
Concursos de edição de verbetes na Wikipédia em português



Wikipédia e acesso à informação

“Imagine um mundo em que cada pessoa no planeta tem 

livre acesso à soma de todo o conhecimento humano.

Isso é o que estamos fazendo.” - Jimmy Wales

 Todo mundo acessa a Wikipédia, 

mesmo sem querer. A Wikipédia consta 

entre os dez sites mais acessados do 

mundo, sendo o único sem fins lucrativos. 

O sucesso dessa enciclopédia ao longo 

dos últimos 20 anos se deve ao engaja-

mento de sua comunidade voluntária de 

editores, à publicação de conteúdo sob 
licenças livres, ao uso de fontes confiáveis 

para redação dos verbetes e às regras 
editoriais que asseguram a notoriedade 

dos temas.

 Melhorar e criar verbetes na Wikipé-

dia significam ampliar o acesso à informação 

de qualidade e tornar a internet um 
espaço com informações mais confiáveis!
 Embora seja muito poderosa, a 

Wikipédia ainda não está completa e 

faltam conteúdos importantes em portu-

guês, principalmente sobre temas de 

cultura e ciência. Iniciativas que visam a 

sua melhoria têm um impacto para além 
da própria enciclopédia: repercutem na 

difusão de recursos educacionais, na me-

lhoria da cultura científica, na preserva-

ção digital de acervos, na ampliação do 

turismo local, na propagação da cultura 

local e na construção de comunidades.
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Logo da Wikipédia.
Crédito: Nohat/Paullusmagnus/Philip Metschan/Fundação Wikimedia - Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0 



O que é um wikiconcurso

 Um wikiconcurso na Wikipédia em 
português é uma atividade de difusão de 
conhecimento. Nele, pessoas inscritas 
editam e criam verbetes dentro de um 
determinado tema, ao longo de alguns 
meses. Os participantes recebem pontos 
por suas contribuições na enciclopédia e, 
ao final do concurso, são classificados e 
premiados. Não é preciso ser um editor 
experiente para participar! Wikiconcursos 
mobilizam centenas de pessoas e podem ser 
também parte de parcerias mais amplas 
com instituições culturais e educacionais.

Para que serve

 O objetivo do wikiconcurso é chamar 
a atenção da comunidade de editores e de 
pessoas interessadas em determinados 
temas cuja cobertura ainda possa ser apri-
morada na Wikipédia. A partir desta mobili-
zação coletiva e voluntária, diferentes 
assuntos são melhorados sistematicamente 
em um espaço curto de tempo. A enciclo-
pédia livre é um espaço importante para a 
difusão de cultura e ciência, por isso, os 
wikiconcursos ajudam a ampliar a disponi-
bilização de conteúdos de interesse público 
em português na internet.
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Crédito: Érica Azzellini - Wikimedia Commons/CC-BY-SA 4.0

Maratona de edição sobre Direitos Humanos na Missão Paz, em novembro de 2020.



Qual o impacto

 A Wikipédia em português recebe diariamente milhares de acessos - só a página 
principal tem mais de 350 mil todos os dias. Um wikiconcurso recebe atenção em especial 
de editores experientes e de pessoas interessadas em começar a contribuir com a Wikipé-
dia. São, em média, 15 mil acessos diários na página de organização do wikiconcurso ao 
longo de sua duração! 
 Centenas de verbetes são criados e melhorados no wikiconcurso. Os wikiconcursos já 
realizados pelo Wiki Movimento Brasil têm, em média: 

     350 novos verbetes criados;
     650 verbetes que já existiam melhorados;
     4 milhões de bytes adicionados aos verbetes;
     Mais de 650 participantes inscritos;
     Mais de 4 milhões de visualizações dos verbetes selecionados durante o concurso.

Crédito: Rodrigo Tetsuo Argenton - Wikimedia Commons/CC-BY-SA 4.0
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Primeira maratona de edições WikiFutFeminino, no Museu do Futebol, em junho de 2019.



Como é organizado

 Uma equipe de wikipedistas expe-
rientes organiza a estrutura do concur-
so dentro da própria Wikipédia, e pode 
atuar na(o):

Criação de página do concurso 
com suas regras;

Análise e seleção do conteúdo a 
ser editado;

Desenvolvimento de estratégia 
de comunicação;

Acompanhamento de inscrições 
pela ferramenta Outreach Dashboard;

Avaliação de todas as edições pela 
ferramenta Wikiconcursos no Toolforge;

Aquisição de prêmios.

 Além disso, são realizados eventos 
ao longo da duração do concurso. Para dar 
as boas-vindas aos participantes e difundir 
a iniciativa, é realizado um evento de aber-
tura no qual as regras do wikiconcurso são 
explicadas, assim como o seu tema. Depois, 
para incentivar e apoiar os participantes, 
são organizados eventos como webinários 
e maratonas de edição durante o wikicon-
curso. A finalização do concurso é também 
um momento de celebração das contri-
buições para a Wikipédia em português! 
Por isso, é realizado um evento de encerra-
mento, no qual os primeiros colocados no 
concurso são anunciados e premiados.

4

Crédito: Wiki Movimento Brasil - Wikimedia Commons/CC-BY-SA 4.0

Transmissão do evento de encerramento do Wikiconcurso Casa Brasileira, com os vencedores.
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Concursos realizados

Wikiconcurso
Wiki Loves Bahia

Wikiconcurso
Casa Brasileira

Wikiconcurso
Arquivo Nacional:
Brasília 60 anos

Wikiconcurso
Novo Museu
do Ipiranga

Período 15/03/2020
a 15/06/2020

20/07/2020
a 14/09/2020

15/03/2021
a 15/05/2021

10/07/2021
a 31/08/2021

Verbetes
criados 287 411 221-

Verbetes
editados 270 885 766 1014

Caracteres
adicionados 1,2 milhão 5,6 milhões 5 milhões 4 milhões

Visualizações 7,1 milhões 7,2 milhões 628 mil 1,4 milhão

Editores 862 509 647 127

https://w.wiki/S6j https://w.wiki/33XN https://w.wiki/3XXbhttps://w.wiki/HctLink
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Sobre o Wiki Movimento Brasil

 Wiki Movimento Brasil é uma asso-
ciação de editores das plataformas Wiki-
media que desde 2013 atua em diversos 
projetos voltados à educação, difusão de 
conhecimento e valorização da cultura livre 
e pensamento crítico. O grupo é formado 
por pessoas de diversas faixas etárias em 
diferentes estados brasileiros, com longo 
histórico de contribuição com projetos de 
conhecimento livre e inovação. Somos o 
único grupo brasileiro reconhecido oficial-
mente pela Fundação Wikimedia. A asso-
ciação está sob a razão social Grupo de 
Usuários Wikimedia no Brasil (CNPJ: 
29.801.908/0001-86). Nossa rede de parceiros 
inclui instituições de ensino superior e 
centros de pesquisa, museus, arquivos, 
iniciativas de conhecimento livre e organi-
zações da sociedade civil.
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Parceiros

Crédito: Rodrigo Tetsuo Argenton - Wikimedia Commons/CC-BY-SA 4.0

Membros do Wiki Movimento Brasil em editatona no Sesc Guarulhos, em junho de 2019.
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