Wikimedia contra a desinformação: temática é discutida em conferência
que reúne colaboradores voluntários da Wikipédia no Brasil
Evento debate o papel de projetos como a Wikipédia no combate à desinformação no país
Nos dias 23 e 24 de julho, São Paulo receberá a WikiCon Brasil 2022, a primeira conferência da
comunidade brasileira de wikimedistas - grupo de editores voluntários que colaboram com os
diversos projetos da Fundação Wikimedia no Brasil, dentre os quais se destaca a Wikipédia. O
encontro acontecerá no Goethe-Institut São Paulo, parceiro do evento, e contará com palestras,
capacitações, discussões e apresentações culturais, reunindo voluntários de várias regiões do país.
Maryana Iskander, CEO da Wikimedia Foundation (WMF), é uma das convidadas do evento, que
conta com a produção executiva do Wiki Movimento Brasil - afiliado brasileiro da Wikimedia.
O tema da conferência, “Wikimedia contra a desinformação”, foi escolhido pela comunidade dada a
atual relevância dessa discussão, sobretudo no Brasil, que

vem sofrendo há tempos com a

circulação de notícias falsas e conteúdos enganosos.
A luta contra a desinformação não é nova para o movimento Wikimedia. Com uma comunidade
composta por uma diversidade de voluntários (programadores, estudantes, professores, editores
etc.), as informações são produzidas e editadas para garantir que o conteúdo das páginas esteja
sempre correto. Há a realização de um monitoramento constante, checando a credibilidade das
fontes e verificando as edições efetuadas. Nesse sentido, quanto mais pessoas contribuírem de
forma séria, maior a chance de acesso a informações confiáveis na internet.
Essa e outras temáticas serão debatidas nos dois dias da conferência. Assim como os projetos
Wikimedia, o evento foi pensado e planejado de forma colaborativa, contando com a participação dos
voluntários da comunidade brasileira. A WikiCon Brasil 2022 é patrocinada pela Wikimedia
Foundation (WMF) e pelo Comitê Gestor da Internet (CGI).
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