
 
 

 

 

O que é o DigaaiWIKI? 

O DigaaiWiki é um wiki escrito de forma colaborativa por brasileiros mundo afora 

sobre a diáspora brasileira. O DigaaiWIKI permite qualquer pessoa com direitos 

editoriais melhorar o conteúdo, gramática, ou formatação de qualquer artigo 

clicando em “Editar” no menu superior de cada página. Além disto, os 

colaboradores podem acrescentar novas páginas com tópicos que achar 

relevante. Para se tornar um Colaborador(a) entre em contato com um dos 

nossos Administradores. 

Todo conteúdo do DigaaiWiki é disponibilizado de forma livre. Isto é, uma vez 

criado, o artigo e seu conteúdo não lhe pertencem, todas as pessoas com 

direitos editoriais tem direito de acrescentar conteúdo, modificar ou até mesmo 

propor supressão ou fusão com outro artigo. Você não tem nenhuma garantia 

que o artigo evoluirá da maneira como você espera. Ao aceitar direitos editoriais, 

você está abrindo mão de qualquer direito autoral. 

Como Navegar 

Existe um campo de busca (no canto direito na barra de cima) que pode ser 

utilizado para encontrar informação rapidamente. Caso você não ache o tópico 

que esta procurando você pode iniciar uma página com este tópico ou registrar 

esta sugestão contatando um dos nossos Administradores. Por outro lado, se 

num artigo não encontrar toda a informação relevante, pode usar a página de 

discussão desse artigo para colocar as suas dúvidas. 

 

 



Norma de Conduta 

Para atingirmos os nossos objetivos de forma prazerosa e respeitosa, 

precisamos seguir algumas normas de conduta que pedimos a todos que 

respeitem: 

 

■ A participação das pessoas é voluntária. Os participantes tem 

em comum a vontade de registrar a história da diáspora brasileira 

de forma aberta e honesta; 

 

■ Este site não é um fórum de discussão. Precisamos chegar de 

forma expedita a um consenso sobre o que deve estar escrito em 

um verbete específico. A página de discussão está concebida como 

uma ferramenta para a troca de idéias e comentários; 

 

■ Devemos escrever os verbetes da forma mais imparcial 

possível. Mesmo em casos de temas controversos este site não 

deve ser usado como plataforma para pregação; 

 

■ Os verbetes devem ser de leitura fácil. Eles devem oferecer 

explicações claras e não devem servir de panfletos de propaganda; 

 

■ Lembre-se, a nossa intenção é criar uma base de 

conhecimento sólido sobre a diáspora brasileira. Todas as 

informações acrescentadas devem se apoiar sobre fontes fiáveis e 

verificáveis mas que devem ser modificadas de maneira original de 

forma a não violar os direitos autorais das publicações onde se 

originaram. 

 

 

 



O que o DigaaiWiki não é 

O DigaaiWiki é uma enciclopédia. Dada a definição geral de enciclopédia fica um 

pouco difícil decidir exatamente quais coisas cabem aqui. Porém, temos uma 

boa idéia de coisas que não pertencem à enciclopédia, isto é, o que o DigaaiWiki 

não é. O DigaaiWiki: 

 

■ Não é uma fonte primária de dados. A informação é editada pelos 

membros que pesquisam assuntos em outras fontes e inserem aqui 

os seus artigos originais, completam, corrigem e complementam 

verbetes já inseridos; 

 

■ Não é um dicionário. Não é um prontuário ortográfico, nem é um 

dicionário genealógico ou biográfico; 

 

■ Não é um fórum de discussões. Apesar de haver áreas para 

discussão em cada página, e mesmo páginas para troca de idéias 

entre membros; 

 

■ Não é um diretório de links. Por isso os verbetes devem conter 

apenas ligações externas relevantes; 

 

■ Não é uma lista telefônica. Por isso os artigos não devem conter 

números de telefone ou endereços postais de localidades ou órgãos 

citados; 

 

■ Não é um repositório de currículo(CV). Portanto não crie um 

artigo para si; 

 

■ Não é um blog, flog ou similar. Por isso, não veicule informações 

pessoais; 



 

■ Não é um repositório de textos prontos. Textos tais como 

resenhas, monografias, teses, papers, ensaios ou qualquer outro 

texto pré-fabricado e elaborado para outros fins não-enciclopédicos 

não deverão ser publicados. 

 

O DigaaiWiki não é um campo de batalha, não é lugar para guardar 

rancor, provocar conflitos pessoais, alimentar o ódio ou desmotivar 

outrem a editar. Fazer ataques pessoais contra determinadas 

pessoas ao longo de páginas de discussão do DigaaiWiki é um 

desrespeito às políticas e objetivos do projeto. 

 


