


O processo para a pesquisa, produção e 

redação do Manifesto Estratégico foi iniciado 

em novembro de 2021 e durou um ano. 

Participaram 65 pessoas.

O planejamento estratégico 2023-2025 do 

WMB foi baseado na Estratégia do Movimento 

Wikimedia 2030 e na formulação de uma 

Teoria da Mudança, em 2021.

O trabalho ficou a cargo de um Comitê de 

Estratégia, formado por pessoas voluntárias 

e funcionárias do WMB, em consulta à comu- 

nidade wikimedista e com o apoio de uma 

consultoria externa. O comitê teve reuniões 

virtuais quinzenais e se reuniu presencialmente 

em duas ocasiões.

A redação combinou múltiplos métodos, 

incluindo benchmarking, revisão de literatura, 

pesquisa qualitativa e quantitativa, análise 
imersiva de identidade e validação normativa.

Na WikiCon Brasil, em julho de 2022, houve 

sessões de discussão estratégica e grupos 

focais com a comunidade brasileira.

Entrevistas semi-estruturadas foram reali- 

zadas com lideranças globais do Movimento 

Wikimedia para entender as expectativas 

internacionais em relação ao WMB.

Em outubro de 2022, foi realizada uma sessão 

executiva do Comitê de Estratégia, num retiro 

rural, em Descalvado (SP), para a redação da 

proposta final do planejamento estratégico.

Este Manifesto Estratégico foi aprovado em 

Assembleia Extraordinária do WMB, em 2 de 

novembro de 2022.

Nos anos iniciais da wiki, éramos um grupo de geeks do bem, talvez quixotes digitais, em parte nos divertindo 

num projeto colaborativo, em parte contribuindo para a missão de reunir a soma de todo o conhecimento numa 

plataforma livre. Não imaginávamos que o ecossistema que estávamos construindo, edição após edição, se 

transformaria em uma infraestrutura de base da internet e um movimento global.

A relevância social do conhecimento livre, no geral, e da Wikimedia, em específico, exige que nossa atuação 

organize-se em torno de uma nova imaginação. O Wiki Movimento Brasil abraça neste Manifesto Estratégico a 

responsabilidade de atuar com intencionalidade para a defesa e ampliação do conhecimento livre.

Construímos nossa estratégia para 2023-2025 num processo participativo, ouvindo o que nossa comunidade – 

consultada de diversas formas, durante todo um ano – espera de nós. O destino ao qual nos orientamos é termos 

uma infraestrutura sociotécnica da internet livre com equidade, confiabilidade e segurança. Para alcançá-lo, 

definimos neste documento nossa agência wikimedista e nosso planejamento utópico-realista em prol do 

conhecimento livre.

Valério Andrade Melo

Presidente do Wiki Movimento Brasil

Valério Andrade Melo, do WMB, e Diana 

Santos Souza, da Rede de Historiadoras 

Negras e Historiadores Negros, firmam 

uma parceria pelo conhecimento livre, 

durante a WikiCon Brasil 2022.

UMA DIREÇÃO PARA O WMB METODOLOGIA E PROCESSO

HISTÓRICO E CONTEXTO

Em 2013, o Grupo de Usuários Wikimedia no 
Brasil – cujo nome fantasia é “Wiki Movi- 
mento Brasil” – foi oficialmente reconhecido 
pela Fundação Wikimedia.

O Wiki Movimento Brasil deriva de alguns 
experimentos de organização comunitária que 
remontam a 2005 e 2006. Esses experimentos 
de cunho estritamente voluntário e informal 
buscaram organizar coletivos de editoras e 
editores e difundir os projetos Wikimedia em 
território nacional.

Em 2016, os seis membros fundadores se 
reuniram para elaborar a primeira estratégia

Embora tenha sido desreconhecido pela Fun- 

dação Wikimedia em 2018, o Wiki Movimento 

Brasil não interrompeu suas atividades e 

voltou a ser reconhecido em 2019. No ano 

seguinte, consolidou sua equipe profissional e 

aumentou a base de membros associados. Em 

2022, quando se dá a redação coletiva desta 

estratégia plurianual, o Wiki Movimento Brasil 

conta com 32 membros associados e é uma 

referência para o Movimento Wikimedia.

do Wiki Movimento Brasil. No ano seguinte, a 
associação teve o seu estatuto registrado em 
cartório e constituiu uma estrutura profissional.
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Discussão estratégica sobre o futuro durante 

a WikiCon Brasil 2022.

O portal da Estratégia do WMB traz 

mais informações sobre a produção, 

pesquisa e redação deste manifesto.

Encontro de Estratégia do Wiki Movimento Brasil  

em Descalvado, São Paulo, em outubro de 2022.
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Liderar processos
                  e desenvolver
             produtos e
                    tecnologias em
            uma prática
                 autônoma Sul-Sul

    Contextualizar
              os protagonismos brasileiros
  autônomos em redes,
               governança participativa
         e espaços seguros

Coordenar                               
processos estratégicos

da comunidade lusófona,                
afiliados parceiros e estruturas

políticas emergentes no        
Movimento Wikimedia       

Reconhecer                             
criticamente                 

as ausências e          
ativar as emergências       

de comunidades e     
saberes marginalizados          

com metodologias                  
justas e seguras                             

                      Tecer redes
   sustentáveis de cooperação
            e difusão entre pares do
   conhecimento livre e as
         agências wikimedistas
                      brasileiras

Prática 
emancipatória

Ambiente de 
acolhimento e 

segurança, com 
certeza sobre 
expectativas

Cultura de 
divergência 

positiva

Governança 
descentralizada e 

territorializada

Empoderamento 
social

Nossos pilares

Colaboração & Compartilhamento

                                           Sustentabilidade

     Diversidade & Decolonialidade

                               Interconexão & Parcerias

              Relevância social

                                         Aprendizado

             Acolhimento & Pertencimento

Nossa missão

  Agir na ativação, coordenação

       e transformação social em

            prol do conhecimento livre

Nossa personalidade e estilo

    Utópico-realista                Orientado a

                                                              soluções

           (Auto)crítico e

        (auto)consciente

Nossa visão

     Consolidar a equidade, a

           confiabilidade e a segurança da 

                  infraestrutura sociotécnica

                         da internet livre

                                      Nosso propósito

                           Ser um agente wikimedista

                  brasileiro de ativação, coordenação

               e transformação social em prol do

                        conhecimento livre

Empático

               Nossos valores

                                           O conhecimento livre

                           A democracia profunda

                                                   A justiça social, em especial

                                                            a justiça epistêmica

                          A afirmação de protagonismos

                                    emancipatórios plurais

Solidário



Comitê de Estratégia ► Adriane Batata ► Felipe Lima ► Francisco Venancio ► Janiele Pereira ► Lucas Piantá ► Valério Andrade Melo 

Veronica Stocco ► Equipe ► Érica Azzellini (operação) ► Fabiana Dias (assistência) ► João Alexandre Peschanski (coordenação) 

Participantes ► Alberto L. ► Alexandre M. ► Amanda J. ► André B. ► Andressa I. ► Anna T. ► Asaf B. ► Beverly J. ► Bruno B. ► Carla A. 

Carlise B. ► Célio C. ► Cornelius K. ► Éder P. ► Edilson V. ► Erika G. ► Everton A. ► Fernanda C. ► Flavia D. ► Flávia V. ► Geisa S. 

Giovanna F. ► Guilherme A. ► Guilherme M. ► Hanan E. ► Hermógenes T. ► Isabela T. ► Jessica S. ► João B. ► João R. ► Kaarel V. 

Kalliope T. ► Liráucio G. ► Lucas T. ► Maggie D. ► Mairon L. ► Marilídia B. ► Maryana I. ► Mercedes C. ► Mike P. ► Paul B. ► Paula N. 

Paulo P. ► Rafael G. ► Sandra R. ► Sandra S. ► Shani E. ► Stela M. ► Stephanie L. ► Tet ► Thais M. ► Tiago L. ► Tila C. ► Victor L. ► Vinicius S.
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Construir parcerias com instituições 
culturais e educacionais e com organi- 
zações afins, com atuação sustentável 
nos projetos Wikimedia, desenvolvendo 
e dinamizando uma rede contínua 
em prol do conhecimento livre no Brasil;

Realizar atividades e programas para consolidar e diversificar a 
comunidade wikimedista voluntária no ecossistema do conheci-
mento livre, dinamizando programas sustentáveis na comunidade, em 
especial para a participação efetiva e com segurança de grupos e 
saberes sub-representados;

Organizar atividades e eventos para comunicar e discutir com a 
comunidade lusófona os processos estratégicos do Movimento Wikimedia;

Sustentar iniciativas de melhoria de conteúdos nos projetos da Wikimedia, 
com especial atenção para solucionar hiatos de conhecimento e para 
atuar em tópicos de impacto, promovendo continuamente 
campanhas contra a desinformação e a promoção da demo- 
cracia, da cidadania e dos direitos humanos e climáticos;

Desenvolver soluções inovadoras, tanto de processos quanto 
de produtos e tecnologias do ecossistema do conhecimento 
livre, para a atuação efetiva nos projetos da Wikimedia e fomentar 
a cultura do desenvolvimento aberto e da inovação colaborativa, 
priorizando iniciativas Sul-Sul;

Atuar em prol da decolonialidade no ecossistema global do 
Movimento Wikimedia;

Documentar aprendizados e processos para facilitar a reprodução 
de iniciativas por outras organizações afins que atuam em 
prol do conhecimento livre;

Fomentar uma cultura organizacional de bem-estar, reflexão e 
acolhimento, desenvolvendo continuamente as capacidades internas, além de atuar em consonância com 
o Plano de Diversidade, as práticas colaborativas de Metodologia de Gestão e as normativas de Boa Governança;

Atuar na integração internacional e temática no 
Movimento Wikimedia, em sintonia com o contexto 
e a agência wikimedista brasileira. OBJETIVOS
Ampliar, qualificar e diversificar o conteúdo 

nos projetos Wikimedia;

Ampliar, capacitar, diversificar, reter e acolher 

as comunidades nos projetos Wikimedia;

Fortalecer e consolidar o ecossistema do 

conhecimento livre no Brasil;

Defender a adoção e o aprofundamento de 

regras para a liberdade do conhecimento;

Atuar para o reconhecimento dos projetos 

colaborativos livres no Brasil;

Apoiar a integração das comunidades lusófonas 
em processos regionais e internacionais do 
Movimento Wikimedia;

Desenvolver e apoiar novas lideranças e processos 
estratégicos coletivos nas comunidades lusófonas 
dos projetos Wikimedia;

Apoiar a entrada de organizações sociais nos 
projetos Wikimedia como infraestrutura básica de 
compartilhamento do conhecimento livre. 

DESEJOS
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O Wiki Movimento Brasil (WMB) é uma associação 

brasileira sem fins lucrativos afiliada à Fundação Wikimedia. 

Fundado em 2013, o WMB busca, entre outros objetivos: ampliar, 

qualificar e diversificar o conteúdo e a comunidade nos projetos da 

Wikimedia, em especial a Wikipédia; e apoiar a atuação de 

organizações sociais no ecossistema do conhecimento livre.


