
 
 
Vamos fechar o hiato de gênero na internet! 
Data: 08 de março, quinta-feira, das 9h às 18h 
Local: Ipea, SBS, Quadra 1, Bloco J, Edifício BNDES, Auditório do 16° andar 
Organizadores: Ipea, Embaixada da Suécia em Brasília e Wikimedia 
 

Neste dia 8 de março, como parte do dia de luta pelos direitos das mulheres, o Ipea e a 
Embaixada da Suécia têm o prazer de convidar você para uma oficina prática que contribuirá 
para alterar a correlação de forças entre homens e mulheres na internet. Em todo o mundo, 
para cada artigo escrito sobre uma mulher na Wikipedia, existem quatro artigos escritos sobre 
homens. Além disso, nove em cada dez artigos na Wikipedia são escritos por homens. 

Para reduzir esse hiato, o governo da Suécia, que vem promovendo uma política exterior 
feminista, em colaboração com a organização gestora da Wikipedia, a Wikimedia, vai realizar 
50 eventos em diferentes países para capacitar mulheres e homens a escrever sobre mulheres 
e sobre temas variados com a perspectiva de gênero. Neste 8 de março, a ministra de 
Relações Exteriores da Suécia, Margot Wallström, vai abrir um evento #WikiGap paralelo em 
Estocolmo na universidade KTH. 

Para contribuir com este esforço, o Ipea, juntamente com a Embaixada da Suécia e a 
Wikimedia, realizará um dia inteiro de oficina para prover ferramentas a fim de ampliar a 
produção de conhecimento sobre mulheres, bem como s obre as questões de gênero 
na área de políticas públicas e desenvolvimento na internet . Direcionada para as 
colaboradoras do próprio Ipea e convidadas/os, a oficina inclui uma capacitação e apoio de 
voluntárias da Wikimedia para a produção de conteúdos no ambiente web.   

Os objetivos deste dia de ativismo são: 

1. Capacitar mais mulheres a produzir e divulgar conteúdos na Wikipedia; 
2. Produzir conhecimento sobre mulheres relevantes, com foco em políticas públicas e 

desenvolvimento, diretamente, por meio de verbetes sobre estas mulheres e, 
indiretamente, a partir de citações e referências aos trabalhos produzidos por 
mulheres; 

3. Construir e ampliar saberes que considerem a perspectiva da desigualdade de gênero 
e a experiência social vivida pelas mulheres, a partir da complementação de verbetes 
existentes e/ou da produção de novos conteúdos, novamente, com foco em políticas 
públicas e desenvolvimento. 

A atividade é voltada para as mulheres em sua diversidade, mas está aberta à participação 
de homens e outros gêneros, parceiros/as na luta pela igualdade. Além disso, o foco é produzir 
conteúdos na língua portuguesa. O clima de nossa atividade é informal.  

Vamos à luta! 



 
 
Vamos fechar o hiato de gênero na internet! 
Data: 08 de março, quinta-feira, das 9h às 18h 
Local: Ipea, SBS, Quadra 1, Bloco J, Edifício BNDES, Auditório do 16° andar 
Organizadores: Ipea, Embaixada da Suécia em Brasília e Wikimedia 
 
Programação 
 
9:00 – 9:30 
Abertura com representantes do Ipea, Embaixada da Suécia e ONU Mulheres 
 
9:30 – 11:00 
Capacitação Wikipedia com consultores da Wikimedia 
 
11:00 – 12:30 
Oficina prática de produção online de conteúdos  
 
12:30 – 14:00 
Serviço de almoço no local 
 
12:30 – 16:30 
Oficina prática de produção online de conteúdos  
 
16:30 – 17:00 
Serviço de coffee break no local 
 
16:30 – 18:00 
Oficina prática de produção online de conteúdos  
 
18:00  
Finalização da oficina: número de verbetes finalizados e em edição 
 
 


