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Acreditamos em Espaços Corajosos e 
Amistosos 
O objetivo desta sessão é criar um espaço encorajador para o aprendizado 
coletivo. Isto requer um comportamento intencional, no qual os participantes 
sejam conscientes e responsáveis pelo efeito de suas declarações e ações sobre 
as outras pessoas. 

Respeitamos nossas experiências e as experiências das outras pessoas e 
reconhecemos que não podemos fazer este trabalho uns sem os outros.

Revise aqui todo o acordo “Brave, Friendly Spaces” (em inglês): 
bit.ly/AFBraveSpace



Diretrizes da Wikipedia
A Wikipedia resume suas 
regras de edição nos 
seus Cinco Pilares  e nas 
Políticas Principais de 
Conteúdo. 

Esse guia se baseia nas 
políticas resumidas aqui, 
mas nós destacamos sete 
regras básicas que você 
precisa seguir enquanto 
edita!

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Cinco_pilares
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Core_content_policies
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Core_content_policies


Todos os artigos da Wikipédia devem ser escritos a partir 
de um ponto de vista neutro. Eles devem apresentar, de 
forma igual, diferentes visões sobre o assunto, sem 
favorecimento de tendências ou vieses.

1. Seja imparcial (desta vez)

Dicas para garantir a neutralidade:
● Evite declarar opiniões como fatos e declarar fatos como opiniões

● Use linguagem livre de julgamento

● Indique visões opostas proeminentes



Na Wikipédia, verificabilidade significa que as pessoas 
que leêm e editam a enciclopédia podem checar 
qualquer informação que venha de uma fonte confiável 
de informação. Sempre atribua seu conteúdo a uma 
fonte publicada confiável. 

2. Mantenha a verificabilidade

Dica:
Adicione referências e citações em artigos já existentes ao invés de 
começar artigos novos. Desta forma, você se acostumará com a 
inclusão de material verificado que venha de fontes reconhecidas e 
confiáveis. 



A Wikipédia não publica pensamentos ou pesquisa 
originais: todos os materiais devem ter um link com uma 
fonte publicada e confiável. A Wikipédia não é jornalismo, 
crítica especializada ou pesquisa acadêmica... É uma 
enciclopédia! 

3. Sem material original,por favor

Exemplo:
Digamos que você está escrevendo um artigo não publicado sobre como 
Nashville é a série mais feminista da TV. Se você não consegue sustentar esta 
tese com artigos publicados ou livros, você não pode incluí-la na Wikipédia.



Pode ser tentador trabalhar com um tópico com o qual você está 
diretamente envolvida/o. Mas, se você achar que que pode haver um 
Conflito de Interesse (COI), não crie o artigo. Editoras/es nunca devem 
escrever artigos sobre si mesmos ou sobre onde trabalham.

4. Não promova colegas

Exemplo:
Digamos que você trabalha para o Art+Feminism e percebeu problemas na sua 
página na Wikipédia.  Como há possibilidade de COI, você não deve editar a 
página. Ao invés disso, você pode sugerir mudanças na sua página de discussão.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Conflito_de_interesse
https://en.wikipedia.org/wiki/Art%2BFeminism
https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Art%2BFeminism


Suas fontes devem ser publicadas e de natureza secundária ou terciária, tendo em vista que 
materiais não publicados e entrevistas não são considerados como confiáveis. O melhor caminho 
é usar publicações acadêmicas e que possuam revisão por pares.

5. Use fontes confiáveis

Outras fontes confiáveis que você podem usar na 
Wikipédia:
● Livros didáticos de nível universitário

● Livros publicados por editoras de renome

● Revistas e periódicos acadêmicos

● Jornais de grande circulação



Os tópicos de um artigo devem ser baseados em fontes confiáveis. Eles devem atender 
às diretrizes de notoriedade da Wikipédia, que estabelece que todos os tópicos devem 
ter recebido cobertura significativa ou precisam seguir estas diretrizes específicas para 
artistas.
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6. Teste a Notoriedade

        ATENÇÃO:
O fato de alo não atender tais diretrizes não quer dizer que não seja importante. 
Tais diretrizes reforçam o racismo e o sexismo estruturais. As histórias das 
pessoas indígenas, negras, queer e trans etc frequentemente não possuem 
cobertura significativa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Crit%C3%A9rios_de_notoriedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Crit%C3%A9rios_de_notoriedade/Biografias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Crit%C3%A9rios_de_notoriedade/Biografias


Um esboço é um artigo que, embora forneça alguma informação útil, é pequeno demais para 
apresentar uma visão completa sobre o assunto. Se um esboço tem pouca informação 
verificável, ou se o assunto não tem notoriedade, ele pode ser sugerido para exclusão ou 
fusão com outro artigo.

7.Conheça seu esboço...

Dica:
Editoras/es seguem regras diferentes para identificar esboços. Algumas pessoas 
dizem que um artigo com menos do que dez sentenças ou menos de 1500 
palavras não é longo o suficiente para ser considerado um artigo e deve ser 
considerado um esboço. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Esbo%C3%A7o

