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Resumo
Este artigo aborda os potenciais do uso da enciclopédia eletrônica Wikipédia na difusão
científica. Por mais que existam cada vez mais pesquisa sobre o uso dessa enciclopédia em
iniciativas educacionais, há ainda poucos estudos sobre o uso da Wikipédia no contexto da
difusão científica. Apresenta-se aqui um levantamento qualitativo de textos sobre o uso da
Wikipédia nesse contexto. Esse levantamento enfatiza impactos conhecidos dessa ferramenta
e estratégias para melhor aproveitar o potencial da enciclopédia na difusão científica.
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Introdução
A Wikipédia tem sido normalmente alvo de controvérsia acerca de seu uso como fonte
de informação ou mesmo como potencial ferramenta pedagógica — uma controvérsia talvez
crescente à medida que essa enciclopédia eletrônica multilíngue se tornou um dos sites mais
acessados do mundo. Sua natureza colaborativa e descentralizada, que permite que qualquer
pessoa possa editar seu conteúdo, pode compreensivelmente gerar desconfiança.
Possíveis explicações para essa desconfiança em relação à Wikipédia podem residir
no fato de que a concepção de uma enciclopédia pode remeter à ideia de uma obra cujos
autores são, em sua maioria, especialistas e de que o texto final a ser publicado deve ser
submetido a um corpo definido de revisores (MILLER, 2005). Essas situações muitas vezes
não ocorrem no caso do conteúdo presente na Wikipédia. Há também casos de vandalismo,
geralmente com repercussão na mídia, que dão a impressão de que os verbetes na
enciclopédia eletrônica não são confiáveis (RABIN, 2016) e não devem ser consultados,
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especialmente para estudo (JASCHIK, 2007). Ainda assim a enciclopédia online conseguiu
reunir ao longo de seus quinze anos de existência não apenas um grande número de editores,
mas principalmente um grande número de leitores.
Os artigos da Wikipédia figuram tipicamente em destaque dentre os resultados
apresentados por motores de busca, como o Google (BATEMAN; LOGAN, 2010), e
tornaram-se as principais fontes de pesquisa sobre questões de ciência e saúde (HEILMAN
et al., 2011; LAURENT; VICKERS, 2009). Médicos, advogados e outros profissionais
liberais declararam utilizar os conteúdos presentes na Wikipédia mesmo para suas atividades
profissionais (MUHLEN; OHNO-MACHADO, 2012). Uma pesquisa realizada em 2014 com
médicos nos Estados Unidos indicou que metade deles admitia o uso da Wikipédia para obter
informações que ajudassem no diagnóstico de seus pacientes (TUCKER, 2014). Nesse
contexto, a importância da Wikipédia como referência para ciência e saúde justifica a
preocupação com a confiabilidade do conteúdo ali publicado.
Estudos compararam o conteúdo da Wikipédia em diferentes línguas com o de
enciclopédias tradicionais já consagradas, mostrando ou que a incidência de erros era
equivalente ou que havia menos erros nos artigos da Wikipédia. Uma das pesquisas mais
citadas nesse contexto foi publicada em dezembro de 2005 na revista Nature, na qual se
comparou a qualidade da informação em uma amostra de 42 artigos sobre tópicos científicos
na Wikipédia em inglês e na Encyclopædia Britannica. A conclusão foi que a qualidade dos
artigos da Wikipédia era equivalente à daqueles da Britannica (GILES, 2005). Estudos
posteriores confirmaram o resultado da Nature (RIBEIRO; GOTTSCHALG-DUQUE, 2011;
REAVLEY et al., 2012).
Partindo desse panorama de estudos, este trabalho propõe-se a entender os potenciais
da Wikipédia no quadro geral da difusão científica. Em que medida a noção de que a
Wikipédia deve pertencer à difusão científica se harmoniza com visões consagradas da
difusão científica, como aquela proposta por Carlos Vogt (2012)? Quais as potencialidades
da Wikipédia na difusão científica? Para responder a essas perguntas, define-se na primeira
seção a difusão científica, uma expressão dependente da noção de "cultura científica", e, a
partir disso, problematizam-se os tipos de difusão científica com os quais a Wikipédia se
harmoniza. Na seção seguinte, a partir de um levantamento qualitativo sobre usos da
Wikipédia no contexto da intervenção na cultura científica, faz-se uma discussão de
potenciais dessa ferramenta na difusão da ciência.

Diacronia e sincronia na difusão científica
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Para produzir e entender escritos sobre ciências é necessário estabelecer o conceito
de ciência sobre o qual se está falando, o que permite então apreender como ela é ou pode ser
transmitida. A aprendizagem da ciência é semelhante à de uma linguagem inventada por uma
comunidade (DRIVER et al., 1994). Os conceitos, as grandezas ou as leis que povoam o
mundo da ciência são construções humanas que possuem um objetivo bem definido. Será
através da utilização delas que se interpretará a natureza. Assim, os objetos da ciência não
são os fenômenos da natureza, mas as construções humanas através das quais os fenômenos
são descritos e compreendidos.
A produção dos objetos da ciência ocorre dentro de um conjunto de compromissos
relacionados às práticas científicas que, por sua vez, possuem um caráter simbólico e são
socialmente negociadas (SNOW, 2010). O conhecimento científico é normalmente
construído e comunicado pela cultura e pelas instituições sociais da ciência. Esse
conhecimento inicialmente fechado justifica-se, nessa perspectiva, no sentido de garantir
credibilidade ao que é socialmente negociado. Para o aprendizado e a divulgação das ciências,
um problema fundamental no conhecimento científico negociado e construído dentro da
comunidade científica, por exemplo, através de artigos em revistas, congresso, palestras,
debate entre pesquisadores, é a linguagem em que a ciência é escrita. Esta é planejada para
ser precisa, concisa e impositiva. Há estudos que constatam que mesmo alunos que leem as
palavras fluente e precisamente apresentam dificuldades em compreender textos científicos.
A difusão lida com este problema: produzir uma narrativa que se mantenha entre a precisão
de um texto de pesquisa e algo de interesse e acessível a um público mais geral.
O desafio de lidar com a difusão científica é socialmente dramático, especialmente
em países em desenvolvimento. A difusão científica está no cerne do que se chama a cultura
científica, um conjunto de normas e práticas que está associado, entre outras dimensões, a
um melhor desempenho em pesquisa e inovação (ARBIX; CONSONI, 2011) e a uma
consolidação do bem-estar social e cultural (VOGT, 2010). O caso brasileiro é especialmente
grave, no contexto dos países em desenvolvimento: os resultados do Programa Internacional
de Avaliação de Alunos (PISA), realizado pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico, indicam que os jovens escolarizados no Brasil têm um dos
piores níveis de habilidades cognitivas dentre os países investigados (OCDE, 2012). O nível
de habilidade cognitiva está diretamente relacionado à cultura científica e, caracterizado
como país em que prevalece o analfabetismo científico, o Brasil está em situação
emergencial, pelo menos de acordo com esse indicador.
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Há distintas possibilidades semânticas para definir o objeto da cultura científica. Por
mais que as variações sejam de interesse (FONSECA; DE OLIVEIRA, 2015), adota-se aqui
o quadro geral de Carlos Vogt (2012), em seu consagrado trabalho sobre a espiral da cultura
científica (MELO, 2010:347-9). Vogt estabelece uma diferença entre “cultura da ciência”,
“cultura pela ciência” e “cultura para a ciência”. Segundo essa teoria, a “cultura da ciência”
diz respeito ao conjunto de objetos que a ciência gera e às práticas próprias ao mundo
científico. Está-se nesse nível no espaço exclusivo da comunidade científica, em que o
conhecimento tem os cientistas como emissores e destinatários da cultura científica, e
portanto há pouco ativismo da comunidade científica em difundir o que produz para uma
comunidade mais ampla. A “cultura pela ciência” está relacionada ao conjunto de práticas
culturais que se adquire por meio da ciência e que pode levar a uma predisposição positiva
em relação à ciência. Normalmente, pressupõe-se que as pessoas têm uma atitude positiva
com a ciência, mas essa pressuposição não se justifica na realidade (HOLTON, 1993). A
“cultura para a ciência” é o conjunto de práticas que faz com que as pessoas participem e
socializem o conhecimento científico e a atitude pró-ciência. Nesse nível, levado ao extremo,
Vogt sugere que o interesse e o entusiasmo em relação ao conhecimento científico deveriam
ser análogos aos de torcedores em relação a seu esporte predileto. A partir dessas definições
gerais, Vogt apresenta uma estratégia diacrônica de desenvolvimento da cultura científica, na
forma de uma espiral sequencial, indo da difusão entre pares à divulgação científica geral,
passando pela formação de cientistas nas universidades e nas escolas.
A difusão científica diacrônica, tal qual exposta na espiral de Vogt, sugere
possivelmente uma visão sequencial ou etapista na consolidação da cultura científica6. Uma
das leituras possíveis da espiral científica é que o conhecimento deve ser germinado dentro
da comunidade científica e só em sua versão consolidada ser transferido para um público
mais amplo. Essa visão justifica-se em parte pela necessidade de cuidado com o
conhecimento científico, isto é, sem o devido processo científico, entre pares, pode-se correr
o risco de divulgar mais do que se deveria, o que é especialmente problemático em casos
relacionados a saúde e medicina. Mas a diacronia tem alguns desdobramentos curiosos, em
especial relacionados à defasagem do conhecimento divulgado, à falha retroalimentação e à
prática de segredo.
O pressuposto de que o conhecimento deve consolidar-se na própria comunidade
científica, na cultura da ciência, para daí ser transferido, relativamente inerte e amadurecido,
para a população em geral é possivelmente irrealista. O conhecimento científico, como
6

Parte desta seção foi inicialmente proposta em Peschanski (2016).
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construção social, é negociado em permanência e imaginar que se chegará a uma negociação
estável, a algum consenso científico, para então iniciar o processo de difusão é praticar no
fim das contas a difusão científica em defasagem. O conhecimento, mas também a prática do
conhecimento científico, quando entrar na suposta sequência da cultura científica, estará
finalmente desatualizado ao chegar ao público. Uma consequência desse processo visto em
diacronia é que a expectativa de uma espiral é vã, tornando-se realmente uma espiral de um
ciclo só, já que, a não ser por mecanismos indiretos, como a expectativa generalista de que
uma sociedade com mais cultura científica "sempre" estará mais propensa à inovação
relacionada ao conhecimento científico transferido especificamente pela comunidade
científica no início da sequência, não há mecanismo que retroalimente a partir de um
conhecimento defasado uma prática científica em permanente negociação e evolução.
Há tipicamente a perspectiva de uma difusão científica sincrônica, que torna
potencialmente simultâneos o resultado e a comunicação científica. Essa perspectiva está
diretamente associada a novas possibilidades de difusão que a internet promoveu
(JANKOWSKI, 2007; PONTE; SIMON, 2011), estabelecendo novos modelos de acesso e
participação no processo e na prática científica. Esses novos modelos estão especialmente
claros na e-Ciência (PINHEIRO, 2014). Assim, a própria ciência é aberta (VARGAS; KON,
2014), da coleta de dados e descrição de metadados à própria análise científica, e a prática e
a comunicação da ciência se aproximam ou mesmo se fundem, do que é evidência o crescente
número de blogs de cientistas ou sobre o cotidiano da ciência (KOUPER, 2010; SHEMA et
al., 2012). O risco que se coloca na visão sincrônica é potencialmente a falta de curadoria, na
medida em que ao ganho em velocidade de publicação pode corresponder uma perda de
credibilidade da informação, com eventuais implicações negativas no uso social dessa
informação.
Voltando a atenção à Wikipédia, seu uso na difusão científica pode dar-se em graus
variados entre os extremos de um continuum entre diacronia e sincronia. A modularidade
dessa ferramenta já foi reconhecida em aplicações educacionais, e sua utilização pode ser
"acessória" ou "radical", de acordo com seu impacto na configuração da sala de aula e da
dinâmica entre educadores e educandos (MORAES et al., 2016). Na difusão científica, a
prática sincrônica parece estar mais fortemente em consonância com os preceitos da ciência
aberta e, de certo modo, a discussão sobre o uso da Wikipédia no contexto da intervenção na
cultura científica no levantamento de artigos que segue parece misturar-se com um debate
mais geral sobre desafios de abrir a ciência.
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Potencialidades da Wikipédia
Para entender a relevância da enciclopédia eletrônica colaborativa Wikipédia na
difusão científica parece fazer-se necessário diferenciar perfis de interesse. Nesta seção,
identificam-se potencialidades da Wikipédia em quatro frentes: para os cientistas, para a
comunidade científica, para a comunidade de wikipedistas e para o público em geral. Há uma
relativa tendência na literatura a enfatizar apenas os aspectos positivos do uso dessa
ferramenta, especialmente na educação (KONIECZNY, 2016), e aqui procura-se
problematizar os benefícios encontrados num levantamento qualitativo sobre o uso da
Wikipédia na difusão científica.

Potencialidades para cientistas
Há na literatura pelo menos três principais justificativas para atuar na Wikipédia para
cientistas e equipes de pesquisa: a) um efeito nas citações; b) o impacto da produção; e c) a
escrita com clareza conceitual, especialmente relevante para a fronteira da ciência.
Ao se considerar a percepção da Wikipédia frente à comunidade científica, a princípio
poderia se supor que não haveria efeito direto na difusão da produção acadêmica por meio da
enciclopédia. Mas o que se verifica é que a citação da Wikipédia em artigos científicos tem
aumentado consistentemente (PARK, 2011). Especialmente entre as produções em ciências
da computação e da informação, mas também de artes humanidades e outros campos têm
ativamente utilizado a ferramenta como fonte. Porém, tal uso da enciclopédia é questionável,
mas a presença verificada de citações a materiais de qualidade que fundamentem o que se
encontra na Wikipédia a tornam possivelmente útil para uma leitura do contexto de
determinado campo (NIELSEN, 2007:04): “o uso de citações científicas estruturadas na
Wikipédia muito provavelmente vai continuar a crescer e cada vez mais beneficiar
pesquisadores que buscam indicações bem organizadas para pesquisa original”.
Outra tendência verificada é que as citações dentro da própria enciclopédia seguem
as esperadas ao se analisar o fator de impacto das publicações acadêmicas. É perceptível que
artigos publicados em revistas ou jornais acadêmicos de maior impacto tendem a serem mais
citados na enciclopédia virtual (TEPLITSKIY et al., 2015). As duas tendências apresentadas
mostram que a Wikipédia já está inserida na cadeia de produção do conhecimento científico,
e de um modo positivo. Se a replicação do conteúdo da enciclopédia está crescendo, é
importante certificar-se de que este seja um conteúdo de qualidade.
Por último, a clareza conceitual que se ganha na redação da Wikipédia é benéfica para
a difusão científica atingir a população geral. A Web 2.0 já foi apontada anteriormente como

6

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016

sendo útil para “prestar assistência para os pesquisadores no processo da compreensão
pública e da investigação da ciência” (AMSEN, 2006 apud KIM et al., 2009:668). Mas a
lógica da produção da Wikipédia potencializa essa assistência. Sabe-se que a Wikipédia
possui uma prática de avaliar artigos considerados de qualidade excepcional, chamados de
“artigos em destaque”. Esses artigos são avaliados na sua precisão, completude, neutralidade
e também em seu estilo (MAINGUY, 2007). Segundo a própria Wikipédia, estilo envolve
tanto questões de formatação quanto de clareza conceitual para a compreensão do leitor.

Potencialidades para a comunidade científica
Existem justificativas para a comunidade científica buscar o engajamento na
Wikipédia como um benefício à ciência. O conteúdo da Wikipédia em uma determinada
língua está relacionado não apenas a um maior acesso às fontes em documentos científicos,
mas também ao que se chamou de nível de expansão científica do país
(NOURMOHAMMADI et al., 2015). A partir dos dados referentes à produção científica de
países específicos e do tamanho das Wikipédias nas línguas faladas nesses países, descobriuse que há uma forte correlação entre essas variáveis. Também se indica que a expansão da
ciência e pesquisas num país está associada a uma maior disponibilidade de conteúdo
potencialmente de interesse à Wikipédia. Há problemas metodológicos na correlação
apresentada, que seja pelo fato de os mesmos idiomas serem falados em mais de um país,
mas é provável que numa análise mais cuidadosa se valide a hipótese, crível, de que a
correlação procede.
Um repositório adequado de conteúdo atualizado sobre várias áreas da ciência
contribui para o desenvolvimento de trabalhos em interface e transdisciplinares. A linguagem
adotada em cada nicho de saber é normalmente presumida em cada um de seus nichos,
criando um bloqueio para práticas entre pesquisadores de variadas disciplinas (SIEDLOK;
HIBBERT, 2014). A Wikipédia permite então consultas rápidas e eficientes a conteúdos de
base, facilitando a discussão e o avanço da ciência em situações de desencontro de chavões.

Potencialidades para wikipedistas
Uma das diretrizes compartilhadas pelas Wikipédias em diversos idiomas, incluindo
as de línguas portuguesa e inglesa, é a da impossibilidade de usar a enciclopédia como
plataforma para a publicação de pesquisas inéditas, ou seja, idealmente todos os artigos não
devem conter conceitos, coleta de dados, pesquisas ou teorias que não tenham sido
anteriormente publicadas nos veículos de comunicação adequados e reconhecidos para o
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efeito7. Na comunidade de editores da Wikipédia, intitulados “wikipedistas”, verifica-se
diferentes tipos de contribuições. Em um primeiro estudo sobre essa divisão, Nicolas Auray
verificou a existência de dois grande grupos, com características distintas: os “contribuintes
passageiros”, com usuários não registrados na enciclopédia, e os “membros centrais”, com
usuários registrados com grande participação. Na prática da escrita colaborativa entre tais
grupos, o primeiro tende a prover conteúdo, enquanto usuários registrados normalmente
trabalham com edições formais da Wikipédia (AURAY, 2006).
O que tem, então, é um trabalho contínuo, entre a inserção de conteúdo e re-avaliação
posterior dele, uma revisão entre pares dinâmica, como sugerida por Mainguy (2007). Assim,
num contexto em que a difusão científica sincrônica é privilegiada em detrimento de um
modelo diacrônico de difusão, a comunidade de editores da Wikipédia pode se valer mais
facilmente de fontes que trazem não apenas verificabilidade à informação dada, mas que
refletem ao mesmo tempo um recorte sincrônico dos resultados mais recentes produzidos
pela comunidade científica.
Concomitantemente, entende-se que a comunidade “wikipedista” se beneficia do
aumento de “contribuintes passageiros” através de iniciativas que promovam a presença
acadêmica na enciclopédia. Reconhecidamente, o fundador Jimmy Wales advoga por isso
(MAINGUY, 2007), e a Wikimedia Foundation e a Wiki Education Foundation trabalham
ativamente para a melhoria da qualidade do conteúdo científico na enciclopédia, haja vista
ser 2016 o “Ano da Ciência” na Wikipédia. Apoiado pela Google e pela Simons Foundation,
a iniciativa visa promover a cobertura de ciência da plataforma. De acordo com os
organizadores, eles já trabalharam com 2.200 alunos em 115 cursos de ensino superior nos
Estados Unidos e Canadá, contribuindo com mais de 2 milhões de palavras em artigos vistos
mais de 67 milhões vezes8. Esse último número, em específico, mostra o quão relevante é o
trabalho de levar uma literatura científica de qualidade para a enciclopédia.

Potencialidades para o público geral
Para além da comunidade de wikipedistas, o uso da Wikipédia como uma ferramenta
de difusão que permite tornar potencialmente simultâneos o resultado e a comunicação
científica encontra legitimidade ainda no documento “Cultura Científica: Direito de Todos”,
divulgado pela UNESCO em 2003. Nele, reporta-se a preocupação com o conhecimento
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Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Nada_de_pesquisa_in%C3%A9dita>. Acesso em: 14
jul. 2016
8

Disponível em: <https://wikiedu.org/yearofscience/>. Acesso em: 13 jul. 2016
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científico na sua perspectiva educacional, que assume um caráter especial na escola, mas que
não se restringe a ela, considerando a multiplicação de acessos à informação em diferentes
suportes midiáticos ou não. Assim, trabalhar a difusão científica na enciclopédia eletrônica
multilíngue que se tornou um dos sites mais acessados do mundo de fato configura uma
estratégia positiva em relação à criação de uma cultura científica, tal como entendida por
Vogt (2003).
Um dos principais pontos de crítica à Wikipédia está na falta de um corpo formal de
revisores (MILLER, 2005). Porém, os processos da Web 2.0 são úteis para o trabalho
colaborativo, e trazem uma nova relação entre produtores e os receptores de conteúdo, o
chamado produsage (BRUNS, 2011). Essa mudança na fronteira entre produção e recepção
favorece o uso da Wikipédia para a revisão entre pares:
a premissa dentro da comunidade de produsage é que quanto mais participantes
puderem examinar, avaliar e expandir as contribuições dos seus predecessores, mais
provável será um resultado de qualidade forte e crescente (uma extensão do lema das
fontes abertas, “com globos oculares suficientes, todos os defeitos são superficiais”)
(BRUNS, 2008, p. 24).

A Wikipédia faz uso dessa potencialidade do produsage, criando ferramentas para
controle de qualidade e revisão entre pares, como projetos de checagem de informações e
referências e marcadores para artigos de qualidade ou não (MAINGUY, 2007), em uma
revisão dos pares levada a cabo pela própria comunidade da enciclopédia. Apesar da falta de
um corpo claro, a Wikipédia possui processos bem estabelecidos para a função, criando uma
“cultura de revisão entre pares” nos usuários, que assumem a responsabilidade de manter o
conteúdo. A própria Wikipédia é uma disseminação de um processo visto como inerente e
outrora exclusivo da comunidade científica, o que generaliza então o processo de validar o
conhecimento por meio da revisão entre pares.
Por princípio, a Wikipédia exige que os editores traduzam termos, conceitos ou
expressões difíceis, do âmbito acadêmico para uma linguagem enciclopédica que o público
leigo possa absorver. Como dito anteriormente, mesmo alunos do Ensino Superior
apresentam dificuldades na absorção do conteúdo de ciências. Tal clareza, como apontado,
é relevante para se manter os leitores presentes na enciclopédia – e eles, apenas ao participar
passivamente da enciclopédia, já produzirão mecanismo para a melhoria do conteúdo nela
contida (ANTIN; CHESHIRE, 2010). O tamanho da audiência se mostra como um fator
psicológico relevante para as contribuições de outros “wikipedistas”, incentivando a
participação ao fortalecer recompensas como reputação ou aprovação. Além disso, os
próprios leitores, ao se manterem na Wikipédia, começam a aprender sobre as regras e
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práticas daquela comunidade. A partir desse ponto, o passo para ir de leitor à editor pode ser
simplificado. O processo de escrita da Wikipédia, ainda que dotado de complexidades
próprias, envolve interações sociais e benefícios para a comunidade como um todo,
características que motivam o engajamento em uma atividade (KENNEDY et al., 2015).
Retomando então uma provocação anterior, com leitores que se aprofundam no
conhecimento científico e engajam e participam da enciclopédia, tem-se os mecanismos para
a retroalimentação da espiral científica.

Conclusão
Diante da bibliografia consultada, observa-se que a Wikipédia, como ferramenta de
difusão científica, potencialmente transforma o acesso ao conhecimento e a cultura científica
(MAINGUY, 2007). Uma vez inserida como instrumento no modulo de difusão proposto por
Vogt (2003), que pressupõe a noção de espiral científica, a Wikipédia tende a estabelecer
uma prática sincrônica de difusão.
Nesse contexto, ela criar um processo que se retroalimenta, mantendo a espiral, sendo,
portanto, claramente relacionada com a difusão científica – tendo em vista, por exemplo, a
relação entre o tamanho da Wikipédia em determinado idioma e o nível de expansão
científica do país correspondente (NOURMOHAMMADI et al., 2015). Além de poder
beneficiar a espiral científica, verifica-se que a Wikipédia possui potencialidades de alta
relevância para cientistas, que citam e são citados pela mesma (PARK, 2011; TEPLITSKIY
et al., 2015), e para a comunidade científica como um todo, contribuindo para o
desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares (SIEDLOK; HIBBERT, 2014).
Esse levantamento qualitativo ainda permite desdobramentos futuros. Um primeiro
passo seria a continuidade do estudo em uma revisão bibliográfica. Outras possibilidades
existem na análise de dados obtidos em projetos como o “Ano da Ciência” que visam o
aprimoramento da enciclopédia virtual e os efeitos observados na cultura científica. Ainda
que a transformação desejada no uso da Wikipédia para a difusão científica seja um processo
extenso, efeitos imediatos também são esperados.
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