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1. Wiki Movimento Brasil, universo Wikimedia e Wikidata 

2. Parcerias GLAM-Wiki, difusão digital de acervos e inovação

3. Os datasets abertos e GLAM-Wiki Abre-te Código



Parte do WMB em editatona no Sesc Guarulhos

Associação de editores voluntários 
das plataformas Wikimedia em 
atividade desde 2013.
 
Acreditamos que o acesso à 
informação livre e de qualidade é 
crucial para o desenvolvimento de 
uma sociedade. 

Realizamos projetos de educação e 
de difusão de acervos e do 
conhecimento livre para melhorar a 
qualidade da informação nas wikis. 
Também inovamos nessas 
plataformas!

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maratona_de_produ%C3%A7%C3%A3o_e_edi%C3%A7%C3%A3o_de_imagens_(Sesc_Guarulhos_2019)_(157).jpg


“Imagine um mundo em que cada 
pessoa no planeta tenha acesso 

gratuito à soma de todo o 
conhecimento humano”

- Jimmy Wales



Os projetos Wikimedia: 

ecossistema do 
conhecimento livre 

em expansão!



● Comunidade de editores voluntários 

● Licenças livres 

● Fontes confiáveis 

(Quase) 20 anos de sucesso:



● Livre 

● Colaborativo (humanos e robôs!)

● Multilíngue 

● Banco de dados secundário

● Coleta dados estruturados

● Suporte aos projetos Wikimedia 

Wikidata: o banco de dados web semântico

wikidata.org



Wikidata: o banco de dados web semântico

Q46855
hackathon 

P279
subclasse 

de
Q1656682

evento

● Linked Open Data 

● Declarações 

● Itens, propriedades e 

qualificadores

hackathon - subclasse de - evento 



Theatro Municipal do 
Rio de Janeiro, Marc 
Ferrez 

IMS 

Q56650144

https://www.wikidata.org/wiki/Q56650144


GLAM-Wiki
Galleries, Libraries, Archives, Museums 

Colaboração entre instituições culturais e editores experientes 
do universo Wikimedia a fim de disponibilizar e compartilhar 

seus acervos online sob licenças livres 
para todo mundo! 





Política Legal Técnica Difusão

Etapas:

Veja os conteúdos do WMB para o Abre-te Código sobre isso!



Modelos de difusão digital:



Medium, OpenGLAM

https://medium.com/open-glam/abrindo-o-acervo-de-um-museu-fechado-no-brasil-9718e1f8f18e
https://medium.com/open-glam/abrindo-o-acervo-de-um-museu-fechado-no-brasil-9718e1f8f18e


● Museu do Futebol
editatona e a falta 
de imagens de 
jogadoras

● IMS
pesquisa - difusão: 
Imagine Rio 

Editatona WikiFutFeminino, em junho de 2019

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WikiFutFeminino_(01).jpg


● Museu Nacional
WikiProjeto de 
recuperação de acervo 
após incêndio

● Arquivo Nacional 
Wikiconcurso, mais de 11 
mil imagens, fotografia do 
Foucault 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Projetos/Museu_Nacional


● Digitalização para preservação 
● Difusão de acervos na escala da internet 
● Manutenção da autoridade das instituições GLAM 
● Missão das instituições
● Sustentabilidade e escalabilidade 
● Integração de bancos de dados
● Novas formas de visualização e interação de 

acervos 
● Desenvolvimento de recursos educacionais 
● Mobilização e integração de uma comunidade 

interessada  

Para amarrar isso tudo:



● A maturidade tecnológica dos museus no Brasil é 

precária 

● Urgente e simultâneo: digitalização e difusão

● Os acervos deve estar onde as pessoas possam 

acessar facilmente 

Para amarrar isso tudo:



● Queremos ampliar essa comunidade!

● Todos e todas são bem-vindos! 

● Precisamos desenvolver essas competências 

digitais!

● Criatividade é o limite! 

Wikidata <3 



Wikidata Labs

Wikidata Lab XII, em 2018

● Treinamentos técnicos em 
Wikidata 

● Prêmio na categoria 
Outreach do WikidataCon 
Award 2019, em Berlim

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikidata_Lab_VIII_(26).jpg


Wikimedistas em 
Residência

● Elo entre a instituição cultural e a 

comunidade Wikimedia 

● Pessoa dedicada à “wikificar” o acervo 

e atuar na sua difusão 

Saiba mais nas publicações do Abre-te Código!



GLAM-Wiki 
Abre-te Código 

● Curadoria dos datasets: OK 

● Licenças livres: OK 

● Propósito de difusão: OK

Vamos carregar os datasets nas 
plataformas Wikimedia também?



Obrigada!

Érica Azzellini
erica@wmnobrasil.org

@wmnobrasil


