
V
ocê já deve ter ouvido fa-
lar na Wikipedia, a enciclo-
pédia livre que conta com
quase meio milhão de ar-

tigos - páginas que definem e reúnem
informações sobre todo tipo de assunto
ou pessoa. Sua principal característica é
a possibilidade de inclusão e edição de
conteúdos por qualquer pessoa.

Com base nesse conceito, o colégio
Ofélia Fonseca, de São Paulo, criou um
modelo parecido para envolver os alunos
na construção do conhecimento, mas com
o devido acompanhamento de professo-
res. O projeto, denominado Wiki Ofélia
(http://ofeliafonseca.pbwiki.com), consiste
em criar um ambiente de pesquisa basea-
do em fontes confiáveis como livros didáti-
cos, sites da web, enciclopédias e materiais
produzidos em sala de aula. Em seguida,

o conteúdo levantado é disponibilizado no
domínio wiki desenvolvido para a escola e
passa a servir como fonte de pesquisa para
alunos de todas as séries.

De acordo com um dos idealizado-
res, o professor de educação tecnológica
Vicente Cândido, o grande diferencial da
construção de conteúdo wiki está no di-
namismo e na possibilidade dos alunos
inserirem informações de casa ou de ou-
tro lugar. Assim, mesmo fora da escola,
eles podem acompanhar as produções.
Isso fortalece o senso de responsabili-
dade, visto que eles têm que depositar
informações coerentes e verdadeiras.
Também estimula a pesquisa, o debate,
a escrita e a forma correta de escrever.

"Ao alimentarem o Wiki Ofélia, to-
dos estão conhecendo novos conceitos e
produzindo informações. E o que é me-

lhor, não precisam estar no horário de au-
la para isso", afirma o professor Vicente.
Como o projeto ainda está no início, os
envolvidos também se dedicam no sen-
tido de publicar materiais anteriormente
produzidos em apresentações escolares.
Conforme explica o professor de biologia
Paulo Martinho, parceiro de Vicente na
implantação do projeto, o wiki avisa os
usuários por e-mail sobre todas as atua-
lizações, no exato momento em que elas
são postadas.

"Estamos constatando, a cada dia,
um interesse cada vez maior pelo proje-
to. Os jovens vêm ansiosos para o labo-
ratório de informática para incluir ma-
teriais e modificar suas páginas. Eles
percebem que as idéias estão sempre em
plena mudança, e que para construir
um texto é necessário muito trabalho",
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diz Paulo. Os alunos ficam entusiasmados
por serem responsáveis pelo conteúdo, que
é produzido e publicado com total autono-
mia. Os professores apenas acessam a pla-
taforma wiki para corrigir e acompanhar
se todos estão alimentando somente com
informações relativas ao trabalho exigido,
e não conteúdo inadequado.

Para Guilherme Nicastro, que es-
tá cursando o 9° ano do Ensino
Fundamental, o Wiki Ofélia pode, no
futuro, proporcionar mais conhecimen-
to das matérias para os alunos, além de
ser uma atividade divertida. "Como es-
tamos na fase inicial, ainda não apren-
demos muita coisa sobre as matérias, e
sim sobre o funcionamento do sistema
e como podemos fazer as atualizações."
Antes de o projeto ser implantado na es-
cola, a aluna Isabela Fernandes, assim
como seus amigos e professores, já co-
nhecia e usava a Wikipedia. Porém, ela
lembra que era proibida por alguns pro-
fessores por não ser totalmente confiá-
vel. "Por isso, criamos e contribuímos
com o Wiki Ofélia. Além de se tornar
uma fonte de pesquisa confiável para
nós, também servirá para os alunos me-
nores", completa Isabela.

A idéia do projeto surgiu com a
Unesco, que sugere às escolas associadas
os temas a serem trabalhados durante
cada ano. Pensando num local onde pu-
desse reunir todos os motes, a institui-
ção de ensino optou por criar um am-
biente virtual na web. Foi então que
surgiu a idéia de se utilizar local simi-
lar para reunir outro tipo de informação
que, no caso, é o conhecimento pesqui-
sado e inserido pelos alunos.

Mas nem tudo é tão simples assim.
Para Vicente Cândido, uma das maio-
res dificuldades relacionadas ao pro-
jeto é conseguir reservar o tempo ne-
cessário para acompanhar a produção
de conteúdos, pois os horários e as ati-
vidades da escola já costumam exigir
o suficiente do docente. O importan-
te, observa ele, é despertar no profes-
sor aquele espírito de pesquisador que
já lhe é peculiar. "Tudo deve ser feito
sem pressa."

Como tudo teve início ainda em
2009, a estimativa é que em pelo me-
nos um ano as páginas estejam prontas
para serem acessadas por demais estu-

dantes da escola. Por enquanto, ainda
não são todos os alunos que estão ali-
mentando o wiki, apenas os do 1° ano
do ensino médio e os do 9° ano do en-
sino fundamental. "Esses grupos de-
verão dar continuidade nos anos sub-
sequentes para a montagem de uma
wiki com informações de todo o con-
teúdo de uma área", completa Vicente.

CAMINHO DAS PEDRAS
Ao professor ou gestor que quiser fazer
o mesmo em sua escola e colocar em
prática um projeto wiki envolvendo os
alunos, sugere-se que, em primeiro lu-
gar, explore bem os recursos e possibi-
lidades, criando um ambiente virtual
e navegando nele por bastante tempo.
Em seguida, deve-se buscar o apoio e
participação de colegas dentro da esco-
la, mostrando o potencial da ferramen-
ta. É necessário explicar claramente
os objetivos da atividade. Quando for
apresentar o projeto aos alunos, alerte
para a necessidade de citação de todas
as fontes de pesquisa. Explique tam-
bém sobre a importância de se tomar o
devido cuidado para escrever de forma
correta as informações, parafraseando,
e não somente copiando e colando.

Outro ponto fundamental é o de-
senvolvimento de um controle de aces-
so, que permita ao professor monitorar
as atividades. Nos momentos iniciais
do trabalho, uma sugestão é liberar o
acesso dos alunos somente na modali-
dade "reader" (leitor). Dessa maneira,
eles experimentam o ambiente como
visitantes e vão tendo idéias. "Quando
sentirem a necessidade e ficarem esti-
mulados a contribuir com a página, é o
momento certo de liberar o acesso pa-
ra 'writer' (criador de conteúdo)", con-
ta Paulo Martinho.

De modo geral, todo o processo de
implantação da plataforma wiki e pu-
blicação de conteúdo requer boa dose
de paciência. Há coisas que só depois
de algum tempo acabam sendo detec-
tadas como problemas. "Tivemos, por
exemplo, um aluno que começou a
postar observações em todos os textos,
as quais nem sempre eram pertinen-
tes. Nesse caso, removemos os usuários
e passamos a controlar o acesso de to-
dos por meio de uma lista de colabora-

dores de cada turma", lembra o profes-
sor Vicente.

WIKIPEDIA
Em função da possibilidade de intera-
ção, o conteúdo do Wikipedia nem sem-
pre é autêntico. Ciente disso e na tenta-
tiva de aumentar o grau de confiança do
usuário, a comunidade busca encorajar
todos os colaboradores a se registrarem.
Para isso, alega algumas vantagens:
• O seu nome constará da lista de wiki-

pedistas (editores da Wikipedia) e te-
rá uma página de utilizador;

• A comunidade poderá conhecê-lo, fa-
cilitando também a tarefa dos usu-
ários, administradores ou não, que
verificam constantemente se estão
ocorrendo atos de vandalismo;

• As suas contribuições poderão ser vis-
tas nas páginas de estatísticas. Você
pode entrar para a lista de maiores
contribuidores;

• Estando registrado há pelo menos 45
dias e tendo mais de 100 contribuições
válidas no domínio principal, terá di-
reito a voto nas questões em discus-
são que exijam decisões da comuni-
dade. M

ENCONTRO MUNDIAL
A Wikimedia Foundation realiza-

rá, de 26 a 28 de agosto, em Buenos

Aires, Argentina, a Wikimania 2009,

conferência internacional dedicada

a incentivar a produção, o desenvol-

vimento e a distribuição de conteú-

do livre e multilíngue. O encontro,

que será realizado pela primeira vez

na América Latina, consistirá na reu-

nião da comunidade wiki voltada ao

conhecimento livre e aos projetos

que utilizam plataformas colaborati-

vas como a Wikipedia, o Wikilivros,

o Wikinotícias, o Wikiquote e o

Wikimedia Commons. Aberta ao pú-

blico em geral, a conferência é, antes

de tudo, uma oportunidade para que

educadores, pesquisadores, progra-

madores e entusiastas dos projetos

wiki aprendam e descubram novas

maneiras de ensinar, num exercício de

colaboração voluntária.
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