
 

  
 

Questionário 

Olá! Somos o calibra, um projeto ligado ao Wiki Movimento Brasil que visa a 
capacitação e o desenvolvimento de lideranças Wikimedia brasileiras. Durante a 
WikiCon Brasil 2022, realizaremos atividades voltadas à compreensão das diferentes 
formas de ser uma liderança para o movimento Wikimedia no contexto brasileiro.  

Desenvolvemos as perguntas a seguir com os objetivos de identificar capacidades 
e habilidades desejáveis a uma liderança no contexto do movimento Wikimedia; 
encontrar pessoas interessadas em desenvolver atividades ligadas à Estratégia do 
Movimento; e identificar desafios que podem impedir estas pessoas de realizar seus 
interesses.  

Este questionário não requer conhecimentos prévios sobre o movimento Wikimedia 
e nossa intenção é que pessoas diversas, com diferentes experiências, 
conhecimentos, perspectivas e proveniências possam colaborar com o nosso 
processo.  

Caso você compartilhe, ao final do questionário, seu nome de usuário ou e-mail para 
contato, nos responsabilizamos por garantir que estes dados não sejam 
compartilhados com qualquer outra pessoa que não os membros do calibra, com 
fim exclusivo de análise. Estes dados nos ajudarão a pensar atividades que auxiliem 
no processo de construção de um programa que capacite wikimedistas para liderar 
a implementação da Estratégia do Movimento Wikimedia no Brasil.  

Para garantir que ninguém mais terá acesso às suas respostas, passaremos 
recolhendo os questionários preenchidos durante os horários de intervalo e 
fechamento dos dois dias de evento. Estaremos disponíveis para responder a 
quaisquer dúvidas e interesses presencialmente durante a WikiCon Brasil 2022 e 
remotamente em nossas páginas de usuário e contas de e-mail. 

 

  Adriane Batata     Lucas Piantá 

  ABatata (WMB)    LPiantá (WMB) 

 adriane.batata@wmnobrasil.org   lucas.pianta@wmnobrasil.org  
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Em qual país você vive atualmente? 

 
 
Se você vive no Brasil, em qual estado você vive atualmente? 
 
 
 
Você costuma realizar atividades comunitárias/em equipe?   

 Sim            
 

        Caso tenha respondido positivamente à questão anterior 

Sua participação nestas atividades é 
você pode escolher mais de uma opção 

 voluntária       

Como você atua nestas atividades? 
você pode escolher mais de uma opção 

 organizando atividades comunitárias/em equipe 
 coordenando atividades comunitárias/em equipe 

 participando de atividades comunitárias/em equipe 

Com que frequência você realiza estas atividades? 

       

 
 

Nas opções abaixo, assinale até 5 (cinco) que você considera mais importantes para 
pessoas que ocupam posições de liderança em uma comunidade de voluntários 

 Experiência no nicho em que estiver atuando 

 Construir redes de trabalho 

 Boa capacidade de organização   
 Responsabilidade             

 Boa capacidade de decisão          
 Proatividade             
 Engajamento de pessoas             
 Aprender com erros  

 
 

 Autoconfiança  
 Espírito de coletividade 

 Audacidade 
 Mediação de conflitos 

 Otimismo 
 Empatia 
 Inspirar confiança 

 

 

 profissional 

 diariamente  semanalmente  mensalmente  semestralmente 

 Não 



 

  
 

Nas opções abaixo, assinale até 5 (cinco) que você considera menos importantes para 
pessoas que ocupam posições de liderança em uma comunidade de voluntários 

 Experiência no nicho em que estiver atuando    

 Construir redes de trabalho     
 Boa capacidade de organização     
 Responsabilidade       
 Boa capacidade de decisão     

 Proatividade       
 Engajamento de pessoas       

 Aprender com erros  

No contexto do movimento Wikimedia, você tem interesse em realizar alguma das 
atividades a seguir?  
Você pode escolher mais de uma opção 

 parcerias com instituições de memória para a difusão de seus acervos nos projetos 
Wikimedia, como a Wikipédia, o Wikidata e o Wikimedia Commons. 
 

 iniciativas de difusão que colaborem com maior compreensão do movimento 
Wikimedia por parte da sociedade. 
 

 discussões que colaborem com a compreensão dos desafios e possibilidades do 
desenvolvimento do movimento Wikimedia nos contextos brasileiro e global. 
 

 pesquisas que colaborem com a compreensão do impacto dos projetos Wikimedia, 
como a Wikipédia, o Wikidata e o Wikimedia Commons no espaço público. 
 

 Iniciativas que visam o desenvolvimento de capacidades e lideranças.  
 

 iniciativas que colaborem com a diversidade no movimento Wikimedia. 
 

 parcerias com instituições de ensino para a utilização de projetos como a Wikipédia, 
o Wikidata e o Wikimedia Commons como ferramentas de ensino e aprendizagem. 
 

 organizar iniciativas que colaborem com a melhoria ou aumento da cobertura sobre 
temas específicos nos projetos Wikimedia, como a Wikipédia, o Wikidata e o 
Wikimedia Commons. 
 

 participar de decisões tomadas em ambientes como comitês de financiamentos e 
conselhos de gestão do movimento Wikimedia. 
 

 não tenho interesse. 
 

 outras. Quais? ________________________________________________________________ 

 

 

 Autoconfiança  

 Espírito de coletividade 
 Audacidade 

 Mediação de conflitos 
 Otimismo 
 Empatia 
 Inspirar confiança 

 

 



 

  
 

Quais das opções a seguir estão mais adequadas àquilo que ajudaria você a realizar 
mais satisfatoriamente os seus interesses de atuação no movimento Wikimedia? 

 participar de programas de capacitação 

 mais conhecimento sobre as oportunidades 
 mais tempo disponível    
 mais recursos    
 outros. Quais? ________________________________________________________________ 

 

 

Nos próximos meses realizaremos atividades e discussões com o objetivo de 
fortalecer pessoas, ideias e iniciativas que colaborem com a construção de um futuro 
adequado às demandas, interesses e potenciais da comunidade Wikimedia brasileira.  

Caso tenha interesse em participar, deixe seu e-mail ou nome de usuário Wiki para 
que entremos em contato! 

  

________________________________________________________________________________ 

 

 
Agradecemos imensamente a sua colaboração, 

 
Adriane e Lucas.  

 


