FRENTE CULTURAL DA LÍNGUA PORTUGUESA

Editorar a Wikipédia de Língua Portuguesa
O objetivo do projeto é a mobilização e capacitação de uma
equipe de colaboradores voluntários, pesquisadores,
redatores, editores, revisores, bibliotecários, e a editoração de
artigos na Wikipédia de língua portuguesa envolvendo,
inicialmente, obras literárias, livros e autores, além de outras
temáticas culturais e artísticas em nosso idioma.
A língua portuguesa é a sexta no mundo em quantidade de
falantes nativos, porém na Wikipédia ocupamos “apenas” o
18º lugar em quantidade de verbetes (com um milhão e
sessenta e cinco mil). Idiomas como o vietnamita ou sueco estão à nossa frente.
Esta ação, que se está sendo lançada no Dia Mundial da Língua Portuguesa,
pretende mobilizar e formar colaboradores e editores, bem como engajar
especificamente o apoio de editoras (de grande, médio e pequeno porte) objetivando
aumentar de forma significativa a quantidade de verbetes em língua portuguesa na
Wikipédia – a maior experiência da humanidade até hoje de colaboração e
compartilhamento de conteúdos enciclopédicos.

Editatona do Dia Mundial da Língua Portuguesa
Neste dia 5 de maio de 2021 realizaremos, com o apoio do
Wiki Movimento Brasil, uma editatona (maratona de edição)
como ponto de partida do lançamento desta iniciativa.
Data: 5 de maio de 2021
Horário: das 15h às 18h
Inscrições: Gratuitas, feitas previamente por meio de formulário online (disponível em breve).
Plataforma: Zoom Meeting (link a ser divulgado em breve)
Neste evento de capacitação de colaboradores e editores da Wikipédia, serão
apresentados os princípios básicos de governança e edição wiki, a interface e os
códigos usados, critérios de produção, uso de textos e a estruturação das informações.
Será usada uma lista de 30 obras com verbetes a serem melhorados, pois a criação de
verbetes novos não se adequa à duração do evento e será objeto de ações posteriores.
A editatona será conduzida por Érica Azzellini (gerente de comunicação do Wiki
Movimento Brasil) e será gravada e disponibilizada em Creative Commons nos canais
do YouTube da Frente Cultural da Língua Portuguesa e do Wiki Movimento Brasil. As
inscrições devem ser feitas previamente e são gratuitas.
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Como colaborar, passos iniciais e organização do trabalho
O que cada colaborador deve fazer

Tipos de artigos a produzir

1. Cadastre-se na Wikipédia (aqui).

1. Obras – Artigos sobre livros,
coleções, selos editoriais, prêmios
literários, sejam clássicos ou
contemporâneos.

2. Crie sua página de usuário (exemplo).
3. Acesse o artigo do Dia Mundial da
Língua Portuguesa (neste link).
4. Faça uma lista de obras, autores e
entidades para pesquisar.
5. Assinale quais não existem e os
que necessitam de melhor edição.
6. Marque os artigos que desejar
acompanhar (use alt+shift+w para isso).

2. Entidades – Artigos sobre editoras e
entidades (Academias de Letras,
Uniões de Escritores, Festivais
Literários, CBL, SNEL etc.).
3. Pessoas – Artigos sobre escritores,
ilustradores, editores, críticos
literários, pesquisadores.

7. Veja esta referência sobre como
editar artigos na Wikipédia (aqui).

Os artigos ou verbetes devem ser,
fundamentalmente, de dois tipos:

8. Use a página de testes para
exercitar tentativa e erro (testes).

a) Novos, inexistentes, a produzir.
b) Existentes, a melhorar ou corrigir.

Principais passos para editar um artigo na Wikipédia
1. Pesquise: Depois de escolher um tópico, pesquise para descobrir que artigos
relacionados já existem. Desta forma poderá encontrar artigos relevantes para os
quais poderá criar ligações, e de onde poderá ligar ao artigo em que irá trabalhar.
Pode também ser útil pesquisar o tema numa Wikipédia de língua estrangeira, tal
como a inglesa, espanhola ou francesa.
2. Rascunhe: Crie uma sub-página e só depois a promova (veja aqui como criar uma
sub-página). O ideal é você criar uma subpágina de usuário, da seguinte forma: 1)
Edite sua página de usuário e adicione um link como: [[/nome-da-subpágina]] e
salve a página; 2) Já com a página salva, dê um clique no novo link; a janela de
edição aparece e você pode editá-la.
3. Redija: O artigo deve começar com uma breve introdução (um a quatro parágrafos,
consoante a extensão do artigo), que descreva sucintamente o tema e refira os
pontos mais importantes.
4. Cite fontes: Sempre cite as fontes das informações, Liste as referências utilizadas
e ao longo do artigo deve cite a fonte das afirmações feitas, especialmente se estas
forem controversas ou suscitarem dúvidas.(veja como citar fontes e como fazer
referências).
5. Imagens: Termine o artigo adicionando uma boa imagem ou gráfico que sejam
relevantes para o tema a ser discutido, no caso de autores, uma foto, no caso de
obras, algumas capas das primncipais edições. Sempre com legendas.
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6. Colaboração: Um bom artigo é obtido através do contributo de vários editores. Use
a “página de discussão” para refinar o tópico ou pedir opiniões, pois outras pessoas
podem podem ter acesso a outras fontes que complementem o artigo.
7. Crie links adicionais: Não se esqueça de links externos e leituras adicionais. O
material mais útil e fidedigno que encontrou na sua pesquisa, pela web ou em
livros, pode ser interessante para os leitores. Lembre-se também de criar hiperligações
para o seu artigo a partir de artigos relacionados

8. Estilo: Escreva com frases curtas e objetivas. Evite expressões temporais como
atualmente, ano passado, "fulano tem 35 anos", pois lembre-se que os artigos
poderão ser lidos daqui a 5 anos, por exemplo.
9. Direitos autorais: Evite a violação de direitos autorais, nunca copie exatamente o
conteúdo das fontes; Não faça copia-e-cola, redija de forma diferente o texto, a
Wikipédia tem mecanismos de aferir plágio e pune os usuários com suspensão.
10. Discussão: Sempre acompanhe a aba de “discussão” de cada artigo que seja
colaborador ou tenha interesse e veja como é complexo e rico a colaboração
coletiva. (um exemplo: Discussão sobre Luís de Camões).

Algumas referências essenciais
Editar na Wikipédia:
●
●
●
●
●
●
●

Wikipedia de A-Z
Assistente de criação de artigos da Wikipédia em português
Aprenda a criar um artigo na Wikipédia
Como escrever um bom artigo na Wikipédia
Portal da Literatura na Wikipédia
A Wikipédia de Língua Portuguesa, dados e histórico
A ferramenta mBabel para edição de artigos de livros

Bons exemplos de artigos na Wikipédia:
● Grande Sertão: Veredas
● Luís de Camões
● Machado de Assis

E nosso artigo sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa:
● Dia mundial da língua portuguesa

Se você deseja ser um colaborador
neste projeto, preencha o
formulário de adesão: bit.ly/fclp-wiki
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Se você representa uma editora
e tem interesse em apoiar este projeto,
escreva-nos para dmlp@utopia.com.br
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