A

ão

iliz
aç

ut
e

st

de
o

tig

ar
é
a

ex
clu
siv
pa
ra
s

fin

cio

ca

ed
u

na

is.

ed
u

ca

cio

na

is.

QUAL 0 FOCO DE ATUAÇÃO DA WIKIMEDIA?
A Wikimedia Foundation tem como missão
o aumento do conhecimento compartilhado a
partir de todos e para todos. E ela vê no Brasil
um país com potencial muito forte para o desenvolvimento dessa missão. Essa visão de que a
sociedade tem muito conhecimento, que precisa
ser sistematizado de modo colaborativo para que
as pessoas tenham acesso. Essa posição parte do
entendimento de que o conhecimento é importante para a gente ter desenvolvimento educacional, acesso à informação e diminuição das
desigualdades. A gente entende os processos da
Wikimedia como recursos educacionais.
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A IDEIA É DE FORTALECER A COMUNIDADE?
A comunidade tem sua vida e sua dinâmica
própria e nosso papel é de somar. Compreender o que já está em desenvolvimento e potencializar os projetos, valorizando ainda mais o
trabalho que já é desenvolvido.
COMO 0 JORNALISMO TE LEVOU A PRÁTICAS COLABORATIVAS?
Eu nunca fui uma jornalista padrão, mas sempre
brinco que o diploma de jornalismo te dá licença poética para atuar em quase tudo! As causas
sociais sempre me mobilizaram, para se ter ideia
o meu primeiro estágio troquei pela militância
no movimento estudantil de comunicação. Foi
quando fui convidada para participar da equipe
do primeiro Governo Eletrônico da cidade de São
Paulo, entrei de cabeça por que a causa me mobilizava. Foi quando também tive meu primeiro
contato com a internet. Me apaixonei de cara.
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la nunca foi uma jornalista tradicional,
dessas que constroem trajetórias em
grandes redações, que pegam seus bloquinhos e vão para a rua atrás de notícia. Os caminhos de Oona Castro,
recentemente contratada como consultora da
Wikimedia no Brasil, seguiram o calor das suas
paixões. "Tive o privilégio de sempre trabalhar
com aquilo que acreditava", afirmou.
Sensível às questões sociais desde cedo, se dedicava a trabalhos que a faziam sentir que estava participando de algo importante. Hoje, é uma boa referência quando o assunto é jornalismo colaborativo:
tendo atuado no projeto Modelo de Negócios
Abertos da Fundação Getulio Vagas e como diretora executiva do instituto e do site Overmundo.
De algum modo, seguir suas paixões na defesa do
direito à comunicação a ajudou a passar pela seleção
e se tornar a consultora da Wikimedia Foundation
no Brasil. Sua tarefa, além da organização do escritório no país, será a de pensar formas de potencializar
projetos, movimentos e ações da comunidade wiki.
De todo modo, a jornalista quer evitar as personificações e não se coloca como representante,
mas, sim, catalisadora porque o espírito do projeto
está na construção coletiva. Segundo ela, a essência desse trabalho é o que justifica o escritório no
Brasil ,que acaba de nascer, já ter data para terminar. "Se tivermos sucesso, o escritório não será
mais necessário em dois ou três anos. Acreditamos
que as práticas da comunidade terão força suficiente para que se sustentem autonomamente".
Na conversa com a IMPRENSA, a jornalista
contou sobre sua trajetória, falou sobre o jornalismo colaborativo e sobre a importância dos
projetos Wikimedia para a democratização do
conhecimento humano.
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- POR QUE 0 BRASIL É IMPORTANTE PARA
A WIKIMEDIA?
Oona Castro - O Brasil vem participando no
crescimento de acesso à banda larga, vem tendo
um significativo avanço educacional, uma parcela significativa da população está saindo do nível
da miséria. São indicadores que tornam o cenário
mais propício para o engajamento dos cidadãos em
projetos que visam o aumento do conhecimento
produzido de maneira colaborativa. Ainda que os
brasileiros representem hoje 9 0 % das colaborações
em português para a Wikipédia, fica claro em torno desses indicadores que o país tem um potencial
enorme para um envolvimento maior de pessoas, e
este crescimento ainda não está acontecendo.
IMPRENSA

FOI ENTÃO QUE DESCOBRIU A COLABORAÇÃO?
Fui trabalhar na equipe de Web do escritório do
Conselho Britânico, no Rio, e lá fazia atividades paralelas com a militância. Em função disso, fui fazer
um curso de Propriedade intelectual na Fundação
Getulio Vargas (FGV). Acabei me interessando
muito porque entendia a internet como algo muito
positivo em termos de democratização da informação, mas ao mesmo tempo pensava que existiam
pessoas que viviam da produção intelectual e que
precisavam ser respeitadas. Como resultado, colaborei com a FGV e, posteriormente, passei a conversar com o Overmundo, quando fui convidada
para coordenar as operações do site. Essa minha
experiência e a atuação em espaços democráticos
de decisão podem contribuir com a missão da W i kimedia que é a de compartilhar conhecimento.

Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 278, p. 26-27, maio 2012.

