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1

Introdução

Wikipédia é uma enciclopédia multilingue digital baseada na Web, com conteúdo
criado colaborativamente. Qualquer pessoa pode editar a maioria absoluta dos
artigos da Wikipédia, podendo ou não se registrar como colaborador [aEL07b].
A idéia de uma enciclopédia colaborativa não é privilégio da Wikipédia. Já
em 1993 se falava nessa possibilidade [aEL07a]. Antes da Wikipédia, vários projetos começaram com o mesmo espı́rito, como a Stanford Encyclopedia of Philosophy em 1995, o Everything2 em 1998 e o h2g2 em 1999 [aEL07b]. A própria
Wikipédia deriva de um outro projeto, chamado Nupedia [Wik07g] e inspirou
outros projetos, como o Citizendium [Wik07b] e a Scholarpedia [Wik07i].
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A principal diferença entre a Wikipédia e os demais projetos é, provavelmente, a liberdade de edição. Tanto os projetos anteriores quanto os posteriores exigem mais dos colaboradores que a Wikipédia. De fato, muito dos
projetos posteriores surgiram como uma tentativa de superar algumas das inconveniências do “excesso de abertura” que a Wikipédia provê.
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A polêmica da fiabilidade

A maior abertura da Wikipédia é alvo de inúmeras controvérsias. Uma das
principais é a questão sobre a fiabilidade da Wikipédia. Se qualquer um pode
escrever, como garantir que o que está escrito é correto?
De fato, a própria Wikipédia, como projeto, reconhece que muitos de seus artigos são “admitidamente um completo lixo” [Wik07x]. Além das caracterı́sticas
oriundas de seu caráter aberto, some-se as caracterı́sticas enciclopédicas, como
o fato de a Wikipédia não ser uma fonte primária de informação [Wik07v] e ser
comumente mal vista como referência acadêmica [Jas07].
Oras, se a Wikipédia tem essas desvantagens, o que torna o projeto interessante?
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A evolução pela tolerância

As crı́ticas à fiabilidade da Wikipédia me fazem lembrar de uma interessante
disputa na Grécia antiga.
Aproximadamente na segunda metade do século quinto antes da era comum,
havia em Atenas uma classe filósofos e professores de retórica chamada de sofistas. Sócrates viria a se tornar opositor desses filósofos [Wik07m]. O que pouco
se fala sobre esse conflito de idéias é que os sofistas defensores de uma mı́dia
recente que não agradava a Sócrates: a escrita [Ful06].
A escrita era malvista, entre outras razões, por, de certo modo, indicar a
falta de naturalidade do discurso. O orador que se utilizasse da palavra escrita
era mal visto, pois se esperava que o orador tivesse “autenticidade” durante o
discurso. Ademais, é bastante mais complicado perceber o discurso enganoso
quando escrito, por não ser interativo (à época) e ocultar expressões corporais.
Oras, ninguém pode negar que os argumentos socráticos que se opunham à
escrita são factuais. A escrita é, em vários sentidos, bem menos confiável que
o discurso oral espontâneo. Some-se a isso a possibilidade de anonimato que a
escrita oferece. Ler exige um senso crı́tico muito mais aguçado que o necessário
para perceber inverdades pronunciadas — caso no qual, por vezes, captar algum
engano ou mentira pode ser feito sem sequer apreender o significado do que foi
dito, apenas se baseando no tom de voz ou comportamento corporal.
Entretanto, é pouco provável que se negue o papel que a escrita teve na
evolução do conhecimento humano. A escrita grava com muito maior precisão a
mensagem que se deseja transmitir que a memória (seja a mensagem verdadeira
ou falsa). A escrita permitiu acumular conhecimento, permitindo que muitos
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pesquisadores trabalhassem a partir do ponto em que outro parou. Com a
escrita, se tornou possı́vel a transmissão exata de uma mensagem de um ponto
do espaço a outro sem a necessidade do emissor se deslocar. Mais que isso: é
possı́vel transmitir inúmeras mensagens, de inúmeros emissores para inúmeros
receptores, através de apenas um canal — o carteiro. Se a escrita facilitou a
expressão da inverdade, também permitiu que se disponibilizasse muito mais
conhecimento.
Oras, o leitor então tem de aceitar uma margem de erro se quiser tirar
proveito da escrita. Muito do que ele lê provavelmente será inverı́dico, mas, se
ele se propuser a dar uma margem de tolerância ao meio de comunicação (não
ao que é comunicado), terá acesso a muito mais conhecimento do que teria se
não se predispusesse a tolerar tais falhas.
Chamo esse processo, por desconhecimento de terminologia melhor, de evolução
pela tolerância. A evolução pela tolerância é o processo pelo qual uma determinada comunidade — mesmo que seja a comunidade global, como nos nossos
dias — tem acesso a mais conhecimento ao aceitar consumir, conscientemente,
produtos culturais providos através de uma mı́dia não confiável. É o mesmo
processo que ocorre quando lemos uma revista semanal sem termos condições
de averiguar detalhadamente a veracidade dos fatos apresentados. É o processo
que permite que obtenhamos conhecimento da Web, uma fonte de informação
evidentemente suspeita. E, naturalmente, é o processo que faz com que a Wikipédia, mesmo carregada de diversas informações inválidas, seja ainda uma
grande fonte de conhecimento. Se você se permite ler a Wikipédia com senso
crı́tico, perceberá que, sim, está cheia de falhas, mas também terá a oportunidade de adquirir muito mais conhecimento do que se não tivesse acesso a tal
mı́dia.
As novas mı́dias, portanto, sempre assustam. Entretanto, se elas facilitam
a transmissão da mensagem enganosa, elas também facilitam a transmissão do
conhecimento. É certo que demandam mais cuidados, mas, para quem os adota,
a nova mı́dia é um marco temporal que separa as trevas anteriores de um mundo
mais iluminado.
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A evolução pelo excesso

O poder da evolução pela tolerância permite que as mensagens (especialmente
as transmissoras de conhecimento) possam se propagar mais rapidamente, com
menos erro e com muito menos custo. O menor custo é um dos pontos mais
interessantes desse processo, porque a redução de custo implica não só em uma
evolução quantitativa, mas também qualitativa nos processos de produção e
transmissão de conhecimento.
Um exemplo clássico disso é o grande aumento de espaço disponı́vel em
contas de webmail. Até 2004, webmails ofereciam relativamente pouco espaço de
armazenamento, variando nas dezenas de megabytes. O lançamento do GMail,
com um gigabyte de espaço de armazenamento, mudou esse padrão, fazendo
com que os mais populares serviços de webmail passassem a prover espaço de
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armazenamento na ordem dos gigabytes [Wik07e]. Como conseqüência disso,
os usuários de webmails passaram a utilizar suas contas não só para enviar e
receber mensagens, mas também como servidores de backups e mesmo servidores
remotos, a ponto de desenvolverem sistemas de arquivos remotos baseados em
webmails [Wik07f]. Esse processo pelo qual uma variação quantitativa de um
parâmetro tecnológico resulta em uma variação qualitativa do uso da tecnologia,
chamo-o de evolução pelo excesso.
Desse modo, podemos afirmar que a evolução da mı́dia não implica em apenas mais conhecimento transmitido, mas também em novo conhecimento, e isso
também ocorre com a Wikipédia. A Wikipédia não é apenas uma grande enciclopédia — é algo novo, que vai produzir um conhecimento diferente daquele
que se pode encontrar em outras enciclopédias.
Primeiro, na Wikipédia, praticamente nada é realmente apagado. Cada
artigo traz consigo o histórico das alterações que foram feitas sobre ele, apresentando todas as questões polêmicas que foram apresentadas até se chegar ao
ponto atual. Mesmo artigos parciais podem prover em seus históricos de alterações as razões sobre o por quê de a última versão ser imprecisa. Nesse
sentido, um artigo bem acabado da Wikipédia vale mais do que seu conteúdo,
pois traz também uma explicação de sua formação.
Além disso, esse aspecto da formação do conhecimento na Wikipédia acaba
por registrar para a posteridade o processo pelo qual uma determinada idéia ou
conceito evoluiu. Considere, por exemplo, o artigo da Wikipédia sobre Evolução,
no sentido biológico [Wik07d]. O histórico de vandalismos provavelmente seria
bastante útil para um antropólogo futuro que quisesse investigar a questão da
oposição de grupos religiosos à Teoria da Evolução. Isso pouparia o antropólogo
de tentar conjecturar inúmeros fatos que, de outra forma, não estariam registrados. Se tal rivalidade não possui significado para biólogos e outros pesquisadores
das ciências naturais, certamente é bastante interessante para cientistas sociais
e historiadores [Wik07n]. Esse processo é tão poderoso que há autores que chegam a cogitar que a Wikipédia será uma das mais importantes ferramentas de
Arqueologia no futuro [Upd06].
A evolução pelo excesso se dá não somente pelo exorbitante consumo de
recursos econômicos, mas também pelo crescimento vertiginoso do número de
pessoas que participam do processo de produção de conhecimento. A Wikipédia
é um exemplo claro disso. Ainda que a Wikipédia restrinja o conhecimento que
deseja prover [Wik07z], há uma grande diferença em como um conteúdo entra
para a base da Wikipédia e como entra para uma enciclopédia tradicional. Enquanto uma enciclopédia tradicional tem de escolher o conteúdo enciclopédico
que proverá, na Wikipédia existe o desafio de selecionar apenas o que é enciclopédico. Enquanto uma enciclopédia tradicional se esforça para adquirir mais
conhecimento, a Wikipédia se esforça para selecionar o conhecimento a prover
dentre uma quantidade gigantesca de informação. Isso ocorre porque qualquer
um dos mais de um bilhão e duzentos milhões de internautas do mundo [Sta07]
pode adicionar um pouco de seu conhecimento ao projeto. A Wikipédia, então,
torna-se mais democrática que qualquer enciclopédia tradicional, mesmo que
esse não seja seu objetivo [Wik07z].
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A questão epistemológica e os princı́pios da
Wikipédia

Apesar de todas as suas peculiaridades, a questão da fiabilidade da Wikipédia
ainda perdura. Quão confiável a Wikipédia é? A questão é muito mais complexa
do que possa inicialmente parecer. Poucos ramos do conhecimento filosófico são
mais sofisticados, intricados e desafiadores que a Epistemologia, e um método
de reconhecimento do que é conhecimento na Wikipédia é, afinal, um desafio
epistemológico.
A princı́pio, todo texto, ou mesmo toda afirmação é suspeita. No famigerado estudo da revista Nature em que artigos da Wikipédia e da Encyclopædia
Britannica foram enviados a vários pesquisadores para que procurassem por
imprecisões e erros nos artigos, praticamente o mesmo número de imprecisões
foram encontradas tanto os artigos da Encyclopædia Britannica quanto nos artigos da Wikipédia [Gil05]. Embora várias crı́ticas tenham sido apresentadas ao
artigo (por exemplo, por se utilizarem de edições ultrapassadas da Encyclopædia Britannica) [Orl06], ainda foram encontrados erros de omissão nos artigos
da Encyclopædia Britannica. Lembro desse incidente não para desmerecer a
Encyclopædia Britannica (que é, afinal, uma enciclopédia bastante conceituada [Wik07c]), mas para evidenciar como verificar a fiabilidade de um texto
pode ser uma ação complicada.
A verdade é que um artigo padrão da Wikipédia não tem confiabilidade
alguma em si mesmo. Embora alguns artigos da Wikipédia anglófona e de
lı́ngua alemã tenham passado por revisões por pares por organizações terceiras,
a maioria não passou por tal crivo [Wik07t]. Tentando garantir que os artigos
possam ser bem avaliados, os idealizadores do projeto definiram como uma das
três polı́ticas centrais da Wikipédia o princı́pio da verificabilidade [Wik07o]. Por
esse princı́pio, qualquer leitor deve poder verificar a veracidade das informações
contidas na Wikipédia [Wik07o].
Garantir a verificabilidade é, por si só, um desafio epistemológico considerável. Para o empirista (que, de certo modo, é o modelo do pesquisador
cientı́fico), a verificabilidade decorre da verificação de uma afirmação pelos sentidos [Hum07], de modo que a única maneira de se testar a validade de uma
afirmação positiva universal é através da experiência, e mesmo a experiência
não pode garantir a validade da afirmação em todos os casos [Pop96]. Como
não se espera que o leitor da Wikipédia vá testar empiricamente cada uma das
afirmações, verificabilidade, no âmbito da Wikipédia, é garantida ao se citar
sempre fontes confiáveis para o conteúdo dos artigos [Wik07o]. Conseqüentemente, a Wikipédia incentiva ao máximo o uso de referências e citações de fontes
fiáveis [Wik07s]. Infelizmente, referências e citações, ainda mais de fontes reconhecidas, são trabalhosas de se conseguir, e, em minha opinião, exigir referências
e para todo conteúdo adicionado à wiki é incompatı́vel com a polı́tica de “ser
audaz” do projeto [Wik07r]. Na prática, as referências e citações são requeridas
especialmente para conteúdo cuja aceitação esteja posta ou possa ser posta em
xeque [Wik07s].
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A polı́tica de verificabilidade é corroborada por outra polı́tica oficial, a
polı́tica conhecida como Nada de Pesquisa Inédita [Wik07w]. Essa é uma
polı́tica importante justamente porque não se espera que o leitor tenha todo
o aparato técnico e conceitual para se testar uma teoria. A verificabilidade de
uma afirmação na Wikipédia é função de suas fontes, não de sua experimentação,
que pode ou não ser viável.
Completando a trı́ade, há outra polı́tica oficial da Wikipédia: a adoção do
ponto de vista neutro [Wik07u]. Note que a Wikipédia espera exprimir o ponto
de vista neutro, em oposição a não ter um ponto de vista. Nesse sentido, o que
seria o ponto de vista neutro?
No geral, o ponto de vista neutro não é a não adoção de uma posição,
mas sim a adoção da opinião majoritária entre os acadêmicos que estudam o
tema [Wik07u]. É por isso que, por exemplo, um tema aparentemente muito
polêmico, como a Teoria da Evolução, não tem a polêmica explorada em seu
artigo: a verdade é que não existe polêmica alguma entre os pesquisadores da
área [Wik07n]. Citar os polemizadores no artigo sobre o tema seria conceder a
eles o que chamam de undue weight: mais valor do que o tema, em uma análise
cientı́fica, merece.
Se não há uma determinada teoria dominante para um tema, então todas
as propostas devem ser apresentadas [Wik07u]. Esse é, de fato, a situação em
inúmeras áreas do conhecimento humano, desde a Fı́sica, dado o conflito entre
a Mecânica Quântica e a Teoria da Relatividade [Wik07h], até especialmente as
Ciências Humanas e História, sempre oscilando entre modelos polêmicos como
o psicanalı́tico ou o marxista. Nesses casos, o artigo que não cite uma teoria é
um artigo viesado, e precisa ser reparado.
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Edições de má fé

Apesar de as polı́ticas principais da Wikipédia facilitarem o alcançe de um
padrão razoável de qualidade quando aplicadas, elas não conseguem garantir
que todos os artigos serão tão bons. O fato é que, sendo a Wikipédia uma enciclopédia que qualquer pessoa pode editar, nem todos os editores estão realmente
predispostos a seguir seus princı́pios.
O comportamento inapropriado mais freqüente na Wikipédia é o vandalismo.
Qualquer edição feita com o objetivo de deliberadamente tentar comprometer
a integridade da Wikipédia é chamada vandalismo [Wik07y]. Note que essa
definição não inclui alterações impróprias mas feitas de boa fé. De fato, determinar o que é vandalismo é um dos desafios ao combatê-lo, especialmente
porque a Wikipédia adota, como princı́pio, a postura de assumir a boa fé do
editor [Wik07p]. Entretanto, a maior parte dos casos de vandalismo são bastante
claros: envolvem a inserção de conteúdo sem sentido, apagamento de artigos ou
inclusão de humor inadequado ou obscenidades [Wik07y]. Também costumam
contar como vandalismos a inserção de spam, ofensas, autopromoção e edição
de comentários alheios.
Lidar com vandalismos mais grosseiros é fácil: geralmente são visı́veis, e fa-
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cilmente reversı́veis, havendo até softwares (como o AutoWikiBrowser [Wik07q]
e algumas versões de arquivos com scripts da Wikipédia, como o monobook.js)
e páginas especiais para a monitoração de edições suspeitas. Alguns tipos de
edições mal intencionadas porém, são bem mais sutis e problemáticas.
Dessas categorias de edições maliciosas, podemos citar o comportamento conhecido como astroturfing. Astroturfing são ações polı́ticas ou propagandı́sticas
que tentam se passar por movimentos espontâneos ou, como se costuma dizer
em inglês, tentam se passar por grass root movements [Wik07a]. A Wikipédia,
por tradicionalmente vista como um fórum aberto (o que não é no sentido mais
lato) acaba sendo vı́tima de campanhas desse tipo, onde o vândalo edita páginas
para fazer com que certa posição pareça ser a mais aceita entre a comunidade
de editores — e, portanto, a mais neutra e adequada a uma enciclopédia. Esse
comportamento está muito comumente associado ao uso de sock puppets, isto é,
uso de contas terceiras que tentam se passar por usuários diferentes do editor
original [Wik07l]. Sock puppets são, por isso, vistos com bastante desconfiança
no projeto. Embora alguns argumentem que existam casos em que tal prática
seja válida, o uso claramente malicioso de sock puppets é um dos comportamentos mais desabonadores na comunidade da Wikipédia [Wik07k].
Um comportamento muito mais complicado de se perceber é a edição tendenciosa conhecida como white washing. White washing é o ato de tornar um
artigo mais parcial a uma posição através de acréscimos de dados inegavelmente
factuais, mas especialmente convenientes para uma determinada parte de uma
discussão [Haa07]. O exemplo clássico é a edição de um artigo sobre a rede
de hipermercados estadunidense Wal-Mart. O artigo da Wikipédia sobre tal
empresa afirmava que os salários de seus funcionários era menor que em alguns
concorrentes. Alguém1 editara o artigo para que informasse que a rede pagava,
na verdade, quase o dobro do salário mı́nimo federal. A questão aqui é que
ambos os fatos eram verı́dicos, e ambos tendenciosos (embora a rede incorresse
também no erro de amenizar um artigo de seu interesse, algo que é muito malvisto). O fato real, a saber, o salário pago, seria o fato menos tendencioso, mas
qual seria seu significado se solto no texto? O fato é que tentar retirar essas
parcialidades através de fatos “crus” apenas tornaria os artigos da Wikipédia
mais obscuros e menos expressivos [Haa07]. White washing é um dos grandes
desafios conceituais ao projeto atualmente.
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Experimentação para melhorias

Apesar de seu estrondoso sucesso, a Wikipédia ainda sofre sérios problemas
devido a seu modelo de operação. A abertura que a tornou um sucesso muito
maior que sua mãe Nupedia também resulta em vandalismo, imprecisões e viés
em vários dos seus artigos.
Já surgem propostas para tentar fazer o modelo evoluir. A Scholarpedia
segue um modelo semelhante à Wikipédia, mas com uma drástica diferença:
1 Não surpreendentemente, constatou-se posteriormente que o editor do artigo fizera a
edição a partir dos computadores da empresa [Haa07].
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todos os seus artigos são revisados por especialistas, como nos jornais e revistas cientı́ficos [Sch07]. O projeto Citizendium segue um princı́pio semelhante
em sua busca por uma “uma enciclopédia livre mais confiável”, só que sendo
mais flexı́vel que a Scholarpedia ao aceitar colaboradores [Cit07]. A própria
Wikipédia vêm experimentando algumas polı́ticas mais fechadas para casos especı́ficos, como o impedimento de que anônimos criem páginas [Wik07j] ou salvem alterações sem antes prever o resultado.
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Conclusão

A questão que fica é: qual o real valor da Wikipédia? Seria realmente uma
revolução no processo de distribuição de conhecimento humano, ou apenas um
site pouco confiável?
A verdade é que a Wikipédia, em si, não é confiável, mas isso não reduz seu
valor como projeto. Exige-se, ao consultá-la, senso crı́tico e discernimento —
mas isso deve ser aplicado a qualquer leitura. O projeto é inovador, e segue
alguns padrões caracterı́sticos de grandes revoluções do conhecimento humano,
então podemos esperar bastante dele.
Há uma rivalidade crescente entre a Wikipédia e enciclopédias tradicionais,
sendo a hostilidade do editor da Encyclopædia Britannica provavelmente o ápice
do “conflito”. Por esse lado, porém, vejo tal competição como ingênua. Os nichos dos projetos são diferentes. A Wikipédia é uma enciclopédia livre, aberta,
dinâmica e muito ampla, mas suscetı́vel a conter muito mais imprecisões devido a seu processo aberto. Enciclopédias como a Encyclopædia Britannica são
muito mais rı́gidas com o que provêm, e por isso mesmo seu custo de manutenção é caro; desse modo, acabam por se tornarem rapidamente desatualizadas
e limitadas em seu conteúdo.
Pessoalmente, não acredito na tese de que a a computação, a Internet ou a
Web irão desmontar a maneira de se transmitir conhecimento anteriores. Nesse
ponto, concordo com Pedro Dória quando diz que, assim como muita gente
precisa do Google, o Google precisa de muita gente — especialmente “gente
antiga”, que acumulou em si grande quantidade de informações [Bor07]. O resultado, provavelmente, será uma miscigenação de métodos antigos de pesquisa
e métodos modernos de publicação, com suas próprias caracterı́sticas qualitativas. Como saber? O jeito é esperar para ver. Certamente, porém, utilizar (e
colaborar) com a Wikipédia trará “bons ares” para esse resultado final.
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Julio Daio Borges. Digestivo Cultural — Pedro Dória — Nono questionamento. http://www.digestivocultural.com/entrevistas/
entrevista.asp?codigo=15, 2007. Acessado em 8 de novembro de
2007.

[Cit07]

Citizendium. CZ:About — Citizendium. http://en.citizendium.
org/wiki?title=CZ:About&oldid=100194262, 2007. Acessado em
8 de novembro de 2007.

[Ful06]

Steve Fuller. O intelectual: o poder positivo do pensamento negativo.
Editora Relume Ltda., 2006. Páginas 20-22.
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