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Resumo 
 
A Wikipédia é uma enciclopédia livre no ciberespaço, construída de forma colaborativa 
por milhares de pessoas no mundo. A partir de entrevistas e questionários aplicados 
junto a colaboradores da Wikipédia lusófona, procura-se discutir o processo de 
colaboração dos wikipedistas, bem como a sua motivação. Como conclusões, pode-se 
dizer que os wikipedistas ganham maior poder na comunidade de colaboradores à 
medida que participam ativamente do processo de escrita e edição de artigos e que a 
cultura da liberdade, associada à ética hacker (Himanen, 1997 e Castells, 2003) parece 
nortear as regras de participação de tais colaboradores.  
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1-A Wwikipédia entre o sonho e a realidade 
 

Alguns escritores da Antiguidade (Aristóteles, por exemplo) tiveram a iniciativa 

de tentar escrever sobre todos os campos do conhecimento estudados até a sua época. 

De D’Alembert, no século XVIII a Vanevar Bush e Theodore Nelson, no século XX, o 

acesso universal ao conhecimento da humanidade é um sonho que parece se tornar 

realidade com a idéia da publicação de enciclopédias. 

O termo “Enciclopédia” refere-se a um conjunto de todos os conhecimentos 

humanos, independentes da área, armazenados em obras literárias (CHARTIER, 1999).  

Para Chartier (1999), a importância dada à circulação do texto escrito no século XVIII, 
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(adriane@pucminas.br) 
3 Mestre em Comunicação Social (UFMG), professora do curso de Sistemas de Informação da PUC Minas. 
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4 Formando do curso de graduação em Sistemas de Informação da PUC-Minas, unidade São Gabriel. 
(wladmf@gmail.com) 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Santos – 29 de agosto a 2 de setembro de 2007 

 

 2

equivale à importância atribuída, hoje, à circulação do texto nas redes eletrônicas. 

Ambas possibilitaram a discussão pública destes textos e a participação das pessoas 

privadas no que denomina "intercâmbio de julgamentos". 

A idéia da enciclopédia está intimamente ligada, portanto, à disponibilização 

irrestrita dos conhecimentos acumulados pela humanidade. A produção e circulação das 

enciclopédias conta com os avanços propiciados pelas tecnologias de informação e 

comunicação, principalmente com os bancos de dados, as redes eletrônicas e o próprio 

hipertexto. 

A produção das enciclopédias e de seus respectivos artigos, outrora ligada a 

instituições de prestígio como a Britannica, que reunia verbetes de importância 

reconhecida escritos por pesquisadores de renome5 em formato impresso, sofre o 

impacto de novas filosofias de construção do conhecimento baseadas na colaboração de 

indivíduos anônimos de forma interativa em formato hipertextual. Já a circulação das 

enciclopédias não escapa dos processos de distribuição de formatos digitais e dos 

problemas oriundos da facilidade de reprodução de obras digitais que freqüentemente 

fazem emergir as dificuldades de preservação dos seus direitos autorais.  

Para Lévy (1993), as tecnologias da informação permitem que o processo da 

escrita enquanto atividade individual seja questionado, já que o ser humano que cria (ou 

escreve) pode ser considerado um elo em uma grande rede formada por outros seres 

humanos e suas tecnologias intelectuais. Neste contexto, as tecnologias da informação 

assumem um papel importante na constituição das culturas e inteligência dos grupos, 

pois “ao desfazer e refazer as ecologias cognitivas, as tecnologias intelectuais 

contribuem para fazer derivar as fundações culturais que comandam nossa apreensão 

do real" (LÉVY,1993, p.10).  

A Wikipédia pode ser considerada um exemplo vivo de uma atividade coletiva 

humana de construção do conhecimento, um produto da inteligência coletiva (conceito 

emprestado de LÉVY, 1993) pela maneira com que surgiu e se constitui. Tendo suas 

origens no projeto Nupedia, enciclopédia online na qual os artigos eram revistos e 

aprovados por reputados acadêmicos, a Wikipédia foi criada sem apresentar muitas 

restrições para a publicação de artigos. Nela, qualquer leitor/usuário pode publicar, 

editar e corrigir qualquer artigo de forma colaborativa. A Wikipédia é um modelo de 

                                                 
5 A Enciclopédia Britannica  incluía, na sua nona edição, artigos de personalidades notáveis, como James Maxwell 
sobre Electricidade e Magnetismo, e William Thomson (mais tarde, Lord Kelvin) sobre o Calor.  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Santos – 29 de agosto a 2 de setembro de 2007 

 

 3

publicação em que cada colaborador se transforma em um editor e todo conteúdo 

editado é facilmente publicado (PONTES; SOUZA; BARBOSA, 2005).  

Isto permite que seja estabelecida uma certa semelhança ao que ocorre com as 

redes que se ocupam com o desenvolvimento do software livre, uma vez que 

o desenvolvimento desses programas livres corresponde [...] a uma 
abertura maior da rede e a uma publicização da informação que 
circula nesta rede. Neste tipo de rede aberta, as externalidades de 
demanda são importantes: quanto maior o número de usuários, maior 
a qualidade do serviço fornecido para cada um: a indivisibilidade do 
serviço é uma característica fundamental que corresponde à uma 
lógica de clube. (HERSCOVICI, 2004) 

 

A sustentação deste modelo de publicação é viabilizada por um sistema chamado 

Mediawiki, que é bem estruturado para armazenamento do conhecimento, e baseia-se  

no modelo Wiki – modelo de mídia hipertextual com navegação estruturada de maneira 

não linear utilizando uma sintaxe conhecida como “padrão link” (HAETINGER et al, 

2005).  

Desenvolvido por voluntários e sob licença da GNU/GPL6, o Mediawiki é um 

software escrito em PHP, utilizando base de dados MySQL (WIKIPÉDIA, 2006) e é um 

dos wikis mais amplamente traduzidos7 (MÖLLER, 2006).  

O Mediawiki apresenta um conjunto de características que englobam a 

possibilidade de geração automática de links, a edição do conteúdo por qualquer 

usuário, a existência de regras de formatação de texto e de hiperlinks para navegação 

(PONTES; SOUZA; BARBOSA, 2005). 

Uma característica importante do ambiente Wiki é a liberdade e a facilidade de 

criação e alteração de páginas, gerenciamento de acesso e facilidade no uso da 

ferramenta, sem que o usuário tenha conhecimentos especiais para a criação de novos 

conteúdos. Segundo Haetinger et al (2005), normalmente, não existe qualquer revisão 

antes da aceitação de cada modificação, ou seja, um artigo pode ser publicado antes de 

sua aceitação e revisão por uma pessoa responsável. 

 

 

                                                 
6 GNU/GPL é uma licença criada por Richard Stallman ligada a projetos de software livre fundada em quatro 
liberdades: a liberdade de executar um software; a liberdade de adaptá-lo para suas necessidades; a liberdade de 
redistribuir cópias do software e a liberdade de aperfeiçoar e liberar os aperfeiçoamentos realizados no software para 
a comunidade.  
7 No Brasil destacam-se as experiências realizadas pelo Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) e o Projeto Interagir, subdomínio do Portal do Software Livre do Governo Federal. 
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2- A pesquisa sobre a Wikipédia e seu funcionamento 

 

A Wikipédia, a enciclopédia livre, está fundada em um software livre, e tem seus 

princípios impactados pela filosofia do código aberto das comunidades de software 

livre: existe a liberdade de criação de artigos, de sua alteração e publicação irrestrita à 

semelhança das liberdades associadas à criação, alteração e distribuição livre de códigos 

de softwares livres. 

 Devido à própria filosofia da ferramenta wiki utilizada para a colaboração e 

escrita dos artigos/verbetes da Wikipédia ter como cerne a abertura à participação por 

qualquer indivíduo sem uma edição ou chancela prévia, talvez possa se dizer que a 

wikipédia é um (ciber)espaço público democrático de construção do conhecimento 

pelos wikipedistas8.  

As normas que regem este espaço público de debates que visam a construção de 

verbetes coletivamente podem estar próximas ao ideal habermasiano da verdadeira 

comunicação (da realização da ação comunicativa fundada no diálogo de pessoas com 

igual oportunidade de fala em um espaço público em que a força do melhor argumento 

emerge de um debate racional entre os membros participantes). Aproxima-se, também, 

da definição de “clube inclusivo” de Herscovici (2004) no qual o ganho a ser obtido 

com a qualidade do serviço depende, positivamente, da quantidade de participantes. 

Mas, antes de concluir a este respeito, é bom verificar as normas que regem a 

colaboração para escrita de artigos na Wikipédia. 

Com este objetivo, foi realizada uma pesquisa junto a colaboradores ativos da 

Wikipédia lusófona no mês de novembro de 2006. Foram utilizadas as técnicas de 

entrevista e de aplicação de questionário estruturado, ambas mediadas pelo uso da 

tecnologia da informação (MSN e correio eletrônico). O questionário estruturado 

procurou levantar o perfil dos colaboradores e coletar dados relacionados à forma, ao 

tempo e freqüência de colaboração, atividades desenvolvidas, recursos utilizados, 

dificuldades e sugestões para melhoria da enciclopédia. Estas questões foram elaboradas 

para se entender melhor o funcionamento da Wikipédia do ponto de vista do próprio 

colaborador. Como a Wikipédia está presente em várias línguas e logo em vários países, 

                                                 
8 Wikipedista é cada editor ativo da enciclopédia livre Wikipédia. 
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os respondentes dos questionários foram escolhidos em função da língua portuguesa 

(Wikipédia Lusófona). 

Foram selecionados 20 colaboradores da Wikipédia, que disponibilizam seus e-

mail’s para contato na página de ajuda da enciclopédia, para a aplicação do  

questionário estruturado sobre o processo de colaboração na Wikipédia. Os 

questionários foram enviados por e-mail, em novembro de 2006. Dos 20 questionários 

aplicados, 5 foram respondidos no prazo determinado.  

O perfil dos colaboradores que responderam à pesquisa foi levantado por Freitas 

e Carvalho (2007). Nela constatou-se que a faixa etária varia de 23 a 68, sendo que 80% 

dos participantes são jovens adultos, com idade entre 23 e 32 anos. Todos os 

respondentes eram do sexo masculino e residiam nas regiões Sul (três em Curitiba - 

PR), Centro-Oeste (um em Várzea Grande - MS) e Sudeste (um Campinas - SP). Os 

colaboradores possuíam um elevado nível educacional, pois 40% têm nível superior 

completo, 40% superior incompleto e 20% são pós-graduados.  

O conhecimento da Wikipédia pelos colaboradores deu-se por intermédio de 

ferramentas de busca na Internet, quando o site da Wikipédia foi apontado como fonte 

de informação durante a realização de alguma pesquisa. Os motivos que levaram um 

colaborador a auxiliar na Wikipédia foram diversos. Um colaborador afirmou que foi 

motivado pelo “convencimento da idéia do projeto Wikipédia” (Colaborador pesquisado 

1). Outro relata que a sua colaboração  “está relacionada à imensidão do projeto e a 

vontade de apoiá-lo” (Colaborador pesquisado 2).  

Quanto ao tipo de usuário, 20% dizem ser registrados (identificados ou 

cadastrados), 40% dizem serem administradores e 40% dizem ser burocratas, ou seja, 

são colaboradores que, além de serem registrados, estão envolvidos com a 

administração e manutenção da Wikipédia. 

Com relação ao processo de colaboração no quesito tempo, 20% responderam 

que colaboram de um a dois anos, 20% de dois a três anos, 40% de 3 a quatro anos e 

20% a mais de quatro anos. Comparado ao tempo de existência da Wikipédia, que é de 

aproximadamente 6 anos, 60% dos respondentes colaboram há mais da metade do 

tempo de existência da Wikipédia (FREITAS; CARVALHO, 2007). Sobre a freqüência 

de colaboração, foi constatado que 40% dos colaboradores contribuem diariamente, 

40% semanalmente e 20% eventualmente. Isto aponta para uma freqüência elevada de 

colaboração (FREITAS; CARVALHO, 2007). 
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A partir da avaliação qualitativa das respostas aos questionários e das entrevistas 

feitas junto a um wikipedista administrador brasileiro (FREITAS, 2006) e a outro 

wikipedista registrado português (ANASTÁCIO, 2006) e da leitura do weblog do 

wikipedista português entrevistado, foi feita uma avaliação dos processos de 

participação e da motivação dos wikipedistas em participar da Wikipédia, que serão 

discutidas nos tópicos a seguir. 

 

2.1 - Hierarquia e participação na wikipedia 

 

Embora aparentemente sem regras estritas chanceladas por uma instituição 

centralizadora9, a Wikipédia tem princípios que são auto-regulados pela comunidade de 

seus usuários. Na versão lusófona da Wikipédia, o acesso à página de colaboração relata 

a política de participação no projeto: A escrita dos verbetes deve ser feita com 

vocabulário apropriado, banindo-se o internetês; não se deve copiar material de outras 

fontes bibliográficas; a Wikipédia não pode ser um meio de autopromoção, não devem 

ser feitas propagandas na Wikipédia; é exigido respeito aos escritores dos artigos (o 

pedido aos wikipedistas é: “corrija e acrescente, não apague”), não devem ser escritas 

opiniões (princípio de imparcialidade) etc.  

A atualização da Wikipédia pode ser realizada a qualquer momento, na inserção 

ou na edição de um artigo. Há um sistema para registro de todas as versões dos artigos, 

bem como do usuário ou do endereço IP de quem realizou a última alteração. Assim, na 

ocorrência de pichação de algum artigo, pode-se descobrir quem a realizou, o que torna 

possível o bloqueio do IP que gerou a pichação. 

Caso seja descoberto algum erro na última revisão de qualquer artigo, o 

colaborador é encorajado a corrigir a falha. Esta prática é um dos mecanismos que 

mantêm a confiabilidade da enciclopédia e com a qual contam os seus usuários e 

administradores.  

A wikipedia não serve pratos feitos. Serve ingredientes (incluindo alguns 
potencialmente envenenados): cabe ao leitor, com o seu espírito crítico, 
decidir o que existe de útil ou não naquele texto. E, se tiver conhecimento 
sobre o assunto, tem a obrigação cívica de eliminar ou transformar os 
conteúdos “envenenados” em conteúdos aceitáveis. A validação é um 
processo constante. (ANASTÁCIO, 2006) 

                                                 
9 A Wikipédia teve como idealizadores Jimmy Wales e Larry Sanger, que fundaram a Wikimedia 
Foundation, a qual poderia ser considerada uma entidade responsável pela Wikpédia, porém, tal 
organização não tem controle sobre todos os artigos publicados na rede. O controle dos artigos/verbetes é 
de responsabilidade dos usuários da Wikipédia. 
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A confiabilidade vincula-se ao mesmo princípio relacionado à confiabilidade do 

software livre: "Dado um número de olhos suficiente, todos os erros são triviais" 

(RAYMOND in A CATEDRAL, 2007). 

Uma vez produzido, o documento e os comentários ficam disponíveis para os 

visitantes. Os colaboradores podem atuar de diversas maneiras: inclusão ou correção de 

conteúdos de artigos, participação em de projetos de produção de softwares, tradução de 

artigos existentes em diversas línguas, divulgação de idéias, participação em discussões 

pertinentes dentre outras. Desta forma, cada leitor/usuário pode se tornar um novo 

colaborador da enciclopédia, um wikipedista. 

A participação dos wikipedistas não é uniforme. Existem os wikipedistas 

anônimos, que contribuem sem se identificar; os registrados, usuários identificados que 

contribuem através de artigos, discussões e votações para o projeto; administradores, 

usuários escolhidos pela comunidade que possuem ferramentas especiais de execução 

tarefas rotineiras de manutenção; burocratas, um tipo de administrador que pode atribuir 

a outros usuários o status de administrador, dentre outros. De acordo com a evolução do 

usuário registrado e de seu nível de colaboração, a sua classificação vai mudando. 

Quanto mais participativo é o usuário, mais benefícios/ prestígio o usuário terá. A 

participação em votações na comunidade só acontece, por exemplo, quando o usuário já 

tiver totalizado 100 edições válidas e que o seu registro só aconteça 45 dias antes do 

início da votação, o que é um mecanismo que assegura que somente wikipedistas ativos 

e atuantes podem definir os rumos da Wikipédia (WIKIPÉDIA,2006).  

Milhares de pessoas contribuem para o crescimento da Wikipedia. Na língua 

portuguesa, eram 1.574 wikipedistas ativos em março de 2007, dos quais cerca de 200 

eram considerados muito ativos, para cerca de 290 mil artigos (ESTATÍSTICAS, 2007) 

escritos. 

Embora seja grande o número de colaboradores, é preciso dizer que o número de 

wikipedistas é de menos de 1 % do número de usuários/leitores da enciclopédia no 

mundo. Trata-se, portanto de um pequeno grupo de pessoas que dissemina o 

conhecimento que têm de maneira generosa, mas pode-se questionar a 

representatividade do que é publicado em relação ao público que lê (os usuários 

leitores), se trata-se de um processo de construção democrática do conhecimento e da 

própria imparcialidade do que é escrito. 
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A princípio, a Wikipédia está aberta todas as pessoas, sem distinção de raça, cor, 

nome e posição social10, para criação de artigos sobre assuntos que lhes interessem sem 

que sofram cerceamentos da liberdade de fala. 

 A Wikipédia se constitui a partir da disponibilização de textos pelos wikipedistas 

que podem discutir entre si sobre o que deve ser publicado, já que todos os artigos 

possuem um espaço aberto a discussões a respeito dele, além de possuir, também, 

registros de alterações. 

 A interatividade11 nas comunidades virtuais seria avaliada como a capacidade 

dos indivíduos participarem dos debates promovidos e criarem uma esfera de debate 

sem restrições aos membros participantes. Tal interatividade se assemelha à realização 

de ações comunicativas no sentido habermasiano do termo. 

 Em potência, os participantes envolvidos em comunidades virtuais, como a 

comunidade da Wikipédia, teriam um espaço livre e espontâneo para posicionamento de 

questões e passível de reciprocidade. As discussões podem ser coordenadas pelos 

participantes com vistas à realização de um entendimento coletivo facilitado pela 

estrutura não hierarquizada dos participantes.  

Mas não se pode dizer que exista a ausência de hierarquia entre os participantes 

da Wikipédia. A censura ao que é escrito na Wikipédia, por exemplo, é dada aos 

usuários de maior prestígio (os administradores), que têm o poder de 

bloquear/desbloquear usuários, proteger/desproteger páginas, o que, segundo um dos 

administradores entrevistados garante a qualidade da Wikipédia:  

 
É que alguns artigos já estão em um nível de maturidade elevado, com 
conteúdo muito bem definido. Então para evitar que ele seja danificado é 
melhor bloquear. (FREITAS,2006) 

 
 E os rumos do projeto são, também, alvos de disputas internas na comunidade, 

conforme relata um dos wikipedistas no questionário: 

                                                 
10Quanto à posição social, é importante lembrar que nem todas as pessoas estão conectadas à rede, por motivos de 
exclusão social (falta de condições de aquisição e manutenção de uma conexão) ou exclusão tecnológica (falta de 
familiaridade com os recursos do novo meio: ‘analfabetismo digital’). Pode-se dizer que a maioria das pessoas que 
têm acesso à rede no Brasil não pertecem à classe pobre, de forma que se espera que os participantes do discurso 
tenham posição social/intelectual semelhante. Isso configura um problema social amplo que pode se refletir no 
processo de escrita dos artigos na Wikipédia. 
11 O conceito de interatividade é bastante discutido. Adota-se aqui o ponto de vista de Silva (2000), para o qual 
existem diversos formas de interatividade: a interatividade como reação a respostas programadas da interface, 
especialmente a computadorizada; a interatividade como imersão em programas de realidade virtual (como a que 
acontece nos jogos eletrônicos tridimensionais); a interatividade como participação em (ciber)espaços para 
construção de consensos que teria como (ciber)espaços privilegiados as comunidades virtuais como as que podem se 
constituir em torno de listas de discussão nas quais existe a possibilidade de intervenção nos espaços 
comunicacionais, por exemplo. A última definição é a que se refere este trabalho. 
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A grande dificuldade é o conflito político interno, sobre os rumos que o 
projeto deve tomar. Cada um pensa de um jeito, é como na política da vida 
real que estamos acostumados mesmo. O conflito de interesses, mesmo que o 
objetivo seja uma Wikipedia melhor, é muito freqüente e isso desanima um 
pouco muita gente (Colaborador 3; usuário registrado, curso superior 
incompleto).  

 

 Existe uma certa ilusão de que todos os indivíduos querem participar de 

discussões e, com a proteção do anonimato na Internet, esta participação é efetiva, pois 

atua como um fator de desinibição e “as desigualdades do mundo real sofrem um certo 

apagamento. A ‘força do melhor argumento’ não guarda relação com o papel social 

dos participantes” (MAIA, 2002). Mas o papel dos participantes na comunidade tem 

suas próprias regras dadas pelo tanto que o usuário é ativo naquele ambiente, mesmo 

que as condições do mundo concreto nele não sejam refletidas, em outras palavras, os 

problemas de cerceamento da fala no ambiente concreto são diferentes do ambiente 

virtual, mas existem outros tipos de cerceamento no ciberespaço. 

 Os conflitos internos da Wikipédia existem: 

Mas a Wikipédia é também um local onde se aprende a negociar. Quem não 
tem capacidade para regatear ideias não pode sobreviver na Wikipédia. Claro 
que considerará o regateio uma forma pouco nobre de procurar a verdade ou 
de crescer intelectualmente. Acontece que esse regateio já existe entre a 
comunidade académica e científica mundial, com a diferença que nesse caso 
só podem regatear aqueles que aprenderam o que sabem nas redomas 
esterilizadas das instituições académicas. (ANASTÁCIO, 2007a) 

  

Talvez o grande benefício da Wikipédia não seja, exatamente, a de manter uma 

enciclopédia confiável, mas seja de manter um espaço de debates aberto que faça as 

pessoas discutirem para chegar a um consenso sobre questões importantes ou que, 

simplesmente, torne mais democratizada a tematização do que merece ser colocado em 

uma enciclopédia sem uma edição típica dos meios de comunicação de massa, o que já 

tem aberto caminho para formas de ativismo em rede (ANTOUN, 2004; ANTOUN, 

2005). A Wikipédia  

 
É atraente porque é o resultado de um trabalho colaborativo – pode incluir os 
prós e os contras a respeito de alguma polemica (veja -se, por exemplo, o 
artigo sobre o Referendo sobre a proibição da comercialização de armas de 
fogo e munições, no Brasil). É atraente porque tem uma página de discussão 
onde nos podemos inteirar sobre os principais problemas que envolveram a 
criação do artigo.  
Mas, acima de tudo, a wikipedia é atraente como base de participação, e não 
como base de consulta. Espero que no futuro existam páginas da internet, ou 
outros suportes, que incluirão artigos da wikipedia, validados 
individualmente. Esses sim poderão ser realmente atraentes como fonte 
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bibliográfica. Hoje em dia, quem quer que use a wikipedia como fonte 
bibliográfica deve referir claramente qual a edição do artigo a que se refere 
(basta verificar no histórico do artigo) e dar a sua opinião, criticamente 
sustentada, sobre a possível validade ou não do seu conteúdo. Não é possível 
ser de outra forma. – (ANASTÁCIO, 2006) 
 

2.2- Motivos para colaborar na Wikipédia 

 

 A participação na construção dos artigos da Wikipédia está aberta a todos, mas 

uma pequena (menos de 1% dos seus usuários) parcela de seus usuários colabora 

ativamente no projeto, o que contrasta com a participação nas redes peer-to-peer, na 

qual cerca de 20% dos peers em uma rede peer-to-peer contribuem com quase a 

totalidade dos arquivos compartilhados (ANTOUN, PECINI, 2004). Talvez a razão para 

a proporção de usuários ser tão diferente nos dois tipos de comunidade de partilha se 

deve à necessidade de maior investimento na colaboração da escrita de artigos em 

relação à disponibilização de arquivos das redes peer-to-peer. 

 Embora a proporção de participantes seja diferente nestas duas comunidades – 

comunidades de troca peer-to-peer; comunidade da Wikipédia – existem semelhanças 

que têm se tornado o traço característico da participação na Internet: a liberdade é tida 

como um bem supremo na cultura da Internet (Castells, 2003), a qual é colocada de 

maneira oposta à exploração comercial da rede ou à comercialização de “bens do 

conhecimento”. 

(A Wikipédia) É constituída por textos criados por utilizadores que 
prescindem de quaisquer direitos lucrativos do seu trabalho.  
É a gênese de conteúdos que podem ser facilmente usados por qualquer 
pessoa. É uma semente. Não é uma árvore. Mas uma semente que, no futuro, 
poderá ser muito útil a quem não tem meios econômicos para ter na sua 
biblioteca uma enciclopédia atualizada. 
Portanto, é preciso educar para a leitura sustentada no espírito crítico. Se os 
nossos jovens lerem com saudável desconfiança os artigos da wikipedia 
serão, com certeza, melhores cidadãos e estarão mais bem informados que 
aqueles que leiam apenas textos “oficiais” como se fossem verdades 
absolutas. (...) 
O reconhecimento da validade de um texto é sempre uma tarefa individual. 
Deus nos proteja de todos os reconhecimentos oficiais. (ANASTÁCIO, 
2006) 

 
 O não recebimento de auxílio pecuniário para participação na Wikipédia poderia 

ser algo que a levaria ao fracasso, mas a recompensa ao trabalho do wikipedista parece 

estar associada ao poder que ele tem na comunidade da Wikipédia, podendo participar 

das decisões mais importantes sobre os seus rumos e à possibilidade de realização de 
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uma utopia da livre disseminação do conhecimento, conforme relatam os wikipedistas 

contatados.  

A utopia da liberdade é um traço característico do Himanen (2001) chamou de 

cultura hacker, fundada na ética hacker,  

segundo a qual o dinheiro não é considerado um bem em si mesmo, e sua 
atividade é guiada pelo valor social e abertura. Esses hackers querem sentir 
sua paixão junto com os outros e querem criar algo valioso para a 
comunidade e serem reconhecidos por isso por seus colegas (HIMANEN, 
2001, p.126)  

 

Para os hackers, trabalho e divertimento devem ser significativos, o que, no caso 

da participação dos geeks wikipedistas deve ser relacionado ao próprio prazer que a 

contribuição ao projeto da Wikipédia pode trazer. Segundo Linus Torvalds,  

o motivo que leva os hackers da comunidade Linux a entrar em ação é que 
eles acham isso interessante e gostam de compartilhar suas idéias com outras 
pessoas. E, a partir daí, é possível se divertir fazendo algo interessante e 
também preencher a parte social. É assim que se produz o efeito social do 
Linux, que leva uma porção de hackers a trabalhar juntos só porque gostam 
do que fazem (TORVALDS, 1997, p.16) 

 
 Parece que ser um wikipedista é uma atividade prazerosa, à semelhança do que 

se encontra na participação na comunidade Linux, conforme expressaram os 

wikipedistas contatados:  

 
Fuçando aqui e ali fui descobrir que dava pra editar qualquer artigo! Para 
mim foi um impacto, pensei: "Genial!". Isso foi em abril de 2005. 
(Colaborador 3; usuário registrado, curso superior incompleto) 
 
Já está em tempo de se distribuir a informação livre e gratuita a quem o 
queira. Já tenho vivência suficiente para dividir a experiência adquirida ao 
longo de uma vida de pesquisas de forma anônima. (Colaborador 5; usuário 
administrador, pós-graduado). 
 

Para Antoun e Pecini (2004), os usuários das redes peer-to-peer ao invés de se 

orgulharem pelo que possuem, se orgulham pelo que ofertam de acordo com a lógica da 

economia do dom, baseada no par dádiva-dívida:  

O parceiro que usufrui do bem ofertado à comunidade torna-se moralmente 
endividado, débito esse que apenas pode ser pago com a oferta de outro bem. 
A relação poderia ser resumida na tríade dar-receber-retribuir. (...) Sua 
reputação pode lhe render resultados práticos, como acesso a pesquisas de 
valor equivalente e convites para aulas, palestras e parcerias, mas também 
resultados no tocante ao seu status. Este tipo de economia é típico de culturas 
com abundância, não de culturas com escassez. (ANTOUN, PECINI, 2004) 
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 A satisfação em participar do projeto, a gratificação de ter a sua escrita 

reconhecida e acrescida podem explicar isso: 

 
Descobri o meu artigo na Wikipédia, sobre a freguesia em que nasci, semi-
traduzido para espanhol (com alguns erros, é certo, e com as legendas ainda 
em português), e para inglês (ainda que os anglófonos tivessem sido mais 
preguiçosos na tradução que nuestros hermanos). Sei bem que é difícil para a 
maioria das pessoas compreender isso, mas a comoção que me toma quando 
vejo um artigo despretencioso como este (ainda assim, provavelmente, o 
mais completo sobre esta obscura freguesia de Abrantes) é de uma ordem 
quase mística e faz-me recordar aquele outro filme que vi um dia, há uns oito 
anos atrás, às tantas da manhã, na SIC, após uma maratona de trabalho, sobre 
a teoria dos seis graus de separação - o único filme de Will Smith que 
provavelmente valerá a pena ver (não tenho a certeza, o resto sempre me 
passou ao lado) (...)  
Carreguei no histórico desse "meu" artigo e comparei versões. E descobri 
que alguém acrescentou sobre as chaminés da minha freguesia de nascença, 
que estão associadas às rosas dos ventos. Pois é. Ainda bem que escrevi 
aquele artigo. Se não tivesse começado, não teria aprendido algo que sempre 
tinha ignorado, como cego à evidência. Alguém completou as minhas 
palavras, e sinto-me grato por isso. Coisa que os escritores que assinam 
sempre em baixo nunca sentirão. Pior para eles. (ANASTÁCIO, 2007 b) 

 
 
2.3- Sobre a tematização das questões da Wikipédia e o seu valor educativo 

 

Dada a motivação voluntária dos wikipedistas e à descentralização do seu 

controle em diversos administradores, a edição dos artigos nela presentes é uma 

atividade que dependerá do poder auto-regulador da comunidade. Uma questão que se 

coloca de forma bastante pertinente, neste caso, é sobre o quê se fala na Wikipédia. 

 Na Wikipédia, é possível encontrar artigos sobre assuntos que não seriam 

encontrados nas enciclopédias como a Britannica. Pode-se encontrar mais informações 

sobre séries de televisão do que sobre personagens históricos importantes, por exemplo. 

 Nos dizeres dos próprios wikipedistas, a Wikipédia é “é atraente porque focam 

temas que, geralmente, não têm lugar em enciclopédias convencionais” (ANASTÁCIO, 

2006). 

 Ora, no limite, a própria discussão sobre o “espaço” ocupado maior para coisas 

de que as pessoas gostam, e menor para outras coisas de maior relevância supostamente 

educacional ou acadêmica talvez faça a Wikipédia ser questionada quanto à sua 

importância. Se o espaço público da Wikipédia é invadido por preocupações privadas, 

pelo puro entretenimento, talvez o seu valor enquanto fonte de pesquisa seria, 

realmente, reduzido. Embora no caso da Wikipédia, a tematização da vida privada não 
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seja a tônica dominante como acontece nos weblogs pessoais ou em outras comunidades 

virtuais, como o Orkut. 

 Por fim, por mais que o valor da Wikipédia como fonte de consulta ou pesquisa 

escolar seja questionado, a atitude crítica diante do que é publicado e a possibilidade de 

participação ativa na construção do conhecimento são atividades educativas que podem 

ser estimuladas pelo seu uso.  

Portanto, é preciso educar para a leitura sustentada no espírito crítico. Se os 
nossos jovens lerem com saudável desconfiança os artigos da wikipedia 
serão, com certeza, melhores cidadãos e estarão mais bem informados que 
aqueles que leiam apenas textos “oficia is” como se fossem verdades 
absolutas. É, no entanto, necessário educar para essa saudável desconfiança. 
E isso será difícil, já que as pessoas (e muitos “educadores”) persistem em 
pensar que existem autoridades intocáveis no campo do conhecimento (claro 
que existem autoridades acadêmicas – não estou a fazer a apologia da 
absoluta anarquia neste campo! Aliás: a wikipedia só aceita conteúdos que 
tenham como fontes bibliográficas os trabalhos dessas “autoridades”). Essa é 
a principal tarefa no nível da educação socialmente responsável – criar 
cidadãos que pensem livremente e de forma esclarecida. A wikipedia, bem 
administrada aos jovens (fazendo-os participar na sua construção e não 
apenas na sua consulta passiva) é um excelente meio para esse fim. 
(ANASTÁCIO, 2006) 

 
 O papel da edição, na Wikipédia, cabe ao leitor/usuário da enciclopédia.  Talvez, 
assim, seja possível possa falar sobre a ação desse leitor/usuário o que já foi dito sobre a 
ação dos produtores de software livre:  
 

Há, neste sentido, uma publicização da informação, no sentido 
habermassiano da palavra: ela deixa de ser secreta para se tornar o 
objeto da discussão pública e de reapropriações múltiplas. 
(HERSCOVICI,2004) 
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