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Colaboração 

Wikipédia 



Colaboração ????? O que seria 

isto? 

Ato ou efeito de colaborar; concurso, ajuda, 

auxílio: trabalhar em colaboração. 

 

O trabalho feito pelos colaboradores, 

contribuição: colaboração dada a uma 

revista.  



Colaboração na Web ! 

A colaboração online é uma forma de colaboração, 

onde geralmente grandes grupos de pessoas 

trabalhando independentemente em um mesmo 

projeto. 

 

 

  

 

Estes projetos tipicamente acontecem na internet 

utilizando softwares sociais, que produzem 

primariamente relações, serviço de rede social  
 

 
 

 

 



A colaboração na Internet vem ganhando mais 
destaque no século XX, especialmente com a 

ascensão das redes sociais, a Web 2.0 e outros 
mundos virtuais. 

 

Muitos estudos interessantes e válidos tem sido 
realizados sobre as tecnologias envolvidas no 

processo  de colaboração e principalmente  
como eles tem sido moldados pelas 

comunidades de usuários.  

 

  



Movimento Wiki ! 

O termo “wiki“, que traduzido quer dizer "rápido, 
ligeiro, veloz" e os termos "Wiki wiki"  

"extremamente rápido", são utilizados para 
identificar um tipo específico de  documentos em 
hipertexto ou o software colaborativo usado para 

criá-lo.  

 

As wikis nasceram no ano de 1993-1994, a partir 
do trabalho de Ward Cunningham um 

programador de computador americano que 
desenvolveu o primeiro software wiki. 

 



Wikipédia ! 

A Wikipédia começou como um projeto 

complementar para a Nupedia, um projeto de 

enciclopédia online gratuita de língua inglesa 

cujos artigos eram escritos por especialistas e 

revistos em um processo formal. 

 

 

 

A Wikipédia é uma enciclopédia multilíngue online 

livre colaborativa, ou seja, escrita 

internacionalmente por várias pessoas comuns de 

diversas regiões do mundo, todas elas voluntárias.  



Wikipédia... 

É uma enciclopédia livre cujo conteúdo pode ser 

ampliado ou alterado por qualquer pessoa, 

desde que com seriedade e respeito às normas 

de conduta e de direitos autorais. 

 

- Hipertextual e colaborativo 



ATIVIDADE 

- Entre no Google ou digite na barra de 

endereços  

http://www.wikipedia.org 

 

- Pesquise na Wikipedia sobre a história do dia 

das crianças 

-  Pesquise o contexto histórico da Unesp 

(Universidade Estadual Paulista Julio de 

Mesquita Filho) 

http://www.wikipedia.org/

