Ernesto 

Hamburger

● Campus Party



Iniciativa Wikipédia

● Fernando J. da Paixão (Coordenador 

de Difusão)

● Magda Chang (Diretora Executiva)

● Anatoli Iambartsev, André Frazão 

Helene, Antonio Carlos Roque, 

Antonio Galves, Claudia Vargas, Ernst 

Hamburger (Colaboradores)

● Carlos Ribas (Analista de TI)

● Sidnéia França (Web Designer TT5)

● João Alexandre Peschanski 

(Supervisor de Comunicação)

● Célio Costa Filho (Assistente de 

Difusão)

● David Alves, Marília Carrera, Wilson 

Vicentin, Karolina Bergamo, Giulia 

Ebohon, Daniel Dieb (bolsistas 

FAPESP de jornalismo científico)

● Éder Porto, Gildemar Félix, Lucas 

Belo, Leandro Sousa, Tamires 

Ansanelo (bolsistas USP de gradução)



 Projeto de Wikidifusão em Neuromatemática



VERSÃO ATUAL, COM 34.482 BYTES



VERSÃO APÓS EDIÇÃO DO CEPID NEUROMAT, 
COM 33.388 BYTES



PRIMEIRA VERSÃO, COM 1.015 BYTES







Matemática Falada: Audiodescrição de Verbetes de 
Probabilidade e Estatística na Wikipédia



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









 Parceria com o Museu de Anatomia Veterinária



 Parceria com o Museu de Anatomia Veterinária

● 191 imagens carregadas

● 158 imagens visualizadas, das quais todas foram utilizadas em algum verbete

● 209 páginas em 25 wikis utilizaram as imagens

● 4.905.759 visualizações até março de 2017

● Glycerination of Bovine Kidney é a imagem com maior número de visualizações (159.163 

visualizações), utilizada nos artigos Mammal (Wikipédia em Inglês), Mamíferos (Wikipédia 

em Português), Escrezione (Wikipédia em Italiano) e  Glicerinação (Wikipédia em Português).





IMAGEM DE VALOR





 Parceria com a Matemateca



Parceria com a Matemateca

● 154 arquivos carregados

● 130 arquivos visualizados, dos quais todos foram utilizados em algum verbete

● 129 páginas em 16 wikis utilizaram os arquivos

● 1.728.265 visualizações até março de 2017

● Cubo é a imagem com maior número de visualizações (80,016 visualizações), utilizada nos 

artigos Cube (Wikipédia em Inglês), Cubo (Wikipédia em Espanhol), Poliedro (Wikipédia em 

Português), Cubo (Wikipédia em Português), Cubo (Wikipédia em Italiano) e Kubo (Wikipédia 

em Esperanto).





IMAGEM DE QUALIDADE





 Editatonas



Editatonas

● Neurociência e Matemática I (29/08/2016)

● Neurociência e Matemática II (31/12/2016)

● Neurociência e Matemática III (13/05/2017)

● Medicina Veterinária (14/09/2016)



Novos Projetos



Novos Projetos

Neuromatemática na Wikipédia: Criação e Melhoria de Conteúdo em Plataformas Web 2.0

Wilson Vicentin

Comunicação em Cartilhas na Área da Saúde: Prática e Investigação Metodológica

Karolina Bergamo

Curso NeuroMat de Jornalismo Científico

Daniel Dieb

Neuromatemática Representada: A Imagem na Difusão Científica

Giulia Ebohon



Ferramentas da Wiki Education Foundation

Outreach Dashboard



Ferramentas da Wiki Education Foundation

Outreach Dashboard



Ferramentas da Wiki Education Foundation

Materiais para Professores



Ferramentas da Wiki Education Foundation

Materiais para Professores
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