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Por que escolhemos esse tema?

● Proposta inicial: teoria colonial de origem da multicelularidade
○ “Origem da multicelularidade” é um tema amplo

● Identificamos muitos problemas na página

● Optamos por editar a página inteira



Problemas da página - Poucas referências 
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Problemas da página - Apresentação de conceitos

Origem da vida

Origem da célula 
eucariótica

Origem da 
multicelularidade Tema principal da página só 

é apresentado no final da 
introdução



Problemas da página - Explicação confusa
● Organização ruim dos parágrafos;
● Uso excessivo de vírgulas;



Problemas da página - Explicação confusa
● Organização ruim dos parágrafos;
● Uso excessivo de vírgulas;
● Problemas nas definições de conceitos.
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● Utilização confusa de recursos como o negrito;
● Erros de digitação.



Problemas da página - Estética e formatação
● Utilização confusa de recursos como o negrito;
● Erros de digitação;
● Tamanho da imagem em relação à página impede uma leitura fluida



Modificações - Origens da multicelularidade

● Apresentar que a multicelularidade teve diversas origens independentes.
○ Isso não é apresentado no verbete escolhido;
○ Estimativas apontam para cerca de 10, 20 ou até 25 origens independentes; [1,2]

○ Essa variação é influenciada pela definição adotada para multicelularidade. [1]

● Apresentar hipóteses para o surgimento da multicelularidade em diversos 
grupos

[1] NIKLAS, Karl J.; NEWMAN, Stuart A. The origins of multicellular organisms. Evolution & development, v. 15, n. 1, p. 41-52, 2013. 
[2]  WOLPERT, Lewis; SZATHMÁRY, Eörs. Multicellularity: evolution and the egg. Nature, v. 420, n. 6917, p. 745-745, 2002.



● Origens 
independentes

Nature Education.
Modified from King 
et al. (2004). 



● Planos corpóreos em 
Chlorobionta

Niklas, K. J., & 
Newman, S. A. (2013).

Uma linhagem apresenta 
vários planos corporais 
entre a unicelularidade e 
a multicelularidade



● Planos corpóreos 
de fungos e animais

Niklas, K. J., & 
Newman, S. A. (2013).



Modificações - Reorganização da página

● Organização da página em 3 grandes tópicos:
○ Introdução

■ O que é multicelularidade?
■ Estima-se que surgiu quantas vezes?
■ Quais são as evidências?

○ Condições necessárias para a multicelularidade
■ Retomar definição de multicelularidade;
■ Agregado celular vs organismo multicelular;
■ Como um conjunto de células pode atingir a individualidade?

○ Origem da Multicelularidade nos diferentes grupos
■ Origem da multicelularidade nos animais.
■ Origem da multicelularidade nos fungos;
■ Origem da multicelularidade nas algas e plantas.



Em resumo

O artigo disponibilizado 
na Wikipédia apresenta 
problemas graves. Alguns 
exemplos são as poucas 
referências cobrindo o 
conteúdo e a explicação 
confusa de conceitos 
complexos. 

Nossa proposta é alterar 
o artigo todo, dividindo-o 
em:
1) Introdução;
2) Condições 
necessárias para a 
multicelularidade;
3) A origem independente 
em diversas linhagens.

Os tópicos:
1) Aborda conceitos 
básicos, como filogenia. 
2) apresenta discussões 
e resultados 
experimentais. 
3) fala da 
multicelularidade nas 
linhagens de fungos, 
animais e plantas.
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