
Por qualidade, Wikipedia quer pesquisadores
A Wikipedia deseja melhorara qualidade dos artigos postados em seu sitee, para manter o espírito
de incentivo à participação ao mesmo tempo em que aumenta sua credibilidade, a Wikimedia
Foundation lançou um programa de fomento ao uso de suas páginas como material de ensino e 
pesquisa em universidades. A iniciativa pode chegar ao Brasil. Por Marcelo Medeiros 

Representantes da Wikime-
dia Foundation estiveram no
país em meados de janeiro para
apresentar o projeto a profes-
sores universitários, pesquisa-
dores e entusiastas da Wikipe-
dia. Nenhum acordo foi fecha-
do, mas o interesse brasileiro
em construir uma iniciativa se-
melhante à norte-americana (tal-
vez até mais ampla) foi captado
por Kul Wadhwa, diretor de de-
senvolvimento de negócios da
fundação.

"Estamos buscando univer-
sidades brasileiras para enten-
der melhor o trabalho dos pro-
fessores e alunos e até mesmo
o nosso papel na sociedade",
afirmou ao JC durante visita à 
Universidade Federal do Esta-
do do Rio de Janeiro (Uni-Rio).

A "turnê" passou também
pela Campus Party, evento vol-
tado para a discussão de temas
ligados a tecnologia, realizado
em São Paulo.

Kul apresentou aos brasilei-
ros resultados preliminares e a 
metodologia do projeto Iniciati-
va de Políticas Públicas, em an-
damento nos EUA desde maio
de 2010.

Financiado com US$ 1,2 mi-
lhão oriundo da norte-america-
na Fundação Stanton, que pa-
trocina projetos de mídia na-
quele país, o programa reúne
voluntários da enciclopédia e 
pro fessores universi tár ios e 
seus alunos para melhorar a 
qualidade de artigos de temáti-
ca variada, mas concentrado
em temas de políticas públicas.

Projeto - Treze docentes foram
contatados e treinados para a 
tarefa por voluntários. Entre os
professores dispostos a partici-
par, estão quadros de Harvard,
Georgetown e da Universidade
da Califórnia em Berkeley, três
das mais prestigiadas institui-
ções de ensino superior dos
Estados Unidos.

Os voluntários são usuários
frequentes da Wikipedia que se
dispuseram a promover encon-
tros presenciais e virtuais com
os participantes.

Uma metodologia de ensino
foi desenvolvida de modo a es-
timular os 250 discentes partici-
pantes da iniciativa a atualiza-
rem textos da Wikipedia como
parte de suas atividades.

Uma das missões foi mostrar
a linguagem adequada à enci-
clopédia, mais baseada em fa-
tos do que em argumentações
teóricas. Outra foi estimular a 
checagem das fontes nas quais
os artigos se baseiam e, claro,
fomentar o hábito de corrigir tex-

tos incompletos ou imprecisos.
As lições foram aplicadas em

aulas de cursos como política
energética, de te lecomunica-
ções e mídia, direitos autorais,
meio ambiente e direito.

Durante o três últimos meses
de 2010, 190 artigos da enciclo-
pédia foram modificados, 81 dos
quais relacionados a políticas
públicas do governo norte-ame-
ricano. Os demais abrangem
temas correlatos às políticas
públicas, mais generalistas, de
acordo com a definição do rela-
tório da Wikimedia Foundation
produzido para registrar a pri-
meira fase do programa, que
possui um ano de duração.

Uma avaliação está em an-
damento para averiguar, em ter-
mos qualitativos e quantitativos,
qual foi o impacto das altera-
ções na qualidade dos textos.

Também está sendo calcu-
lado em que medida a prática
foi difundida para outros alunos
e professores.

Credibilidade - A iniciativa está
ligada ao desejo da Wikipedia
de melhorar a qual idade de
seus artigos e assim aumentar
sua credibilidade.

Apesar de ser um dos sites 
mais acessados do mundo, atrás
de grandes portais como Goo-
gle, Facebook, Yahoo e Youtu-
be, a enciclopédia é questiona-
da por não ter em seus quadros
especialistas que possam che-
car todos os seus artigos. A pos-
sibilidade de qualquer um po-
der alterar os textos também le-
vanta críticas em relação à qua-
lidade do que está escrito.

A existência de artigos com
erros graves ou com informa-
ções ausentes preocupa pro-
fessores, pois o site serve de
base de consulta para muitos
discentes, do ensino fundamen-
tal ao superior.

Em 2009, segundo a base de
dados ScienceDirect, organiza-
da pela editora Eselvier, 614
artigos científicos apontaram a 
Wikipedia como fonte. Até ju-
nho de 2010, outros 478 tinham
feito o mesmo.

"Há muitos artigos com da-
dos ultrapassados e informa-
ções incorretas", alerta Juliana
Marques, professora de Histó-
ria Antiga da UniRio e cadastra-
da como editora da enciclopé-
dia desde 2006. "Canso de ou-
vir reclamações de professores
sobre alunos que leem a Wiki-
pedia e acreditam em tudo o 
que está ali e reproduzem aque-
las informações em seus traba-
lhos acadêmicos."

Algumas pesquisas interna-
cionais também levantam esse
problema, enquanto outras afir-
mam que, dependendo da área,
a precisão dos artigos da enci-
clopédia é alta.

Em 2010, por exemplo, pes-
qu isadores da Un ivers idade
Thomas Jefferson compararam
a descrição de uma dezena de
tipos de câncer na Wikipedia
com a do Instituto Nacional do
Câncer dos E U A e chegaram à 
conclusão de que a precisão de
ambos era semelhante.

A Wikimedia Foundation, no
entanto, reconhece em sua pá-
gina a possibilidade de haver
artigos com fontes falsas e com
redação enviesada e pede para
que esses casos sejam sempre
relatados pelos usuários a fim
de corrigir o problema. Uma ten-
tativa de envolver cientistas no
processo de revisão dos artigos
foi implementada em 2006, mas
desativada no ano seguinte.

Atenta aos erros, Marques
compareceu à palestra de Kul,
diretor de novos negócios da
Wikipedia, para conhecer o pro-
jeto em andamento nos E U A com
mais detalhes. Ela planeja criar
um curso sobre edição da enci-
clopédia para que seus alunos
se envolvam na tarefa de melho-
rar os artigos sobre História ou
outras áreas.

"Quando perguntei quem es-
tava interessado, muitos respon-
deram positivamente", garante.
"Precisamos aumentar a quali-
dade do que está escrito ali, já
que é uma fonte gratuita, onde
os alunos buscam informações."

Bras i l - De acordo com Jessie
Wild, gerente de projetos espe-
ciais da Wikipedia, não há data
para a iniciativa norte-america-
na ser replicada por aqui."Ainda
precisamos avaliar os resulta-
dos para consolidar a metodo-
logia a ponto de ela se tornar
uma base para que outras se-
jam desenvolvidas mundo afo-
ra", afirma. "Mas nossa inten-
ção é justamente que iniciati-
vas de melhoria dos artigos flo-
resçam por conta própria, pois
este é o espírito da Wikipedia."
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