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RESUMO 
 
 
 

Em tempos de declínio nas colaborações da Wikipédia e de cada vez menos espaço 

para o jornalismo e a divulgação com foco na ciência, ambos os 'enfraquecidos' poderiam 

se unir em prol de um bem comum - uma maior divulgação de conteúdos científicos 

dentro da Wikipédia, que poderia ganhar colaboradores de renome, com referências 

bastante confiáveis e até mesmo com crivo acadêmico. 

 

Palavras-chave: Enciclopédia; Internet; Divulgação de ciência; Invenção; Inovação. 
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ABSTRACT 
 
 
 

In times of declining contributions from the Wikipedia and even less space for 

science journalism and science communication, both weakened ones could unite towards a 

common good - a wider dissemination of scientific content within Wikipedia, that could use 

contributors with a lot of knowledge who use references very reliable and with scholarly 

scrutiny. 

Keywords:  Encyclopedia; Internet; Science Communication; Invention; Innovation.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
 

Lançada em janeiro de 2001 por Jimmy Wales e Larry Sanger, a Wikipédia surgiu 

com a intenção de se tornar uma verdadeira enciclopédia da web. A intenção era conter verbetes 

não só de fatos históricos e assuntos academicamente relevantes, mas também sobre toda sorte de 

conteúdos que pudessem ter algum valor para o leitor, em especial o tipo de publicação que vinha 

sendo feita por revistas e jornais, mas que não eram devidamente catalogados e organizados.  

 Contudo, para que essa enciclopédia web fosse possível, seria necessário se adequar 

aos moldes da velocidade e da pluralidade exigidas pela rede - precisaria ser aberta, gratuita, 

mantida sempre a mais atualizada possível, de preferência em diversos idiomas e funcionando de 

forma colaborativa. Recebendo doações através da organização sem fins lucrativos Wikimedia 

Foundation, o site conseguiu então ser mantido no ar com financiamentos voluntários de 

entidades e pessoas físicas interessadas, e desde o seu lançamento teve um crescimento 

estrondoso. Rapidamente se tornou um dos principais destinos de busca na internet, conquistando 

o posto de sexto site mais acessado do mundo
1
, atrás apenas de gigantes como o buscador Google 

(que costuma redirecionar tráfego para a Wikipédia), o Facebook, o YouTube, o portal Yahoo! e 

o serviço de busca chinês Baidu. 

Hoje, a Wikipédia conta com 22 milhões de artigos
2
, sendo mais de 740 mil deles em 

português, com textos confeccionados por voluntários de todo o mundo. Apesar de disponível em 

285 diferentes línguas, os idiomas que mais concentram artigos são o inglês, o alemão, o francês 

e o holandês, sendo que a versão da Wikipédia em língua inglesa costuma ser a mais acessada de 

todo o mundo, por conta da facilidade de compreensão do idioma em relação aos outros três, e 

conta atualmente com mais de 3 milhões de artigos. 

Se focarmos nos números, a Wikipédia, considerando-a em sua totalidade, tem sido 

uma central de conhecimento para mais de 365 milhões de pessoas no mundo inteiro, permitindo 

que qualquer usuário de internet interessado possa contribuir compartilhando o seu conhecimento 

                                                           
1
 De acordo com o ranking do site Alexa, em consulta feita em 12 de julho de 2012. http://www.alexa.com/topsites 

http://www.alexa.com/topsites
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ao editar alguma das páginas de verbetes do site. Não é nem mesmo necessário um cadastro, 

ainda que com este seja possível acompanhar melhor as últimas alterações das páginas editadas e 

também discutir sobre as alterações com outros membros da comunidade da Wikipédia. 

Apesar disso, o mau uso da Wikipédia lhe rendeu uma discriminação muito grande 

dentro do meio acadêmico. Muitas vezes a Wikipédia foi referenciada em trabalhos como fonte 

direta de informação, ao invés de ser uma central de referências, que é o que se espera de uma 

enciclopédia, como bem frisa o dicionário Houaiss
3
 - enciclopédia é a "obra que reúne todos os 

conhecimentos humanos ou apenas um domínio deles e os expõe de maneira ordenada, metódica, 

seguindo um critério de apresentação alfabético ou temático". 

No entanto, depois de uma década de desenvolvimento, a Wikipédia vem enfrentando 

uma crise. Além da falta de dinheiro (leia-se de doações para que a iniciativa pudesse se manter), 

desde 2009, o número de colaboradores voluntários da enciclopédia online tem diminuído de 

forma drástica - no primeiro trimestre de 2009, o site perdeu cerca de 50 mil colaboradores, em 

comparação com a perda de 'apenas' cerca de 5 mil em 2008
4
. Na época, a Wikipédia era o quinto 

site mais acessado da internet, em tempos em que não existia ainda o Facebook. 

No mesmo período, quem também sofreu com o declínio foi o jornalismo científico. 

Em maio de 2007, Neil Henry, professor de jornalismo da Universidade da Califórnia, escreveu 

um artigo ao San Francisco Chronicle reclamando do declínio das notícias, frisando que "Não 

haverá nada no YouTube, ou na blogosfera, ou em qualquer outro lugar da internet que 

efetivamente substitua o valioso trabalho desses profissionais [os jornalistas]". Nesse mesmo 

período, o próprio San Francisco Chronicle estava demitindo cerca de 100 de seus funcionários, 

diminuindo cadernos do jornal, em especial os voltados à ciência e ao meio ambiente
5
. 

Como resposta, alguns jornalistas e cientistas se uniram para criar uma central de 

informações voltadas à ciência, que estariam diretamente disponíveis - e de forma gratuita - ao 

                                                                                                                                                                                            
2
 Dados de junho de 2012 de acordo com a própria página de estatísticas da Wikipédia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_of_Wikipedia 
3
 Grande dicionário Houaiss da línguia portuguesa, edição online, acessada através desse link 

http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=enciclop%E9dia&stype=k 
4
 Segundo reportagem do Telegraph - http://www.telegraph.co.uk/technology/wikipedia/6650077/Wikipedia-

project-losing-contributors-in-record-numbers.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_of_Wikipedia
http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=enciclop%E9dia&stype=k
http://www.telegraph.co.uk/technology/wikipedia/6650077/Wikipedia-project-losing-contributors-in-record-numbers.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/wikipedia/6650077/Wikipedia-project-losing-contributors-in-record-numbers.html
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leitor, chamada de Futurity. A ideia era que, caso o leitor pudesse ter acesso ao conteúdo 

diretamente, sem o intermédio da mídia, por que ele precisaria da ciência divulgada em jornais e 

revistas? Mas sabemos que não é assim que a maioria dos leitores se informa. Eles não querem 

ler o press release do laboratório ou do centro de pesquisas, mas sim absorver o conteúdo de 

outra maneira, de preferência mais simples. Além disso, o leitor que vem do mundo digital está 

acostumado a aprofundar os assuntos da maneira que bem deseja, escolhendo clicar ou não em 

links que ajudam a explicar mais alguns conteúdos, ou então ficando apenas com uma explicação 

mais superficial sobre o assunto - e é exatamente esse encadear de explanação de conhecimento 

que é usado pela Wikipédia em cada um de seus verbetes, que começam com um apanhado de 

informações relevantes sobre o termo buscado e depois o disseca em subtópicos que estão 

disponíveis ao leitor com o rolar da página. 

 

Figura 1 - A página da Wikipédia em inglês sobre o termo 'science communication' - depois de um breve 

preâmbulo sobre o tema, repare que a caixinha 'Contents' permite aprofundar o assunto em tópicos como 

'motivações', 'métodos', entre outros, além de oferecer a lista das referências usadas para confeccionar o texto e 

também links externos e leituras sugeridas. 

                                                                                                                                                                                            
5
 De acordo com o paper do 'Media for Science Forum', p. 4 - acessível através do link 

http://www.mediaforscience.com/Resources/documentos/booklet_en.pdf 

http://www.mediaforscience.com/Resources/documentos/booklet_en.pdf
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2. OBJETIVOS 
 

 
 

A Wikipédia como um todo, mas especialmente a Wikipédia brasileira, está em busca 

de novos colaboradores, que ajudem a ampliar o conteúdo divulgado na enciclopédia online e 

também que auxiliem a detalhar mais as informações dos verbetes já existentes.  

Isso acontece porque grande parte do conteúdo disponível na Wikipédia em português 

costuma ser um esforço de tradução da Wikipédia em inglês. Isso não é mal visto pela 

comunidade - afinal, conhecimento traduzido ainda assim é conhecimento - mas existem ramos 

de pesquisa e de ciência que são bem brasileiros e que, portanto, deveriam receber mais atenção 

na Wikipédia nacional. Oona Castro, representante do Brasil na Wikimedia Foundation, conta em 

entrevista à revista Veja
6
 que o momento é de busca por um maior 'rigor científico' dentro da 

enciclopédia - por isso a força-tarefa da Wikipédia no Brasil tem como intuito fortalecer vínculos 

com a academia, no chamado Global University Program, um programa-piloto criado em 2010 e 

disponível em seis países que visa capacitar e auxiliar estudantes, professores e pesquisadores a 

atuarem como editores da Wikipédia. 

Essa busca por um maior 'rigor científico' e detalhamento das informações da 

Wikipédia poderia ser muito bem aproveitada para fortalecer e ampliar o alcance das mídias 

(sejam elas sites, revistas ou papers) que se dispõem a divulgar ciência. As agências de 

divulgação científica dentro das universidades podem usar como referência os próprios estudos 

aos quais tem acesso; os pesquisadores podem ampliar o alcance de suas pesquisas usando os 

papers como referência em contribuições em verbetes relacionados à sua pesquisa; jornalistas 

podem divulgar suas matérias que envolvam ciência inserindo-as em contextos nos quais façam 

sentido; as entidades de fomento à pesquisa podem fazer uso dos próprios relatórios de pesquisa 

como referência para a divulgação da ciência que vem produzindo; entre tantas outras formas de 

colaborar e ainda ajudar a divulgar ciência. 

                                                           
6
 Entrevista com Oona Castro na Veja, disponível no link http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/com-parceria-

academica-wikipedia-quer-mais-brasileiros 

http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/com-parceria-academica-wikipedia-quer-mais-brasileiros
http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/com-parceria-academica-wikipedia-quer-mais-brasileiros
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3. JUSTIFICATIVA 
 

 
 

A intenção desta discussão é mostrar que um dos melhores lugares para o discurso 

sobre ciência estar hoje em dia é na Wikipédia, enciclopédia que é a mais acessada atualmente, 

seja por estudantes, por pesquisadores, por leigos ou por simples interessados no assunto. Uma 

força-tarefa que daria conta de transformar a Wikipédia em uma enciclopédia mais confiável para 

o seu público e que ajuda a dar uma maior notoriedade aos estudos e discussões da ciência, em 

especial as inovações e invenções desenvolvidas dentro do meio universitário. 

4. PARCERIA WIKIPÉDIA E ACADEMIA: OPORTUNIDADES E DESAFIOS 

 

Desde o final de 2010, a Wikimedia Foundation decidiu dar um maior destaque para a 

participação brasileira dentro da enciclopédia online, tentando compreender melhor as 

necessidades dos editores e colaboradores do país e ouvindo o que eles tinham a sugerir para 

melhorar a dinâmica das contribuições. O foco era ajudar a fomentar o uso da Wikipédia em 

países em desenvolvimento, que são tidos como 'sub-representados' na enciclopédia, ainda que 

sejam os locais onde reside uma grande parte dos usuários de internet.  

Foi iniciado então o Projeto Catalisador do Brasil (também conhecido pelo nome em 

inglês Brazil Catalyst Project
7
), que quer fortalecer e apoiar o crescimento da comunidade da 

Wikipédia brasileira. Foram feitos vários encontros, dentre os quais estive presente em um deles, 

ocorrido em 20 de junho de 2011 na Unicamp
8
, onde representantes da Wikipédia contaram mais 

sobre a iniciativa e convidaram os participantes a se mobilizarem em torno da causa.  

Com essa abertura da Wikipédia para novos colaboradores, que dentre uma série de 

medidas inclui até mesmo uma melhoria do seu sistema de edição - que passará em breve a ter 

uma interface mais amigável (vide Figura 2), que facilita a edição por colaboradores iniciantes e 

menos versados no universo dos códigos da Wikipédia - e uma maior inclinação da própria 

comunidade de editores da Wikipédia a ter mais paciência com os novos colaboradores, 

                                                           
7
 Programa Catalisador do Brasil - disponível no link http://meta.wikimedia.org/wiki/Brazil_Catalyst_Project 

8
 Encontro realizado em 20 de junho de 2011 na Unicamp, ata pode ser encontrada nesse link 

http://meta.wikimedia.org/wiki/Brazil_Catalyst_Project/Agenda_June_2011 

http://meta.wikimedia.org/wiki/Brazil_Catalyst_Project
http://meta.wikimedia.org/wiki/Brazil_Catalyst_Project/Agenda_June_2011
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explicando melhor as regras e oferecendo até mesmo tutoriais sobre como entender melhor a 

Wikipédia e tirar melhor proveito de suas funcionalidades (vide Figura 3). 

 

Figura 2 - Uma barra de edição facilita inserir negritos, itálicos, referências e até definir cabeçalhos e destaques 

de títulos com poucos cliques 

 

Figura 3 - Incentivada pela diretoria da Wikimedia Foundation, a comunidade da Wikipédia se tornou mais 

amigável com os colaboradores novatos, incluindo tutoriais que auxiliam nos primeiros passos 

 

Com essa abertura da comunidade brasileira da Wikipédia, a divulgação de ciência ganha 

um grande aliado, em especial na divulgação de projetos de invenções e inovações, que precisam 

de uma ampla difusão para captarem recursos para serem desenvolvidos também além dos limites 
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das universidades e dos institutos de pesquisa - estar na Wikipédia é também estar a poucos 

cliques de distância do leitor que faz buscas na internet. 

DESAFIOS 

Um dos principais desafios da colaboratividade na produção de artigos dentro da 

Wikipédia tem sido o seu próprio sistema de edição, que é bastante complexo para os iniciantes. 

A própria comunidade entende esse problema e tem se esforçado em minimizá-lo, 

disponibilizando tutoriais e trabalhando na implementação de barras de tarefas que permitam 

inserir as funções desejadas (como negrito, itálico, referências, diferenciação de titulações e de 

destaques em cada verbete) com um simples clique do mouse, evitando que seja preciso 

aprender/decorar os códigos do sistema da Wikipédia. Isso ainda está bem longe da perfeição, 

mas já é meio caminho andado para dar as boas-vindas aos iniciantes, e vale sempre lembrar que 

existem planos de tornar o sistema de edição muito mais amigável do que o atual, transformando-

o em um verdadeiro 'o que você vê é o que você tem' (WYSIWYG
9
). 

Outra barreira a quem se aventura a contribuir com a Wikipédia pelas primeiras vezes é 

entender as regras gerais de uso da enciclopédia, que incluem, por exemplo, não copiar material 

de outras fontes de forma direta (sugere-se a reescrita, para evitar processos por plágio), não 

deliberadamente apagar conteúdos, não se promover ou fazer proselitismo, não fazer publicidade, 

não emitir opiniões, não assinar as próprias contribuições (a autoria dos verbetes é dada como 

coletiva, ainda que os usuários cadastrados possam acompanhar os artigos que editaram), não 

escrever usando apenas letras maiúsculas, não usar 'internetês' e evitar gírias, entre outras 

pequenas regras
10

. Caso o usuário descumpra alguma delas, sua contribuição é suspensa ou 

apagada e ele costuma ser notificado em sua página, caso esteja cadastrado (vide Figura 4).  

Alguns artigos da Wikipédia também costumam ser de difícil edição, por se tratarem de 

assuntos polêmicos ou que geram algum tipo de vandalismo - páginas como o verbete sobre 

Adolf Hitler ou sobre o Nazismo costumam apresentar um cadeado na lateral, indicando que este 

artigo precisa de uma autorização especial para ser editado - o editor interessado em modificar 

                                                           
9
 Acrônimo para 'What You See Is What You Get', termo usado na computação para descrever um sistema em que 

o conteúdo - tanto de texto como gráfico -  é apresentado da exata forma como foi editado pelo usuário. 
10

 Todas as regras do que não é permitido fazer na Wikipédia podem ser conferidas neste link 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Coisas_a_n%C3%A3o_fazer 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Coisas_a_n%C3%A3o_fazer
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algum conteúdo precisa explicar que alterações deseja fazer e aguardar aprovação
11

 (vide Figuras 

5 e 6). 

 

Figura 4 - Notificação feita na página do usuário, indicando que houve descumprimento de alguma das regras da 

Wikipédia 

                                                           
11

 Mais detalhes sobre edição de artigos protegidos podem ser encontrados nesse link 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_protegida 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_protegida
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Figura 5 e 6 - Verbetes como o de Adolf Hitler e do Nazismo costumam ser protegidos de edição, para evitar 

vandalismos 

 

Alguns colaboradores iniciantes também podem se sentir desmotivados pelas regras 

aplicadas por alguns dos editores da Wikipédia, que podem suspender o conteúdo sem dar tempo 

para que o colaborador possa entender e corrigir seu erro. Isso acontece devido à dinâmica de 

funcionamento da Wikipédia, que trabalha com base na rapidez. 

Ainda que permita que qualquer um, inclusive usuários não registrados (que, portanto, 

editam de forma anônima) colaborem com a enciclopédia, a Wikipédia possui uma hierarquia que 

garante que as informações sejam verificadas por diversos colaboradores, garantindo (ou fazendo 

o possível para garantir) a qualidade dos dados publicados. Todos os interessados podem ser 

editores da Wikipédia, mas todas as modificações deverão passar pelo crivo de um administrador, 
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que verifica se as informações editadas estão de acordo com as regras da Wikipédia e se as 

referências fornecidas procedem. Esse administrador costuma ser eleito após um número mínimo 

de edições na Wikipédia (cerca de 2 mil edições) e possui a função de proteger ou desproteger 

páginas, editar páginas protegidas, eliminar páginas que infrinjam alguma regra, bloquear IPs que 

estejam fazendo mau uso da Wikipédia, entre outras atividades. A Wikipédia lusófona conta hoje 

com 37 administradores
12

, que zelam pelo bom conteúdo das páginas da enciclopédia. 

Acima dos administradores estão os burocratas, que possuem permissões para gerenciar 

os privilégios dos editores - transformando-os em administradores, por exemplo, ou removendo 

privilégios daqueles que forem mal intencionados - e a escolha dos burocratas em vigência é feita 

através de votação consensual. A Wikipédia em português conta com 7 burocratas em atividade. 

Logo acima dos burocratas estão os 'Stewards', que exercem a função de 'juízes' da Wikipédia, 

resolvendo problemas entre todas as instâncias hierárquicas abaixo dele, dando o veredicto de 

quem tem razão, sempre à luz das regras estabelecidas pela Wikipédia. Para a comunidade da 

Wikipédia em todo mundo, existem 41 'juízes', sendo que apenas 3 deles são falantes de 

português. 

5. UM PILOTO SIMPLES: PROJETO DA INOVA DENTRO DA WIKIPÉDIA  

 

 Para demonstrar as possibilidades da Wikipédia na divulgação científica, conduzi um 

pequeno e simples projeto piloto, que tinha como intuito inserir conteúdos retirados da página da 

Agência de Inovação da Unicamp (INOVA)
13

 na Wikipédia, testando alguns bons e maus 

caminhos que poderiam ser usados pelos editores novatos. 

 Fazendo uso das informações disponíveis no perfil do projeto 'Aquecedor solar com 

geração de energia elétrica', que foi divulgado dentro do site da INOVA, transferi as informações 

praticamente ipsis literis para um novo artigo da Wikipédia, nomeado de "Aquecedor solar e 

gerador de energia" (vide Figura 7). 

                                                           
12

 A lista dos administradores atuais da Wikipédia pode ser conferida neste link 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Administradores 
13

 Site do INOVA http://www.inova.unicamp.br/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Administradores
http://www.inova.unicamp.br/
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Figura 7 - A edição foi negada, por copiar quase que integralmente o conteúdo intelectual disponibilizado no site 

da INOVA, o que infringe as regras da Wikipédia 

 A edição foi rapidamente negada e apagada da enciclopédia, e uma notificação de 

infração das regras da Wikipédia foi inserida no perfil do meu usuário, indicando que eu havia 

feito uma cópia integral de conteúdo, o que não era permitido. Em uma nova tentativa, dessa vez 

modificando o texto para não configurar cópia, outro editor vetou a edição, lembrando que não é 

permitida a divulgação de propaganda, 'seja ela comercial, política, religiosa, filosófica ou 

pessoal'. Esse tipo de edição errônea foi feita propositadamente, com o intuito de testar os limites 

da própria Wikipédia e de revelar quais situações um editor novato poderia enfrentar. 

 Com um pouco mais de conhecimento das regras da Wikipédia, um editor não tão 

experiente rapidamente poderia depreender que era necessário contextualizar a informação para 

que ela fosse considerada relevante do ponto de vista enciclopédico. Assim, o texto já adaptado 

para não configurar cópia do material da INOVA foi novamente inserido na Wikipédia, mas desta 

vez como parte integrante do verbete 'aquecimento solar' (vide Figura 8). 
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Figura 8 - A inserção dentro do verbete 'aquecimento solar' não foi removida pelos editores da Wikipédia, já que 

não configurava propaganda, nem cópia de conteúdo e mostrava-se enciclopedicamente relevante. 

 

 A adição de mais detalhes a informações já existentes dentro da Wikipédia também 

costuma ser bem vista pela comunidade, atentando sempre às regras de utilização já mencionadas 

acima (vide Figura 9). 

 

Figura 9 - Mais informações acerca da Agência de Inovação da Unicamp não foram barradas pelos editores 

 

 A inserção na Wikipédia de conteúdos científicos e suas devidas referências dentro do 

meio acadêmico e de pesquisa auxilia na maior amplitude da divulgação científica na internet 

como um todo. Ao transformar o discurso de inovação, invenção e/ou ciência em verbetes 

enciclopédicos da Wikipédia, a informação 'salta' posições dentro dos resultados de busca dos 
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principais navegadores da atualidade, como o Google - repare na Figura 10, o verbete da 

Wikipédia para 'Aquecimento Solar', onde se encontram as informações sobre o projeto de 

invenção da INOVA, é o quarto resultado da página de busca e o primeiro que não está associado 

a compra ou venda de aparelhos de aquecimento solar. Muito mais fácil e simples de encontrar do 

que conseguir chegar até o documento em PDF
14

 disponibilizado pelo INOVA em seu site. 

6. CONCLUSÃO 

 

Fica evidente que a Wikipédia como um todo tem um grande potencial como ferramenta 

de divulgação científica voltada para as novas mídias. É preciso, contudo, que haja uma maior 

boa vontade e interesse das instituições voltadas à divulgação de ciência, agências de inovação e 

de pesquisa, tanto dentro quanto fora das universidades, para que esse objetivo de tornar o 

conteúdo científico acessível ao público de maneira agradável e fácil possa ser alcançado. 

Ainda existe muita ignorância entre os próprios acadêmicos e responsáveis pela 

comunicação de ciência, que não acreditam no poder de abrangência da Wikipédia ou então 

preferem disponibilizar seus estudos, pesquisas e invenções apenas dentro do 'cercadinho' da 

academia, colocando na conta do 'leitor interessado' o fardo de garimpar os conteúdos dentro dos 

intrincados meandros digitais acadêmicos - é claramente mais difícil encontrar a informação 

disponível no PDF do site do INOVA do que cruzar com a informação dele (e inclusive com um 

link de referência para o material original) dentro da Wikipédia. 

O material a ser usado como referência para a inserção de dados na Wikipédia é de fácil 

acesso para quem trabalha com divulgação de ciência: as agências de divulgação científica, 

dentro ou fora das universidades, podem usar os estudos científicos como base; os próprios 

pesquisadores interessados podem destacar seus papers (com o devido cuidado para não parecer 

autopromoção) como a referência confiável; jornalistas de ciência podem referir-se às suas 

matérias jornalísticas, entrevistas ou trabalhos de colegas, oferecendo-os como fonte confiável do 

conteúdo divulgado na Wikipédia; e até mesmo as entidades de fomento à pesquisa podem se 

                                                           
14

 O projeto de 'aquecedor solar com geração de energia elétrica' teve seu perfil divulgado em um documento PDF 
no site do INOVA no seguinte link: http://www.inova.unicamp.br/download/402_PERFIL_DEFINITIVO_PT.pdf 

http://www.inova.unicamp.br/download/402_PERFIL_DEFINITIVO_PT.pdf
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valer dos inúmeros relatórios que requerem de seus bolsistas para referir-se com rigor às 

conclusões e discussões científicas destacadas em determinado verbete. 

Resta entender por que nenhum desses envolvidos na produção de ciência - agências de 

divulgação científica, pesquisadores, jornalistas ou entidades de fomento à pesquisa - interessou-

se pela Wikipédia até o momento.  

A comunidade da Wikipédia tem feito o possível para melhorar a sua reputação, 

tornando-se mais rígida com as edições e prezando por um bom conteúdo, e com o passar dos 

anos os usuários de internet vão, aos poucos, compreendendo que a Wikipédia não é a fonte 

confiável, mas sim a 'lista das referências', estas sim confiáveis. As dificuldades técnicas 

provenientes da complicada interface também estão sendo paulatinamente superadas, com a 

inserção das novas barras de tarefa que facilitam a edição, em uma iniciativa que visa expandir 

ainda mais a facilidade de participação de novos colaboradores. 

Com isso, se as instituições, profissionais e pesquisadores acima citados continuarem sem 

se interessar pela Wikipédia como uma nova e eficiente forma de divulgar ciência, vão deixar 

claro que não souberam se adaptar aos novos tempos, ignorando o poder de disseminação de 

conteúdo dentro da rede que a Wikipédia já se mostra, há anos, capaz de promover. 
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