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● Wikipédia tem “projetos irmãos”: um repositório 
livre multimídia (Wikimedia Commons), uma 
biblioteca digital  de obras licenciadas livremente 
e de fontes primárias (Wikisource), um dicionário 
multilíngue livre (Wiktionary), um repositório de 
dados relacionados/lincados livres (Wikidata), e 
muito mais!

● Juntos, eles combatem o mal (oops!) são 
chamados Wikimedia

Calma, "Wikimedia"?



O que poderia ser mais distinto?

Instituições de memória

● Fechado, curadoria 
especializada

● Equipe remunerada
● Informação ‘definitiva’
● Forte foco em coisas físicas
● Pesquisa original

Projetos Wikimedia

● Abertos, curadoria amadora
● Trabalho voluntário
● Informação pode ser 

alterada
● Totalmente online
● Baseados em outras fontes



O que poderia ser mais semelhante?

Instituições de memória e projetos Wikimedia …
● ...obter, preservar, tornar acessível, e 

compartilhar conhecimento e objetos culturais 
● ...preocupar-se com qualidade, correção e 

precisão
● atingem sua missão quando suas obras e 

conteúdos são efetivamente usados 



Em outras palavras...

Fazemos as mesmas coisas, pelas 
mesmas razões, para servir aos 
mesmos públicos! 

...de formas distintas e com modelos e 
recursos diferentes.



Por que eu deveria me preocupar 
com a Wikipédia?

● É o site de informações referenciadas mais acessado em todo 
o mundo, atingindo mais de 500 milhões de pessoas todo 
mês.

● Está disponível em mais de 40 línguas
● É sem fins lucrativos, licenciada livremente, e comprometida 

com preservação de conteúdo para sempre
● Wikimedia Commons tem 22 milhões de arquivos de mídia 

que podem ser reutilizados livremente
● É a maneira mais rápida e eficiente de atingir o público



Tem voluntários?

Você tem 
voluntários em sua 
instituição?

Transporte de 
voluntários ao museu 
de Londres:
Licença e crédito:
CC-by-sa Annie Mole



E sobre os e-voluntários?

?



Sim, você pode!

Voluntários da wikimedia são seus e-
voluntários!  

...Você apenas não tem um relacionamento 
com eles ainda!



Então como isso funciona?
● Instituições colaboram com voluntários da wikimedia em  

meios de benefício mútuo sem comprometer os 
princípios de ambos, para:
○ Integrar o material da instituição para a Wikipédia, Commons, e 

Wikisource
○ Melhorar a abrangência de conteúdos cobertos na wikipédia de 

objetos da instituição ou assuntos de interesse
● Retroalimentação da coleção das instituições o trabalho 

voluntário (por exemplo revisão, categorização) 
● Experiência do Museu/Arquivo + Alcance da Wikipedia = 

máxima utilidade ao público 



Wikipedistas 
vêem uma 
xilogravura 
Dürer da 
curadoria do 
British Museum 
CC-by-sa Fae



Benefícios para a instituição
● Atrair novos públicos, físicos e online
● Melhorar abrangência/cobertura e qualidade do 

conteúdo relevante da sua instituição na 
wikipédia
○ e ter alguns traduzidos para outras línguas, 

gratuitamente (!), em outras línguas  (ver também 
QRpedia)

● Receber correções e melhorias de seus próprios 
metadados (pergunte ao Bundesarchiv!)

● Crowdsourcing

http://qrpedia.org/
http://qrpedia.org/


Alguns exemplos, em resumo

● German Federal Archive (Bundesarchiv) -- upload de 
grande quantidade de arquivos, melhorias nos 
metadados

● British Museum (Wikipedians in Residence, 
concursos, visitas, matchmaking/conexões, 
traduções, editatonas)

● US National Archive - upload de grande quantidade 
de arquivos, "documento do dia", editatonas



Alguns exemplos, em resumo
● Bibliothèque nationale de France (crowdsourcing 

e revisão de texto de OCR)
● Museo Picasso, Barcelona (links para artigos da 

wikipedia, "editatonas", "uma noite no museu")
● Biblioteca Nacional da Austrália -- acervos de 

jornais (Trove) gera citações automática da 
Wikipédia; Página "Ask a Librarian" na Wikipedia

http://www.nla.gov.au/blogs/behind-the-scenes/2014/05/07/ask-a-librarian-now-virtually-everywhere




Coisas que você pode fazer amanhã
● Contactar e convidar Wikimedistas locais para suas 

instituições e atividades conjuntas; 
● Informar sobre exibiçoẽs e projetos por vir
● Mapear e monitorar a abrangência/cobertura e a qualidade 

do conteúdo da Wikimedia relevante para a sua instituição
○ Identificar lacunas e comunicar à comunidade para solucionar;
○ Motivar o foco dos voluntários por meio de concursos por exemplo, ou outras 

atividades/desafios;
● Disponibilizar textos de curadoria sob uma licença livre
● Disponilibizar seus metadados sob licença CC0



Muito Obrigado!
More information: http://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM

Model projects:http://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Model_projects

I am asaf@wikimedia.org

Local (lusophone!) community contacts:
Vinicius Siqueira (RJ) -- vini_175@hotmail.com
Fábio Barros (RJ) -- fabiobarros10@gmail.com

Luiz Augusto (SP) -- lugusto@gmail.com
Otávio Louvem (RJ) -- otavio1981.wiki@gmail.com  
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