
Fechando a 
lacuna de gênero

na Wikipédia
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OK, aqui está a situação...

Fonte https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_bias_on_Wikipedia

Menos de 10% das 
pessoas que editam 
a Wikipédia se 
identificam como 
mulheres cis ou 
trans.

E os editores que se 
identificam como 
mulheres são mais 
propensos do que os 
homens a ter suas 
edições revertidas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_bias_on_Wikipedia


apenas 18,9%das biografias 
da Wikipédia lusófona são 
sobre mulheres

Fonte: https://whgi.wmflabs.org/gender-by-language
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© www.guerrillagirls.com

As mulheres também são sub-representadas no mundo 
da arte

http://www.guerrillagirls.com
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Então aqui é onde você 
entra. 

Ao se tornar uma editora ou 
editor na Wikipedia, você 
pode nos ajudar a fechar a 
lacuna. 



Art+Feminism é uma organização sem 
fins lucrativos que aborda diretamente 
a desigualdade de gênero, o feminismo 
e as artes na Wikipédia.

Com sede em Nova York, a campanha é 
liderada por artistas, historiadoras e 
historiadores de arte, ativistas, 
Wikipedistas, cientistas dedados, 
educadoras e educadores, curadoras e 
curadores, bibliotecárias e 
bibliotecários, escritoras e escritores, 
sediados em cidades de todo o mundo.



Através da construção de uma 
comunidade global e do realização de 
edit-a-thons ao redor do mundo, nós 
nos esforçamos para fechar as lacunas 
no conteúdo e com as editoras e 
editores



Na Art + Feminism, nós treinamos 
indivíduos para editar a Wikipédia 
e organizamos maratonas de 
edição para melhorar a cobertura 
sobre mulheres cis e trans nas 
artes na Wikipedia.

Acreditamos que representação 
importa. Também sabemos que as 
experiências das mulheres são 
variadas e complexas e 
valorizamos e honramos essas 
diferenças.
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Como participar?
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• Editathons

• Rodas de conversa

• Palestras

• Workshops



Checklist para seu evento:

• Entre em contato com a A+F

• Espaço (online)/data/horário

• Aprenda a editar

• Dashboard

• Registro do evento no site A+F

• Wikipedista

• Promova seu evento
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Contato

Site: https://artandfeminism.org/?lang=pt-br

Consultas gerais: info@artandfeminism.org

Facebook: https://www.facebook.com/artandfeminism/

Twitter: https://twitter.com/artandfeminism

Instagram: https://www.instagram.com/artandfem/

YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCHqmal0m7QGOTQkHfewQl7Q

https://artandfeminism.org/?lang=pt-br
mailto:info@artandfeminism.org
https://www.facebook.com/artandfeminism/
https://twitter.com/artandfeminism
https://www.instagram.com/artandfem/
https://www.youtube.com/channel/UCHqmal0m7QGOTQkHfewQl7Q
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Obrigada!
juliana@artandfeminism.org

PPT disponibilizado em CC BY-NC-SA 
4.0 

mailto:juliana@artandfeminism.org

