
“Imagine um mundo em que 
cada pessoa no mundo tenha 
livre acesso à soma de todo o 

conhecimento humano”

Jimmy Wales



O que é?
Wikipédia é um projeto de enciclopédia 

multilíngue de licença livre, baseado na web, 

escrito de maneira colaborativa e que 

encontra-se atualmente sob administração da 

Fundação Wikimedia.



Missão
Sua missão é empoderar e engajar pessoas 

pelo mundo para coletar e desenvolver 

conteúdo educacional sob uma licença livre ou 

no domínio público, e para disseminá-lo 

efetivamente e globalmente.



Seus criadores
Jimmy Wales & Larry 

Sanger

A Wikipédia foi lançada em 15 de janeiro de 
2001 por Jimmy Wales e Larry Sanger e tornou-
se a maior e mais popular obra de referência 

geral na Internet.



Influência
A Wikipédia é uma ferramenta de pesquisa 

amplamente utilizada por estudantes e tem 

influenciado o trabalho de publicitários, 

pedagogos, sociólogos e jornalistas, que 

usam seu material mesmo que nem sempre 

citem suas fontes.



Etimologia
A palavra Wikipédia uma combinação de wiki 

(uma tecnologia para criar sites colaborativos, 

a partir da palavra havaiana wiki, que 

significa "rápido") e enciclopédia.



Controvérsias
● Verificabilidade e um ponto de vista neutro.

● Peso excessivo dado à cultura popular.

● Confiabilidade e precisão.

● Suscetibilidade ao vandalismo.

● Adição de informações falsas ou não verificadas.

● Contribuições majoritariamente masculina.



Reconhecimento
Os artigos científicos que eles compararam chegavam 

perto do nível de precisão da Encyclopædia Britannica e 

tinham uma taxa semelhante de "erros graves". (Revista 

Nature, 2005)

Em uma escala de satisfação de 0 a 100, os internautas 

atribuíram 78 pontos à Wikipédia, um resultado maior 

que o de outros sites consagrados, como YouTube e 

Facebook.(CNET, 2011)



Página principal



Edição
Afastando-se do estilo das enciclopédias 

tradicionais, a Wikipédia emprega um sistema 
aberto, um modelo de edição "wiki".



Políticas que regem o conteúdo
Os cinco pilares da Wikipédia

● A Wikipédia é uma enciclopédia

● A Wikipédia rege-se pela imparcialidade

● A Wikipédia é uma enciclopédia de conteúdo livre

● A Wikipédia possui normas de conduta

● A Wikipédia não possui regras fixas

A Wikipédia também tem várias outras Políticas e 
recomendações.



Licenciamento de conteúdo
A Wikipedia era coberto pela GNU Free 

Documentation License (GFDL)

Mas desde junho de 2009, a comunidade 
adotou a licença Creative Commons 

Attribution-ShareAlike (CC-by-SA) 3.0



Cobertura de temas
Um estudo de 2008 conduzido por pesquisadores 
da Universidade Carnegie Mellon e do Palo Alto 

Research Center apresentou uma distribuição de 
temas.



Comunidade

Tudo é escrito por pessoas como você. Acreditamos 
que o que fazemos é realmente importante. 

Na verdade, a Wikipédia não seria a maior
enciclopédia on-line do mundo sem tanta

gente continuamente inserindo informações, 
imagens e dados. 

A Wikipédia não exige que seus usuários forneçam a 
sua identificação. Mas "Quem escreve a Wikipédia?"



Estrutura de poder
A comunidade Wikipédia estabeleceu "uma espécie 

de burocracia". Editores com boa reputação na 
comunidade podem ser nomeados para um dos 

vários níveis de gestão de voluntários.



Autorrevisor
A função de autorrevisão é um direito do usuário 
marcar automaticamente todas as suas próprias 

edições como patrulhadas (validadas/verificadas).



Reversor
A função de reversor é um direito do usuário que 

possibilita reverter edições rapidamente, sejam elas 
edições próprias ou edições de outros usuários, e 
também bloquear vândalos de IP ou com contas 

não-confirmadas.



Eliminadores
Os eliminadores constituem um grupo de usuários 

com acesso às ferramentas de eliminação e 
restauro de páginas.



Administradores
Administradores são editores com "direitos de 
operador de sistema (sysop)." Não possuem 

"autoridade" em especial, sendo, portanto, iguais a 
todos os outros em termos de responsabilidade 

editorial.



Administradores
Administradores são editores que possuem o 
estatuto mais amplo de toda a Wikipédia. 

Eles tem o direito de fazer:
 
● Proteção
● Eliminação e Restauro
● Visualização de conteúdo eliminado
● Edição do domínio MediaWiki
● Bloqueio e Desbloqueio
● Autorrevisão e Reversão
● Filtro de edições



Administradores
Outras permissões:

● Editar os arquivos CSS e JS de outros usuários

● Editar sem ser afetado por bloqueios de endereços 
ou faixas de IPs

● Mover páginas com até 100 de suas subpáginas ao 
mesmo tempo

● Não criar um redirecionamento do nome antigo 
quando uma página é movida

● Visualizar uma lista de páginas não vigiadas



Burocratas
Um burocrata é um usuário que tem permissões ao 
nível do software para gerenciar as ferramentas de 
gestão de privilégios. Não pode ser revertida por 

ninguém, exceto pelo Stewards.



CheckUser
CheckUser é uma interface especial para 

utilizadores com permissão de verificar contas de 
todos os usuários ao combate de uso ilícito de sock 

puppet  (fantoche).



Editores de interface
São um grupo de usuários autorizados a editar 

páginas do domínio MediaWiki, bem como scripts e 
folhas de estilos de outros usuários.



Perfil dos colaboradores



Colaboradores ativos



Idiomas
Em maio de 2014 havia 277 versões ativas da Wikipédia 

em diferentes idiomas, das quais nove possuíam mais de 1 
milhão de artigos, 52 tinham mais de 100 000 artigos e 

125 tinham mais de 10 000 artigos.



Atualizações

O processo de atualização da Wikipédia 
não é apenas diário: ocorre a qualquer 
instante, muitas vezes em tempo real, 
no tocante a eventos mais importantes.

É, portanto, uma enciclopédia "viva", 
"ágil" e "pop".



Encontro da Comunidade

Encontro com voluntários da Wikimedia Foudation realizada 
em Agosto de 2014 em São Paulo



Fatos e números
● Disponível em mais de 270 idiomas.

● Mais de 30 milhões de artigos criados.

● Mais de 70 mil usuários ativos e 22 milhões de 
contas  criadas. 

● Somente em 2014, mais de 18 bilhões de page 
views.

● Mais de 500 milhões de visitantes únicos por 
mês.

● 6º maior website do mundo. 

(fonte:comScore)



Wikimedia Foundation



A Wikimedia Foundation, Inc. é uma 
organização sem fins lucrativos, que opera 
alguns dos maiores projetos de referência 

editados colaborativamente em todo o 
mundo, incluindo a Wikipédia, Wikimedia 

Commons, Wikibooks, entre vários outros.



Wikimedia Commons



É um site multilinguístico e todos 

os ficheiros carregados para o 

Commons podem ser utilizados 

por todos os sites da Wikimedia, 

criando assim um repositório 

central.

Wikimedia Commons



Wikimedia Commons
● Criado em 7 de setembro de 2004.

● Mais de 22 milhões de mídia 
livres.

● Mais de 100 milhões de 
contribuições feitas.

● Mais de 4 milhões de contas e 30 
mil usuários ativos.



Geolocalização

A partir de janeiro de 2012, há 2,9 milhões de imagens 
geolocalizadas em Wikimedia Commons.



Objetivos iniciais
•Entender como a Wikipédia funciona

•Criar uma conta de usuário

•Compreender a interface de usuário na Wikipédia

•Relacionar diferentes maneiras de contribuir para a 
Wikipédia

•Comunicar-se com outros usuários através da página 
de discussão

•Criar e/ou melhorar um artigo novo



Crie uma conta na 
Wikipédia!

Primeiro passo para contribuir para o projeto 
além de ter outros benefícios tais como: 

•Criar novas páginas
•Mover as já existentes
•Carregar imagens
•Vigiar páginas
•Entre outros



Mas, como posso 
contribuir?

Existem vários tipos de usuários na 
Wikipédia
 
• Revisor
• Mantenedor
• Ilustrador
• Mediador
• Formatador
• Autor



    Este obra foi licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 
Unported.

Fim
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