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Resumo 
 
Uma das principais questões relativas às publicações eletrônicas colaborativas diz respeito à 
forma pela qual seu conteúdo é avaliado, isto é, quais são os instrumentos empregados para 
destacar a qualidade no universo de contribuições recebidas. Neste artigo, em primeiro lugar, 
refletimos sobre as relações entre autoria e autoridade, explorando os modos de validação da 
produção discursiva em diferentes períodos históricos. Num segundo momento, analisamos o 
modelo de qualificação de conteúdo da Wikipédia, um dos mais significativos projetos de 
autoria colaborativa da atualidade, e apontamos alguns de seus problemas e contradições. 
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1. Introdução 

 

 A produção textual no meio digital, feita de forma colaborativa e distribuída, tem 

demandado novos modos de se validar seu conteúdo. O modelo anteriormente baseado no 

renome do autor, por seu talento ou especialidade, tem sido substituído nas redes de 

comunicação por sistemas de avaliação distribuídos que transferem para o coletivo a tarefa 

qualificar o que foi publicado, destacando o mais relevante e descartando o ruído. 

 Neste artigo vamos, em primeiro lugar, refletir sobre a relação entre autoria e 

autoridade, isto é, analisar como em diferentes épocas se constituiu essa valoração da 

produção discursiva. Nosso objetivo, com esse método, é evitar o critério da autoria 

individual como a forma natural de qualificação da produção discursiva a fim de poder 

enxergar o fenômeno atual dos processos autorais colaborativos com mais clareza.  

 Num segundo momento, iremos abordar os sistemas de validação coletiva presentes 

em publicações eletrônicas e nos deteremos, especialmente, no caso Wikipédia, um dos mais 

significativos projetos de autoria coletiva na rede. Conhecida por ser a enciclopédia livre que 

                                                 
1 Artigo científico apresentado ao eixo temático “ Jornalismo, Mídia livre e Arquiteturas da Informação”, do IV 
Simpósio Nacional da ABCiber. 
2 Mestre em Comunicação e Cultura pelo PPGCOM da Escola de Comunicação da Universidade do Rio de 
Janeiro. Doutoranda do PPGCOM da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 
Pesquisadora do Colabor – ECA/USP. E-mail: bia.martins@gmail.com. 
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todos podem editar, a publicação, como iremos demonstrar, estrutura-se em um modelo de 

validação que tende à centralização, baseado em regras de edição e na fiscalização do 

cumprimento dessas normas. 

 Este texto faz parte de um estudo exploratório a respeito das relações entre autoria e 

autoridade nas publicações colaborativas na rede, que servirá de base para pesquisa empírica a 

ser desenvolvida mais adiante. 

 

2. A construção da autoridade 

 

 Antes de entrar propriamente na reflexão sobre diferentes maneiras de construção de 

autoridade na produção discursiva através da história, cabe esclarecer a partir de onde 

desenvolvemos nossa argumentação. Estamos estudando os processos autorais colaborativos 

em rede entendendo-os como um deslocamento daquilo que Foucault chama de função autor, 

isto é, “a característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns 

discursos no interior de uma sociedade” (FOUCAULT, 2006, p.46), que não tem caráter 

universal, mas varia em diferentes épocas. Já desenvolvemos em mais detalhe este tema em 

outro artigo, e neste iremos nos concentrar na discussão sobre como, nesses deslocamentos 

em cada contexto cultural, a produção discursiva pôde ser chancelada3.  

 Não pretendemos dar conta de toda a extensão dessa variação, nem de sua 

complexidade, mas apontar algumas nuances que nos possibilitem construir um referencial 

para a análise do fenômeno contemporâneo. Partimos da premissa de que em cada época 

houve uma construção cultural para validar as produções discursivas, tanto nas fases em que a 

autoria tinha uma natureza mais fluida e coletiva, tanto nos períodos em que ela esteve mais 

referida a uma criação individual.  

 Não à toa, autoria e autoridade têm a mesma raiz etimológica, do latim “auctor”, 

indicando uma proximidade de sentido entre essas duas instâncias.  Se autor é aquilo que dá 

forma ao discurso, autoridade, segundo Abbagnano, é “qualquer poder de controle das 

opiniões e dos comportamentos individuais ou coletivos, a quem quer que pertença esse 

poder”  (ABBAGNANO, 2000, p.98). Sendo assim, queremos investigar os modos pelos 

quais elas se relacionaram em diferentes períodos históricos. 

                                                 
3 Conferir artigo apresentado no III Simpósio Nacional ABCiber, MARTINS, Beatriz Cintra. O que é a autoria 
em rede? Algumas reflexões sobre os processos autorais colaborativos na Internet. Disponível em: 
<http://www.abciber.com.br/simposio2009/trabalhos/anais/pdf/artigos/5_jornalismo/eixo5_art7.pdf>. 
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2.1 A inspiração das musas 

 

 Iniciando nossa investigação no período da Grécia antiga, observamos de saída 

algumas questões interessantes para se pensar a questão da autoria e da autoridade. Uma 

primeira pontuação importante é que nesse período, como lembra Foucault, a identificação do 

autor era secundária:  

“Houve um tempo em que texto que hoje chamaríamos de ‘literários” (narrativas, 

contos, epopéias, tragédias, comédias) eram recebidos, postos em circulação e 

valorizados sem que se pusesse a questão da autoria; o seu anonimato não levantava 

dificuldades, a sua antiguidade, verdadeira ou suposta, era uma garantia suficiente” 

(FOUCAULT, 2006, p.48). 

 Sabe-se que mesmo as obras que chegaram a nós com uma assinatura, como Ilíada e 

Odisséia, têm sua autoria posta em dúvida por pesquisadores que, através do estudo da 

composição dos poemas, especulam sobre quem seria seu verdadeiro criador, se Homero ou 

se a tradição oral da época, no que ficou conhecido nos meios acadêmicos como a Questão 

Homérica (NUNES, 2004). No entanto, tendo existido como criador, como compilador ou 

como uma espécie de chancela cultural, Homero faz referência a uma outra dimensão, exterior 

a ele, como a verdadeira autora dos poemas: as musas, entidades de natureza divina, filhas de 

Zeus, que atuavam como fonte inspiradora. Como lembra Havelock, ao dissertar sobre a 

natureza pouco definida da autoria naquela época, a musa é “convidada a “cantar” a Ilíada e a 

“recitar” a Odisséia. De modo mais explícito, Hesíodo descreve o “canto” (não o “meu 

canto”) como algo que “elas ensinaram”” (HAVELOCK, p. 32). 

 A criação poética deste período tinha natureza fluida, na qual cada recitador, ou bardo, 

ao mesmo tempo em que declamava também criava, inserindo sempre algo de seu, que 

posteriormente poderia ser apropriado por outros, num processo aberto e contínuo. No 

entanto, a sua criatividade não tinha, por assim dizer, um caráter pessoal. Sua performance era 

reconhecida por sua força expressiva, mas aquilo que somava à criação poética não era visto 

como fruto de sua individualidade. Para além do poeta, havia a representação simbólica, à 

qual ele deveria se submeter, ou seguir, a fim de ter sua produção artística reconhecida como 

tal. A tradição cultural, que se manifestava através da figura mítica das musas, era responsável 

por dar consistência às criações, assegurando que a composição, mesmo que coletiva ou 

improvisada, era parte da cultura vigente: “As musas eram vistas, em termos da mentalidade 
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mítica, como a corporização da consciência que o poeta tem de ser parte integrante de uma 

tradição de poesia oral à qual pertence, mas que não o anula” (FERNANDES, p. 38). 

 

2.1 Auctoritas – a mediação entre Deus e os homens 

 

 Um outro momento que merece ser explorado na investigação sobre a relação entre 

autoria e autoridade é o período medieval. Nessa época os textos eram construídos sob a 

autoridade da tradição (auctoritas), por diversos agentes, e tidos como uma propriedade 

comum4. O relato de São Boaventura, do século XIII, exemplifica bem essa produção 

medieval do livro: 

A man might write the works of others, adding and changing nothing, in which case 

he is simply called a “scribe” (scriptor). Another writes the work of others with 

additions which are not his own; and he is called a “compiler” (compilator). 

Another writes both others’ work and his own, but with others’ work in principal 

place, adding his own for purposes of explanation; and he is calle a “commentator” 

(commentator) … Another writes both his own work and others’ but with his work in 

principal place adding others’ for puposes of confirmation; and such a man should 

be called an “author” (auctor) (EISENSTEIN, 2005, p. 95) 5.  
 

  Uma característica marcante do contexto cultural daquela época era a crença de que  

Deus era a fonte da inspiração suprema para todas as obras, o seu verdadeiro autor. O artista 

ou escritor era como um transmissor da criação divina, não cabendo a ele, portanto, um mérito 

particular por suas realizações . Esse modelo da inspiração divina acima da autoria humana 

não se limitava aos textos bíblicos, mas abarcava toda a produção intelectual, que seria 

sempre uma revelação pública de um saber transcendental e nunca uma intuição de caráter 

privado (BURKE, 1995). 

 Neste ambiente, a instituição da auctoritas representava a mediação entre a fonte 

divina e o humano. Formada por clérigos, que se dedicavam ao estudo hermenêutico da 

Bíblia, era um coletivo hierarquizado responsável pelo estabelecimento de uma doutrina que 

determinava o valor da produção textual. Assim,  a expressão individual estava sempre 

subordinada à avaliação deste cânone, reconhecido como o legítimo porta-voz do saber 

                                                 
4 Sobre a autoria na era medieval ver Eisenstein, E. L. The Printing Revolution in Early Modern Europe. 2ª 
ed. New York: Cambridge University, 2005.  
5 A tradução é nossa: “Um homem pode escrever trabalhos alheios, sem acrescentar ou mudar nada, neste caso 
ele é simplesmente chamado de “copista” (scriptor). Outro escreve trabalhos alheios com adições que não são 
suas; e ele é chamado de “compilador” (compilator). Outro escreve tanto trabalhos alheios como o seu, mas com 
os trabalhos alheios em primeiro plano, adicionando o seu próprio a título de explanação; e ele é chamado de 
“comentador” (comentator)... Outro escreve tanto o seu trabalho como os alheios, mas com o seu em primeiro 
plano adicionando outros a título de confirmação; e este homem pode ser chamado de “autor” (auctor)” 
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divino, para ser referendada e aceita como algo digno de atenção. A auctoritas era a própria 

representação da autoridade de Deus na terra, daí seu poder de validar ou vetar a produção 

discursiva.  

 Voltando à divisão das categorias de produtores do livro apresentada por São 

Boaventura, apenas os membros dessa elite intelectual da época estavam aptos a alcançar o 

patamar de auctor. “Só é permitido usar o “hábito” autoral a quem está investido de uma 

auctoritas”. (FERNANDES, p. 60) E mesmo assim, como destaca Bennett (1996), sem que 

esse estatuto autoral tivesse um caráter pessoal, porque isso não fazia parte da configuração 

daquela época. Segundo este pesquisador, interessava menos ao público leitor o autor de texto 

do que aquilo que ele revelava, o conteúdo de sua escrita. Isso porque o texto não tinha a 

conotação de uma expressão pessoal subjetiva, mas era muito mais uma tentativa de 

interpretação de uma verdade divina.   

  

2.3 Modernidade – ascensão da Ciência e do gênio criador 

 

 Um importante abalo na forma de produção e validação dos textos se dá com a 

chegada da Modernidade, quando surgem as condições culturais que tornam possível a 

consolidação da autoria como um processo centrado no indivíduo. É importante observar que 

a Modernidade foi também a era do projeto do sujeito autônomo, que foi na verdade a soma 

de várias influências, entre elas: o pensamento de Descartes, a ideia do sujeito cartesiano – ser 

racional e consciente, o agente do conhecimento –; a Reforma e Protestantismo, que autorizou 

o contato direto da consciência individual com a divindade; o Humanismo Renascentista, que 

pôs o homem no centro do universo; e o Iluminismo, um movimento político pela 

racionalidade e pela autonomia, acima do dogma religioso e das crenças (HALL, 2002, pp. 

25-26).  

 O conhecimento sofre deslocamento sob essa nova conjuntura, passando a orbitar em 

torno do sujeito. Os empiristas ingleses, ainda no século XVII, iniciam o movimento de 

questionar os limites do saber para além dos sentidos humanos, apontando na direção da 

construção de um conhecimento racional e objetivo. Kant aprofunda este questionamento, 

promovendo a crítica da razão, para determinar as condições de possibilidade do 

conhecimento, que passará sempre pela análise do sujeito. O homem adquire, então, 

autonomia de criar e conhecer por sua conta e risco.  
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 São lançadas as bases para a ascensão da razão e, consequentemente, da Ciência como 

os grandes balizadores da produção discursiva. O papel central de Deus e da Igreja, como 

referência para os processos criativos, cede espaço para os valores pensamento racional. Neste 

contexto, a figura do autor como um indivíduo criador é fortalecida.  

 Se a Modernidade forneceu o contexto para o entendimento da autoria como um 

atributo individual, o Romantismo será o responsável por consolidar essa noção nos séculos 

XVIII e XIX, e até mesmo radicalizá-la. Nesse período, o autor deixa de ser visto como um 

artesão movido por uma inspiração transcendental para ganhar um outro patamar: o de gênio 

criador. A inspiração, nesse sentido, não é mais tida como algo que vem de um ente exterior, 

as musas ou Deus, mas sim de dentro do próprio escritor, que passa a ser valorizado portanto 

por suas capacidades criativas subjetivas (WOODMANSEE, 1984). 

 O critério da originalidade ganha então grande relevância na questão autoral em 

contraposição ao antigo valor da imitação (mimésis). Os imitadores, antes vistos como 

aqueles que tinham o talento de reproduzir a beleza divina e a vantagem de saberem renunciar 

a sua personalidade em prol dessa imitação (MUKAROVSKY, 1977), passam a ser vistos 

como autores menores, disseminadores de clichês. Enquanto aqueles capazes de expressar 

algo único e original, saído de sua profundidade subjetiva, eram os grandes autores, tidos 

como mestres da arte (BENNETT, 2005). 

 Nessa época, mais do que em qualquer outra, foi afirmado o valor do talento 

individual como o fator determinante do processo criativo e também de sua validação. O 

nome do artista, especialmente do poeta, ganha o status de chancela sobre a produção, acima 

de critérios mais coletivos que tinham força em períodos passados, como a inspiração vinda 

das musas na Antiguidade ou a auctoritas na Idade Média.  

  

2.4 O autor em dissolução 

 

 Curiosamente, Bennett detecta, nessa mesma inspiração subjetiva defendida pelos 

românticos, os germens do posterior questionamento da autonomia autoral. Os românticos, 

como Shelley, falam dessa inspiração como algo inapreensível e incompreensível, além da 

razão ou do seu controle. Ao reconhecer esse fator para além da consciência, chegam muito 

próximos dos argumentos daqueles que depois defenderão a morte ou desaparição do autor.  

 De todo modo, ainda no século XIX, a concepção do autor individual e autônomo 

começa a ser deslocada sob o impacto de significativos abalos sofridos nos discursos do 
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conhecimento moderno, causadas especialmente pelos pensamentos de Darwin, ao dar uma 

dimensão biológica ao humano; de Marx, ao colocar a condição sócio-econômica acima da 

autonomia individual; e de Freud, ao trazer à cena o inconsciente como o lugar primeiro da 

estruturação das subjetividades (HALL, 2002). Esse deslocamento atinge seu ápice com os 

pensadores do pós-estruturalismo, que irão inverter o entendimento do processo autoral, 

priorizando o discurso ou a linguagem em detrimento do sujeito, este último por si só, para 

eles, uma categoria já sob suspeição (BARTHES, 2004; FOUCAULT, 2001). 

 No entanto, mesmo com o questionamento da natureza subjetiva da autoria, a 

produção textual continuou baseada, de forma hegemônica, na criação individual e na análise 

do autor e sua obra, com ênfase ainda na assinatura do especialista ou do escritor como fatores 

de qualificação dos textos. Do ponto de vista da validação da obra, importava ainda saber 

quem escreveu e quais são suas credenciais, científicas ou artísticas, para chancelar 

determinada produção.   

  

3. Uma autoridade distribuída? 

 

 Na atualidade, um importante deslocamento vem sendo observado nos processos 

autorais nos meios digitais, cada vez mais marcados por uma ação colaborativa entre 

múltiplos agentes criativos. O lugar anteriormente ocupado pelo especialista ou pelo gênio 

criador, cuja assinatura era já sinônimo de valor,  é apropriado por uma multidão de atores 

sociais distribuídos em rede que criam coletivamente os mais diferentes tipos de publicações 

como jornais, blogs e enciclopédias. 

 Neste contexto novos sistemas de validação vem sendo criados, de forma a dar 

qualidade aos textos e separar a informação relevante do ruído. Já tivemos oportunidade de 

estudar o sistema de validação distribuída do website Slashdot
6, um dos pioneiros na 

implantação de modelos de qualificação de conteúdo baseados na avaliação do público leitor 

participante. Seu modelo serviu de inspiração para muitos outros projetos, como o americano 

Digg
7 e o brasileiro Overmundo

8, ambos baseados em sistemas de pontuação que organizam e 

valorizam, de forma distribuída, as matérias publicadas.  

                                                 
6 Conferir MARTINS, Beatriz Cintra. Cooperação e controle na rede: um estudo de caso do website 

Slashdot.org. 2006. 115f. Dissertação de Mestrado. ECO/UFRJ.  
7 Endereço eletrônico em: < http://digg.com/>. 
8 Endereço eletrônico em: < http://www.overmundo.com.br/>. 
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 Neste artigo, iremos focar em outro sistema de validação de projetos colaborativos que 

não aplica um modelo de votação direta do público, mas se baseia em regras pré-estabelecidas 

e em sistemas fiscalizadores como forma de qualificar seu conteúdo. Este é o caso da 

Wikipédia. 

 

3.1 O modelo de validação da Wikipédia 

 

 A Wikipédia, a autoproclamada enciclopédia livre, é, sem dúvida alguma, o projeto de 

autoria colaborativa de maior dimensão na atualidade, com seus mais de 12 milhões de 

colaboradores registrados, além de um número desconhecido de colaboradores anônimos9,  

cerca de três milhões e quatrocentos mil artigos na versão em inglês e mais de 600 mil em 

português10. A grande maioria de seus verbetes11, estão permanentemente abertos a novas 

edições que podem ser feitas a qualquer tempo e por qualquer pessoa, sem terem que passar 

por uma aprovação ou edição centralizada antes de sua publicação. 

 A dinâmica da enciclopédia eletrônica se baseia em cinco pilares, a saber: é uma 

enciclopédia, não outro tipo de publicação; rege-se pela imparcialidade; seu conteúdo é livre e 

qualquer um pode editar; possui normas de conduta; e não possui regras fixas. O segundo 

deles é o que nos interessa observar em detalhe, tendo em vista que é o que mais se relaciona 

com a política editorial propriamente dita.  Começamos pela definição de imparcialidade que 

consta na seção “Políticas e Recomendações” da publicação:  

“Segundo este princípio, os artigos da Wikipédia devem ser imparciais, ou seja, 
devem ser escritos em uma forma com a qual ambos (ou todos) os lados envolvidos 
possam concordar com ele.”12 
 

 De forma ainda mais esmiuçada: 

� Os fatos devem ser apresentados como tais; 
� Nenhum artigo pode conter referências a opiniões sem que primeiro sejam 

apresentados argumentos incontestáveis; 
� As opiniões devem ser apresentadas como tal, ou seja, uma opinião deve ser 

classificada como opinião e deve ser atribuída; 
� Nos temas controversos, sempre que possível, devem ser apresentados os pontos 

de vista de todos os campos em disputa. 
  

                                                 
9 Dados disponíveis em: < http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Statistics>. Acesso em: 8 jul. 2010. 
10 Dados relativos a setembro de 2010. 
11 Nos últimos anos, alguns verbetes polêmicos têm tido sua edição supervisionada pelos administradores da 
Wikipédia a fim de impedir que a publicação se torne palco de disputas infinitas. 
12 Informações disponíveis em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Princ%C3%ADpio_da_imparcialidade>. 
Acesso em: 30 set 2010. 
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 Outras diretrizes também orientam a edição dos artigos, como o conceito de 

verificabilidade, de acordo com o qual todo o material publicado deve ser aferido em uma 

fonte reputada. Ao lado dele, há a proibição de pesquisas inéditas, ou seja, todo o conteúdo 

deve ter referências de outras fontes, já que a Wikipédia não é uma fonte primária de dados, o 

que é uma reafirmação da norma anterior com ênfase no conceito de não originalidade.  

 Para garantir que essas normas sejam seguidas não basta o trabalho espontâneo do 

coletivo de colaboradores da enciclopédia. Existe um corpo de participantes que tem 

atribuições e acessos diferenciados, para atuar como fiscalizadores da ação dos demais 

usuários, alguns com poder de punição. São eles: administradores, burocratas, checkusers, 

stewards e desenvolvedores13. Além disso, há também robôs, ou bots, que assumem uma 

identidade virtual para fazer varreduras na enciclopédia em busca de rastros de spam ou 

vandalismo. Para se ter uma ideia da dimensão da atuação desses usuários autômatos, 

pesquisa feita pela Georgetown University concluiu que nada menos do que 16,33 % das 

edições da Wikipédia são feitas por bots. (GEIGER, 2010, p. 3)  

 Aqueles que têm uma relação mais direta com os demais colaboradores do projeto, os 

chamados wikipedistas, são os administradores. De acordo com as normas publicadas na 

enciclopédia, estes usuários não teriam nenhum poder a mais do que os outros. No entanto, na 

prática, eles têm privilégios, podem bloquear colaboradores, até mesmo outros 

administradores, eliminar ou restaurar páginas, entre outras ações. Para ter o estatuto de 

administrador é preciso já ter feito um mínimo de duas mil edições na enciclopédia, estar 

registrado a pelo menos seis meses14 e passar por um processo eleitoral na comunidade.   

 

3.2 Alguns problemas do modelo 

 

 Embora esteja baseada em uma autoria distribuída, isto é, num processo autoral no 

qual todos podem participar, independentemente de sua especialidade ou talento, o modelo de 

qualificação de seu conteúdo acaba tendendo à centralização. A relação entre usuários e 

administradores na Wikipédia Lusófona confirma a tendência: atualmente são 35 

                                                 
13 Mais detalhes sobre os diferentes tipos de usuários disponíveis em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tipos_de_usu%C3%A1rios>. Acesso em: 01 out. 2010. 
14 Informações disponíveis em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pedidos_de_administra%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 01 out. 
2010. 
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administradores15 para 781.999 usuários registrados16.  O problema é reforçado pela relação 

tensa entre veteranos, em especial administradores, e usuários novatos, um dos principais 

conflitos observados na comunidade, como relata pesquisa realizada na versão em língua 

portuguesa da enciclopédia: “de um lado estão os novatos reclamando do stress e da 

arbitrariedade dos editores antigos e, de outro, antigos com status de autoridade que se irritam 

facilmente com os erros de edição dos novatos”. (JOHNSON, 2010, p.202) 

 Este conflito revela a dificuldade de convivência entre o reduzido grupo de editores 

mais antigos e os novos editores vindos em grande afluência, atraídos pela popularidade da 

enciclopédia. Os que chegam muitas vezes são surpreendidos por reversões de suas 

contribuições e até punições, sem que entendam direito o que fizeram de errado. E os 

veteranos muitas vezes se ocupam muito mais em participar de discussões e disputas do que 

em produzir algo relevante para a publicação (JOHNSON, 2010). Esta autoridade exercida 

pelos mais antigos, especialmente pelos administradores, tem consequências diretas no que é 

publicado, ao aprovar ou rejeitar as colaborações, o que se configura em uma centralização na 

política editorial praticada.  

 Todos podem editar a Wikipédia, a questão é conseguir fazer com que suas 

contribuições não sejam eliminadas. E esta habilidade parece estar relacionada ao status de 

cada editor na comunidade. De acordo com pesquisa coordenada por Edi H Chi, do grupo 

Augmented Social Cognition de Palo Alto Researcher Center, as chances de um editor de elite 

ter sua colaboração revertida são de 1%. Já para aqueles que fazem de uma a nove edições por 

mês este número sobe para 15%, e para os que fazem apenas uma edição no mês, o índice 

chega a 25%17. Ou seja, um quarto das contribuições de editores eventuais é descartado. Pode-

se argumentar que os mais antigos estão mais afinados com as normas da publicação e que os 

novatos ou colaboradores eventuais erram mais. Só uma pesquisa empírica poderá esclarecer 

até que ponto as reversões são justas, no entanto o conjunto das informações aponta mesmo 

para uma significativa centralização do processo editorial. 

  

                                                 
15 Informações disponíveis em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Administradores>. Acesso em: 01 out. 
2010. 
16 Informações disponíveis em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Usu%C3%A1rios>. Acesso em: 01 out. 
2010. 
17 Dados disponíveis na reportagem Wikipedia approaches its limits, de Bobbie Johnson, publicada em 12 de 
agosto de 2009 por Guardian.co.uk. Disponível em: 
<http://www.guardian.co.uk/technology/2009/aug/12/wikipedia-deletionist-inclusionist>. Acesso em: 02 out. 
2010. 
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 O que observamos é a emergência de uma elite editorial, não mais baseada nos 

requisitos da especialização ou do talento, mas formada a partir de critérios que levam em 

conta o tempo de dedicação ao projeto e a quantidade de contribuições oferecidas.  Se por um 

lado o critério é justo, pois valoriza aquele que mais trabalhou pelo projeto, por outro lado 

apresenta certa fragilidade, pois dá margem disputas entre veteranos e novatos nas quais nem 

sempre há muita clareza sobre o mérito de quem vence – quando, por exemplo, as 

colaborações são revertidas sem maiores explicações – fazendo com que muitos desistam de 

participar da publicação. 

 Um outro ponto, também problemático, é a própria diretriz de neutralidade que baliza 

as edições. Para assuntos não polêmicos esta norma pode até ser trivial, mas se torna bem 

mais difícil de executar quando envolve disputas de sentido, ou narrativas culturais, como por 

exemplo no caso do verbete “Conflito Árabe-Israelense”, que traz a indicação: “este artigo ou 

secção possui passagens que não respeitam o princípio da imparcialidade”, revelando a 

dificuldade de se alcançar um ponto de vista neutro sobre essa questão.  Existem muitos 

verbetes na enciclopédia com esse tipo de alerta, o que só comprova a dificuldade de se 

colocar em prática o ponto de vista neutro. O que leva a perguntar se não seria mais simples 

permitir que houvesse mais de uma versão de cada verbete, nesses casos, declaradamente 

assumindo o ponto de vista do qual estão falando e assim permitindo que o leitor chegue a 

suas próprias conclusões depois de consultá-los. Lembrando-se que a enciclopédia está numa 

plataforma hipertextual, mais do que apropriada para este tipo de leitura cruzada e 

complementar. 

 Por último, vale a pena mencionar também a própria concepção de valor enciclopédico 

na qual se baseia o projeto. Entre as regras de edição da Wikipédia Lusófona há o conceito de 

notoriedade, como um dos critérios para a relevância de um verbete, que “é diferente do 

conceito de fama, importância ou popularidade, embora estes possam ter uma correlação 

positiva com a notoriedade”18. Esses critérios são debatidos entre a comunidade até se chegar 

à definição de uma norma. No momento, os parâmetros para algumas áreas já estão definidos, 

enquanto outros ainda estão sendo discutidos. Já foi definido, por exemplo, que todas as 

novelas são notórias, mas apenas os filmes longa metragem que tenham enredo (?) e sejam 

citados em uma publicação fiável têm notoriedade. Em relação a obras artísticas em geral, 

valem as já consagradas ou largamente estudadas. As recentes devem ser consideradas não 

                                                 
18 Informações disponíveis em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Crit%C3%A9rios_de_notoriedade>. 
Acesso em: 01 out. 2010.  
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apenas em relação a sua publicação, mas também pela análise em publicações respeitadas, 

assim como por sua repercussão.   

 É certo que a enciclopédia pode estabelecer critérios a fim de definir uma linha 

editorial. O que se percebe é que da forma como estão definidos, esses critérios valorizam o 

que já está reconhecido socialmente, e fecham espaço para o novo que muitas vezes mereceria 

ser incluído por sua importância. Numa lógica oposta à horizontalidade da rede, observa-se 

por exemplo que os temas da cultura de massa, muitas vezes efêmeros, são plenamente 

contemplados e que, no entanto, as produções independentes tendem a ser rejeitadas. Como 

exemplo, citamos o caso dos artistas Edgar Franco e Fábio Oliveira Nunes, que tiveram 

verbetes sobre suas obras retirados da publicação, em 2007, com a justificativa de que não 

possuíam relevância. Indignados, eles então criaram o projeto Freakpedia
19, como a 

verdadeira enciclopédia livre, onde qualquer assunto pode virar verbete, em um protesto 

contra o que consideram uma  “lógica excludente, maximizada pelo desconhecimento dos 

assuntos tratados” (FRANCO; NUNES, 2007, p.6) . 

 Analisamos aqui, de forma breve, alguns problemas do modelo de validação de 

conteúdo da Wikipédia. O que observamos é uma tendência à centralização nas decisões o 

que é oposto a sua proposta autoral, supostamente, aberta e distribuída. Esta contradição tem 

consequências para a proposta original do projeto, na medida em que muitas contribuições são 

revertidas, não chegando portanto a fazer parte da obra, a não ser por algumas horas. É 

compreensível que, com o grande crescimento do projeto, seu sistema de qualificação deveria 

ser aperfeiçoado a fim de combater o vandalismo e o spam. No entanto, nos parece que as 

medidas implementadas, representadas por novas normas e critérios e no aumento do poder 

dos administradores, acabaram ferindo o conceito maior que regia o projeto quando foi 

criado: o de ser a enciclopédia livre. 

 

4. Considerações finais 

 

 Neste artigo, buscamos trazer algumas reflexões introdutórias sobre os modelos de 

validação da produção textual feita de forma colaborativa em publicações na rede. Para pensar 

a questão da autoria e autoridade, primeiramente fizemos uma exploração das diferentes 

maneiras como em diversos períodos históricos essas duas instâncias se relacionaram. 

                                                 
19 Endereço eletrônico em: <http://www.freakpedia.org>. 
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Entendemos que esse passeio por outras épocas e práticas sociais de escrita nos ajuda a 

perceber o fenômeno atual com mais acuidade.  

 Ao contrário de outros projetos de natureza colaborativa na rede, que optam por 

sistemas de auto-valoração como forma de qualificar seu conteúdo, a Wikipédia adota um 

modelo baseado em regras, algumas pré-definidas outras moldáveis pelas comunidades, e em 

um sistema de fiscalização que envolve desde um corpo de administração com diversos níveis 

de funções e privilégios, e ainda softwares que varrem os artigos em busca de sinais de 

vandalismo. Este método de validação tem se mostrado em alguns pontos contraditório com a 

filosofia que norteou a criação do projeto, já que a edição da enciclopédia livre e colaborativa 

é cada vez mais controlada e centralizada. 
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