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Inspiração 

“IMAGINE UM MUNDO EM QUE 

CADA PESSOA NO PLANETA 

TENHA LIVRE ACESSO À SOMA 

DE TODO O CONHECIMENTO 

HUMANO” 
 

― Jimmy Wales 

 

  



O que é Wikipédia? 

Maior enciclopédia do mundo 

 

Mantida por mais de 100 mil voluntários 

 

388 milhões de visitas por mês 

 

19 milhões de artigos em 282 línguas 



Os cinco pilares 

São os princípios fundadores da 

Wikipédia. 

 

São os fundamentos de todas as regras 

e recomendações. 



1. Enciclopedismo 

A Wikipédia é uma 
enciclopédia 

 

Não é um dicionário 

Não é blog ou rede social 

Não é página de currículos 

Não é um fórum de discussões 

Não é um guia ou manual 

Não é consultório médico 

Não é revista científica 

Não é local para opiniões 

Nem para teorias 

Nem para experiências 
... 

[[Wikipédia:O que a Wikipédia não é]] 



2. Imparcialidade 

A Wikipédia rege-se 
pelo princípio da 
imparcialidade 

 
Os fatos devem ser apresentados como tais 

As opiniões devem ser apresentadas como opiniões 

Todos os pontos de vista devem ser apresentados 

 

... Porém, não significa que se deve dar “igual valor” a visões minoritárias  

 

[[Wikipédia:Princípio da imparcialidade]] 



3. Licença livre 

A Wikipédia é 
uma enciclopédia 
de conteúdo livre 

 
Qualquer pessoa pode editar 

Todos os textos estão sob a licença CC-BY-SA 3.0 e GFDL (você pode 
criar, copiar, modificar e distribuir o conteúdo, desde que atribua os 

créditos e mantenha a mesma licença) 

Suas edições não devem violar nenhum copyright 

 

 

[[Wikipédia:Direitos de autor]] 



4. Convivência 

A Wikipédia possui 
normas de conduta 

 
Respeite os outros editores 

Comporte-se de forma civilizada 

Não faça ataques pessoais 

Evite generalizações 

Procure o consenso 

Evite guerras de edições 

Assuma a boa-fé 
 

 

[[Wikipédia:Normas de conduta]] 



5. Liberalidade 

A Wikipédia não 
possui regras 

fixas 
 

... além dos cinco pilares 

Seja audaz ao editar os artigos 

Não deixe de editar por temer colocar as coisas de pernas pro ar 

Todas as versões do artigo são preservadas 

 

 

[[Wikipédia:A Wikipédia não possui regras fixas além dos cinco pilares]] 



Políticas oficiais 

• Nada de pesquisa inédita! 

• Política de bloqueio 

• Política de eliminação 

• Propriedade dos artigos 

• Verificabilidade e fontes 

• Versões da língua portuguesa 

[[Wikipédia:Lista de políticas]] 



Verificabilidade 

O céu é azul? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Toda informação deve apresentar uma fonte, até aqueles fatos que 

todos nós sabemos que ocorrem. 



Verificabilidade 

• Verificabilidade   ≠   Veracidade 
 

 

 

• Somente material que tenha sido 
publicado em fonte reputada 

• Cabe ao usuário que adicionar nova 
informação, citar as fontes (o ônus da 
prova) 

• Se tal não acontecer, ela pode ser 
removida 
 

 

[[Wikipédia:Verificabilidade]] 



Como inserir uma fonte? 

[[Wikipédia:Livro de estilo/Cite as fontes]] 

 



Como inserir uma fonte? 

[[Wikipédia:Livro de estilo/Cite as fontes]] 

 



Interface da Wikipédia 

Esta é a ferramenta de 
busca da Wikipédia. Ela 

pode levá-lo até um 
artigo que você esteja 

procurando. Se o artigo 
não existe, você poderá 
acessar as páginas em 
que a palavra buscada 

aparece. 



Interface da Wikipédia 

A discussão aparece no 
topo de cada página. É 

um local para planejar o 
artigo, discutir, construir 

um consenso sobre o 
conteúdo e pedir ajuda 

para outros editores. 



Interface da Wikipédia 

Ver histórico permite que 
você veja e compare as 
versões passadas de um 

artigo. 



Interface da Wikipédia 

Os interwikis são ligações 
para os artigos 

correspondentes em 
outras línguas. A 

Wikipédia existe em mais 
de 280 línguas. 



Interface da Wikipédia 

Nas mudanças recentes 
você encontra as edições 
feitas em todos os artigos 
da Wikipédia em ordem 
cronológica. Permite o 

monitoramento de erros 
e vandalismos. 



A página de discussão 

[[Wikipédia:Página de discussão]] 



A página de discussão 

Inserir o texto 

Inserir o título 



A página de discussão 

Previsão... 



A página de discussão 

Salvando... 



Assinando 

Assine suas mensagens, para que os 
outros possam saber quem as enviou. 

 

Assim: 

 

~~~~ 
[[Ajuda:Guia de edição/Assinar]] 



Discussão de usuário 



Esperando a resposta 

A resposta pode não chegar... 



Pedindo ajuda 

• [[Wikipédia:Café dos novatos]] 
 

• [[Wikipédia Discussão:Wikipédia na 

Universidade/Cursos/Eletromagnetis

mo (Edivaldo Moura Santos)]] 
 

• Ver embaixadores online 
 

• [[Usuário Discussão:Vini 175]] 

 



O histórico 



Interwiki 

[[Ajuda: Guia de edição/Interwikis]] 



Interwiki 

[[Ajuda: Guia de edição/Interwikis]] 



Mudanças recentes 



Subpáginas de usuário 

[[Wikipédia:Subpágina]] 



Página de testes 

[[Wikipédia:Página de testes]] 



Fórmulas em TeX 

[[Ajuda:Guia de edição/Fórmulas TeX]] 



 


