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RESUMO 

 

Essa dissertação analisa as dinâmicas de interações os editores no ambiente online da 

Wikipédia em Língua Portuguesa. Avalia-se como essas relações internas constituem o 

cotidiano da maior enciclopédia online da Internet e como as comunicações nos 

bastidores interferem na construção coletiva de conteúdo nos mais diversos verbetes 

dessa poderosa mídia. O objetivo desta dissertação é compreender os bastidores da 

Wikipédia, entendida como uma poderosa mídia, em sua relação com outras mídias e 

com a cotidianidade. Tomando por base a teoria dos campos, de Bourdieu, avalia como 

as disputas editoriais compõem o cotidiano da maior enciclopédia da Internet, 

interferindo decisivamente na construção coletiva de conteúdo, nos mais diversos 

verbetes. Por meio de estudos de caso da Wikipédia em língua portuguesa, explora o 

universo não exposto dos wikipedistas, partindo da hipótese de que os campos de 

discussão dos artigos são terrenos férteis para coleta de informações e análises, além de 

um ponto de partida fundamental para a melhor compreensão dos embates intelectuais 

por trás dos textos divulgados publicamente no site. Todas as informações de bastidores 

coletadas para esta pesquisa estão disponíveis para qualquer usuário do site, basta saber 

onde procurar. O trabalho investiga também a relação dos editores com o conteúdo 

construído e como artigos de diferentes temáticas são abordados pelos wikipedistas.  

Discute, por fim, a construção de conteúdo à luz do conceito de Cotidiano, de Agnes 

Heller, com ênfase na dialética entre a construção enciclopédica como uma atividade 

coletiva de suspensão da cotidianidade, na qual se busca a divulgação de conhecimento 

cientificamente autorizado, e, ao mesmo tempo, uma imersão no fluxo da cotidianidade, 

uma vez que muitas das informações acrescentadas nos verbetes são oriundas de 

elementos do cotidiano, como notícias e textos jornalísticos, numa articulação entre 

mídias de origem, estrutura, função e uso distintos: a enciclopédia e o jornal. A partir 

dessa perspectiva, foi possível estabelecer relações sobre os conflitos internos, as 

disputas de poder, as cooperações, as dificuldades, os vandalismos e vários outros 

percalços vividos cotidianamente pelos voluntários que constituem a Enciclopédia 

Livre. 

 

Palavras chave: Wikipedia; mídias; disputas editoriais; cotidianidade; divulgação do 

conhecimento. 



ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the interaction dynamics among users of Portuguese 

Wikipedia online environment. It evaluates how these internal relationships build the 

biggest online encyclopedia and also how background communications interfere on the 

crowdsourcing content gathering.  Through the studies of several cases collection, it 

became possible to explore consistently the almost imperceptible universe of the 

wikipedians. The “talk” tabs turned out as fertile fields of research, analysis, info 

collection and also a starting point to better comprehend the intellectual processes 

behind the public texts, which sometimes a distract reader may not notice. It is 

important to stress that all background data gathered for this research are available for 

any Wikipedia user to learn. It is just a matter of knowing where to find it. It is also 

possible to analyze the relation between the editors and the content as well as the 

approach to the different subject articles. As well, this paper investigates the content 

building through Agnes Heller's Everyday Life concept. The dichotomy between the 

encyclopedic construction as an Everyday suspension activity which looks after the 

human knowledge spread. By the other hand, the same activity merges on the Everyday 

flow, once lots of information added come from the quotidian elements as news and 

journalistic articles.  Starting at this point of view, it is possible to make connections 

about the inner conflicts among users, cooperation, struggles, vandalism and many other 

common issues in a Wikipedia volunteer's life.  

 

Keywords: Wikipedia; editing; content; everyday; struggle 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

“Ninguém sabe tudo, todos sabem alguma coisa, todo o saber está na humanidade” 

Pierre Lévy 

 

Desde o início, o formato deste estudo vem se transformando, amadurecendo, 

tomando corpo e ganhando novos rumos. Tal qual a fluidez das interações no 

ciberespaço, pesquisar o universo da Wikipédia é um desafio ao mesmo tempo 

encantador e assustador, devido à imensa quantidade de conteúdo, à sua variabilidade e 

às sutilezas de sentido e de interpretações entre os usuários.  

Por vezes, a missão se apresentou grande demais para ser registrada com o 

necessário rigor científico. Por isso, um dos maiores embates durante a pesquisa de um 

objeto tão grande, quiçá inesgotável, foi o recorte. O recorte, ponto fundamental de toda 

pesquisa científica, precisa ser pensado de maneira que represente com realidade a 

complexidade da Wikipédia e ao mesmo tempo abranja um material cujo tamanho seja 

passível de análise. Em suma: nem tão pequeno que aponte um detalhe que não reflita a 

dinâmica do site como um todo, nem tão grande que seja impossível analisá-lo de 

maneira objetiva. Num primeiro momento, esta pesquisa buscou entender e estudar o 

panorama geral do objeto, colhendo informações, explorando seu funcionamento e 

classificando grupos de artigos. A partir disso, chegou-se a algumas conclusões que 

serão apresentadas ao longo do texto. 

O pré-projeto de pesquisa, aprovado no processo seletivo de mestrado, tinha o 

objetivo de traçar um perfil detalhado dos wikipedistas, os usuários que editam os 

artigos contidos na enciclopédia online. A intenção era responder a pergunta: “quem 

escreve a Wikipédia?”. Talvez um dos motivos para essa busca tenha sido o 

desconhecimento da engrenagem e da dinâmica do site em sua globalidade. Mesmo 

entendendo desde o princípio que os textos são construídos de maneira coletiva, sem 

autoria definida e baseando-se em fontes externas, pareceu importante traçar e explicar 

de maneira clara quem são as pessoas que escrevem os artigos e qual é a sua formação. 

Uma outra questão que suscitava atenção era o motivo pelo qual essas pessoas se 

dedicam de maneira tão árdua a um projeto voluntário.  

Com o aprofundamento do estudo, percebeu-se que nenhum desses 
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questionamentos era inédito e que, com maior ou menor detalhamento, já haviam sido 

respondidos por outros autores. Independente disso, seguiu-se com a trajetória 

planejada, buscando novos enfoques e formas de abordar a identidade dos autores da 

Wikipédia. No entanto, durante o percurso, entendeu-se que a dinâmica da construção 

dos artigos era muito intrincada e o processo de edição e configuração da Wikipédia, 

como formato de compilação de saberes, devia ser o foco principal da pesquisa. 

Entendeu-se nesse ponto que a identidade dos voluntários, enquanto indivíduos, não é 

tão relevante quanto a ação em grupo. A força que move o projeto é coletiva, ou seja, o 

que leva ao crescimento da Wikipédia é a ação da comunidade de wikipedistas. A 

primeira pergunta foi respondida: quem escreve a Wikipédia? Sua comunidade. 

A partir desta conclusão primária, o termo comunidade seria um dos condutores 

conceituais da pesquisa. Nesse âmbito, reconhece-se a Wikipédia como uma 

comunidade, na acepção de Heller: 

 

A comunidade é uma unidade estruturada, organizada, de grupos dispondo de 

uma hierarquia homogênea de valores e à qual o indivíduo pertence 

necessariamente; essa necessidade pode decorrer do fato de se “estar lançado” 

nela ao nascer, caso em que a comunidade promove posteriormente a formação 

da individualidade, ou de uma escolha relativamente autônoma do indivíduo já 

desenvolvido. (HELLER, 2004. p. 70) 
 

No ambiente virtual, os usuários da Wikipédia são estimulados a serem proativos 

e contribuírem com a sua parcela de conhecimento para o crescimento do projeto. Isso 

significa que a iniciativa individual é muito valiosa e reconhecida dentro da 

comunidade. Ao mesmo tempo, todas as decisões, as disputas e os impasses são 

resolvidos não só por maioria de votos, como em uma democracia, mas principalmente 

por consenso. Ou seja, em caso de discordância entre wikipedistas, as partes em questão 

devem chegar a um meio termo. Esse sistema equilibra o peso do indivíduo e a força do 

coletivo, como sugere Heller. 

Para entender a Wikipédia como comunidade, foi importante entender o motivo 

pelo qual os voluntários se dedicam com afinco a uma atividade intelectual, muitas 

vezes trabalhosa, e sem fins lucrativos. Em uma entrevista para o canal Tech4Good no 

site de compartilhamento de vídeos Youtube1, o fundador da Wikimédia Foundation, 

Jimmy Wales, esclareceu que a motivação dos wikipedistas é a noção de realizar algo 

importante para a sociedade, algo de cunho histórico, porém isto não é suficiente. 

                                                
1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rlDxb0w-VgE  Acessado em 16/05/2015 

https://www.youtube.com/watch?v=rlDxb0w-VgE
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Segundo ele, editar a Wikipédia é divertido porque as pessoas discutem, argumentam e 

discordam, de maneira construtiva. “É um hobby intelectual que as pessoas gostam. É 

diversão com um objetivo maior”, explicou Wales.  

Telma Johnson (2009, p. 46) acredita que “as pessoas contribuem por uma 

variedade de razões, envolvendo desde puro prazer de criação, particular sentido de 

propósito, necessidade de companhia e interesse em novas relações sociais”. Segundo 

ela, os voluntários admitem isso é o que faz essas motivações atuarem “no sentido de 

um esforço conjunto, em direção a um objetivo compartilhado tem sido pouco estudadas 

e difíceis de prever”. 

Clay Shirky (2011, p. 23) parece resolver a questão quando afirma que: “quando 

alguém observa uma nova expansão cultural como o Wikipédia (…) responder à 

pergunta Onde as pessoas encontram tempo? é surpreendentemente fácil. Sempre 

encontramos tempo para fazer as coisas que nos interessam, exatamente porque nos 

interessam”. 

Sendo assim, o objeto de análise da pesquisa começou a ganhar contornos mais 

definidos. Em resumo, o foco do estudo deveria voltar-se para uma comunidade 

voluntária de pessoas dedicadas a construir conhecimento por meio da ferramenta 

Wikipédia. A partir dessa etapa, viu-se como necessária uma maior exploração do 

ambiente virtual e da interface de edição do site. 

Nesse momento, foi possível distinguir as relações de poder entre os usuários, as 

hierarquias, os embates e as discussões geradas pela difícil tarefa de conciliar diferentes 

visões de mundo e posicionamentos políticos e culturais. Em uma palestra concedida à 

fundação TED2 em 2007, Wales explica aquilo que entende por sistema de self-

governance, algo como um “governo autônomo”, um ambiente virtual que produz suas 

próprias regras, se mantém e cresce por meio delas. É exatamente essa a dinâmica que 

rege o site. Esse modelo de administração se baseia em uma das regras mais importantes 

da Wikipédia, o Neutral Point of View, que em português foi traduzido como princípio 

da imparcialidade. Wales afirma que essa diretriz garante a self-governance e a 

mediação entre pessoas cujas bagagens religiosas, políticas e culturais divergem. De 

acordo com Wales, “a razão para isso é que, se falarmos que nós somente 'vamos 

                                                
2 Disponível em: 

http://www.ted.com/talks/jimmy_wales_on_the_birth_of_wikipedia/transcript?language=pt-br 

Acessado em: 17/05/2015 

http://www.ted.com/talks/jimmy_wales_on_the_birth_of_wikipedia/transcript?language=pt-br
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escrever a verdade sobre algum assunto', isso não nos ajuda muito a entender o que 

escrever, porque eu não concordaria com vocês sobre o que é a verdade”. 

Para ele, a neutralidade é um conceito social de cooperação indiscutível, sem a qual não 

seria possível estabelecer a Wikipédia no formato atual. 

 

Nós temos este jargão: neutralidade, que tem sua própria tradição dentro da 

comunidade, que diz basicamente que, em qualquer momento em que houver 

um assunto controverso, a Wikipedia em si não deve tomar partido sobre o 

assunto. Nós devemos apenas reportar o que grupos respeitáveis tiverem dito 

sobre ele. Portanto essa política de neutralidade é muito importante para nós, 

porque ela possibilita que uma comunidade, que é bastante diversa, se junte e 

consiga concluir algum trabalho. (WALES, 2005)3 
 

Essa forma de trabalho aproxima-se do que Pierre Lévy conceitua como 

Inteligência Coletiva. Lévy considera que a inteligência coletiva é uma inteligência 

“distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que 

resulta em uma mobilização efetiva” e que “a coordenação das inteligências em tempo 

real provoca a intervenção de agenciamentos de comunicação que, além de certo limiar 

quantitativo, só podem basear-se nas tecnologias digitais da informação”. (LEVY,  2007 

p.28 e 29). Entende-se que esse modelo é muito próximo da realidade da Wikipédia e 

que esse formato só é possível graças ao ambiente virtual que o suporta, o ciberespaço.  

O termo ciberespaço surgiu em 1984 – antes mesmo que a internet, tecnologia 

constantemente associada a este ambiente, fosse uma realidade global como é nos dias 

de hoje – no romance de ficção científica Neuromancer, do autor norte-americano 

William Gibson. Na obra, o ciberespaço é descrito como um lugar não físico ou 

territorial, onde se vai com a mente, catapultado pela tecnologia, enquanto o corpo 

físico fica para trás.  

 

 

Ciberespaço. Uma alucinação consensual vivenciada diariamente por bilhões 

de operadores autorizados, em todas as nações, por crianças que estão 

aprendendo conceitos matemáticos... uma representação gráfica de dados 

abstraídos dos bancos de todos os computadores do sistema humano. Uma 

complexidade impensável. Linhas de luz alinhadas no não espaço da mente, 

aglomerados em constelações de dados. Como luzes da cidade, se afastando. 
(GIBSON, 1991, p. 53) 

 

Pierre Lévy dedicou um livro à Cibercultura. Para ele, o ciberespaço é o terreno 

onde atualmente a humanidade funciona. É um novo espaço de interação humana que já 

                                                
3 Idem. 
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tem uma importância enorme sobretudo no plano econômico e científico, ao mesmo 

tempo que é a instauração de uma rede de todas as memórias informatizadas e de todos 

os computadores. (LÉVY, 2010, p. 92) 

Lévy chama a atenção para uma prática cada vez mais comum às sociedades 

contemporâneas: a de conservar, sob forma numérica e registrada na memória do 

computador, textos, imagens e músicas produzidos por computador, o que tem feito com 

que a esfera da comunicação e da informação esteja se transformando numa esfera 

informatizada. O espaço cibernético, ou ciberespaço, é ferramenta de comunicação 

diferente da mídia clássica. Nesse ambiente, dá-se interação, ganha-se plasticidade e 

têm-se uma possibilidade de metamorfose imediata. “E aí, a partir do momento que se 

tem o acesso a isso, cada pessoa pode se tornar uma emissora, o que obviamente não é o 

caso de uma mídia como a imprensa ou a televisão.” (idem, p. 95). 

A inteligência coletiva que se forma no ciberespaço é possível, sobretudo, por 

causa de dois elementos principais: a informação que nele circula e os indivíduos que 

interagem entre si a partir deste primeiro elemento. Por isso, merece destaque uma 

reflexão a respeito da dinâmica da informação e das redes sociais no ciberespaço. 

 

O que há em comum em todas as bases nos bancos de dados do espaço 

cibernético? Não são as mensagens fixas, mas um potencial de mensagens e 
que, dependendo de quem vai utilizá-los, vai para uma direção ou outra. O que 

acontece é que, com isso, se recupera a possibilidade de ligação com um 

contexto que tinha desaparecido com a escrita e com todos os suportes estáticos 

de formação. É possível através disso reencontrar uma comunicação viva da 

oralidade, só que, evidentemente, de uma maneira infinitamente mais ampliada 

e complexificada. Por exemplo, é isto que observamos com o que acontece, 

hoje, com o hipertexto ou multimídia interativa. (LÉVY, 1994. p.2) 

 

No campo do ciberespaço, os indivíduos se tornam parte integrante do processo 

de criação, transformação e divulgação da informação. Pode-se participar, assim, de sua 

redação à medida que não se trata mais de um texto ou uma mensagem estática, mas um 

potencial de mensagem. Lévy entende que o ciberespaço introduz a ideia de que toda 

leitura é uma escrita em potencial. 

Para a Wikipédia, o que torna essa realidade possível, mais do que apenas o 

ambiente virtual, é a filosofia wiki. Todo o conhecimento construído na Enciclopédia 

Livre é produzido de maneira coletiva pelos usuários, por meio do software MediaWiki, 

significando que todo o conteúdo pode ser usado, editado, reproduzido e redistribuído 
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livremente. O projeto é reconhecido internacionalmente como um dos maiores sucessos 

de colaboração coletiva que utiliza a tecnologia wiki, a partir de código aberto. A 

tecnologia wiki foi criada em 1995 pelo norte-americano Ward Cunningham. O sistema 

consagrou-se como principal plataforma para sites de colaboração coletiva. O nome wiki 

vem do idioma havaiano e significa “rápido”. (GONÇALVES, 2012, p. 5).  

Primo e Recuero (2003, p. 7) entendem que “através dessa ferramenta um 

internauta pode alterar qualquer conteúdo apresentado em um site com tal recurso, 

através do próprio browser utilizado para navegação.” Ou seja, “logo após editar um 

texto disponível e clicar no botão de salvamento, a página é atualizada automaticamente 

no site, sem que o autor da versão anterior (ou qualquer outra pessoa) precise aprovar a 

modificação” (idem). Assim sendo, não há autoria definitiva e sim construção coletiva 

de um texto. Não há posse ou exclusividade. O texto é de autoria daquela comunidade.  

Como também entendem Primo e Recuero (2003, p.10), “nesse sentido, a Wikipédia é 

mais do que a oferta de informações. É também um convite ao trabalho social de 

construção do conhecimento”. 

Nesse estágio de evolução da pesquisa, foi possível entender o objeto de estudo 

como uma comunidade voluntária que interage e produz conhecimento em um ambiente 

virtual cuja dinâmica é facilitada pela filosofia wiki de compartilhamento e edição. No 

entanto, a produção de conteúdo e conhecimento passa por muitas etapas de discussões, 

discordâncias e embates até ser levada a público. Alguns conflitos são resolvidos por 

consenso, como mandam as regras de convivência entre usuários da Wikipédia. Outros, 

apesar de ferirem as regras, demonstram bem a maneira como alguns usuários se 

comportam em rede e a maneira como a informação pode ser tratada em termos de 

construção colaborativa de textos. 

Assim, partiu-se para a análise de artigos específicos da enciclopédia online. 

Durante análise do histórico de construção do verbete Guerra Civil Líbia na Wikipédia 

em Língua Portuguesa, percebeu-se o fenômeno de Guerra de Edições. Isso acontece 

quando dois usuários discordam de algum conceito e desfazem várias vezes o trabalho 

do outro, em um ciclo interminável. Por meio desse fenômeno, foi possível descobrir 

que a interação entre os wikipedistas se dá de maneira muito mais complexa e intrincada 

do que antes se imaginava. A partir desse estudo de caso, foi possível compreender 

melhor a hierarquia e os jogos de poder entre os usuários, embate que, para um leitor 

desavisado, não é perceptível. 
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Essa apreensão mais aprofundada deslocou o enfoque do estudo para os 

bastidores da Wikipédia, mais especificamente para o espaço “discussão”, presente em 

todos os verbetes do site. Esse é o espaço onde os usuários podem trocar ideias, 

sugestões e, inclusive, entrar em conflito e disputar qual informação será levada a 

público ou retirada do texto. Tornou-se claro durante o estudo que apenas bons 

argumentos podem não vencer um embate. Em muitos casos, a expressão de usuários 

mais antigos e conhecidos perante a comunidade tinha mais peso do que a dos novatos, 

mesmo que estes tivessem bons argumentos para sustentar suas opiniões. 

A partir da observação das dinâmicas na construção de conteúdo da Wikipédia 

foi possível perceber semelhanças entre as forças que atuam na produção de conteúdo 

da Wikipédia e as lutas de poder do campo científico. Como postula o sociólogo francês 

Pierre Bourdieu, em artigo de mesmo nome, o campo científico é “o lugar, o espaço de 

jogo de uma luta concorrencial. O que está em jogo especificamente nessa luta é o 

monopólio da autoridade científica definida, de maneira inseparável, como capacidade 

técnica e poder social” (1976, p.1). É possível pensar o poder simbólico na Wikipédia 

como uma emulação do campo científico. Ou seja, há uma replicação, ainda que 

inconsciente ou parcial, das interações, hierarquias e disputas de poder que acontecem 

em ambos os campos e que devem ser questionados, avaliados e comparados para que o 

caso da Wikipédia seja melhor compreendido. 

Como entende Bourdieu: “O que é percebido como importante e interessante é o 

que tem chances de ser reconhecido como importante e interessante pelos outros; 

portanto, aquilo que tem a possibilidade de fazer aparecer aquele que o produz como 

importante e interessante aos olhos dos outros”. (idem, p. 4). 

O projeto Wikipédia tem a pretensão de reunir todo o conhecimento humano já 

produzido, como afirma o seu fundador, Jimmy Walles. A ciência, embora não se limite 

a reunir e organizar saberes, tendo por meta principal aprimorá-los e expandi-los, 

também se submete, em certa medida, às relações sociais para estabelecer critérios de 

importância nas mais variadas áreas. A intrigante semelhança entre dois campos 

aparentemente distantes é uma das áreas de análise deste trabalho. Acredita-se que a 

criação desses paralelos ajude a elucidar questões referentes às interações que se dão 

nos bastidores da Wikipédia e que são o foco desta pesquisa. 

As aulas e as reuniões de orientação foram sempre muito enriquecedoras para a 

continuidade e refinamento da pesquisa. Um dos questionamentos mais comuns na fase 
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inicial da pesquisa era sobre como um trabalho sobre a Wikipédia poderia ser abrigado 

em um programa de pós-graduação em Mídia e Cotidiano. A resposta não é tão óbvia. 

Em 2013, a Wikipédia foi o quinto site mais acessado do mundo.4 A lista foi encabeçada 

pelo Facebook e pelo Google. No Brasil, a enciclopédia online está entre os dez 

primeiros sites mais acessados.5 Some-se a esses números o fato de que constantemente 

os artigos da Wikipédia são os primeiros resultados das buscas do Google. Isso torna o 

conteúdo produzido neste ambiente virtual bastante relevante, amplamente divulgado, 

compartilhado e presente no cotidiano das redes sociais em todo mundo. Mas isso ainda 

não pareceu suficiente para justificar a pesquisa dentro de um programa em Mídia e de 

Cotidiano. Portanto, uma reflexão mais aprofundada precisou ser realizada. 

Uma das principais premissas para a compilação de conteúdo em artigos da 

Wikipédia é que as fontes sejam verificáveis, confiáveis e externas. Essa é uma regra 

básica para todo usuário do site: o princípio da verificabilidade. De acordo com essa 

diretriz, os artigos devem conter apenas material publicado a partir de fonte confiável. 

Além disso, todo material adicionado deve citar alguma fonte externa, caso contrário 

poderá ser removido por outro editor. De acordo com a Wikipédia, “a obrigação de 

providenciar uma fonte reputada cabe ao editor que deseja introduzir novo material e 

não aos editores que desejem remover esse mesmo material.” (WIKIPÉDIA, 2015) 

Frequentemente, em artigos referentes a fatos recentes, como Guerra Civil Líbia, 

citado anteriormente, é comum observar que a maioria das referências usadas é de 

veículos de imprensa online. Percebe-se que a tendência é compilar informações do 

maior número de jornais possíveis como forma de tornar a visão do artigo mais 

imparcial. Todavia, embora possa ter um tratamento de texto mais acurado do que uma 

notícia online, o artigo muitas vezes torna-se um aglomerado de registros jornalísticos 

sobre o tema. Uma verdadeira compilação jornalística para assuntos históricos 

contemporâneos. Isso quer dizer que se pode considerar a Wikipédia uma mídia, e uma 

mídia de massa, dado o seu alcance. Além disso, ela é com frequência composta por 

uma conjunção de elementos midiáticos contemporâneos, cuja fonte muitas vezes são os 

mais cotidianos dos produtos midiáticos, os diários, isto é, os jornais. 

Em relação ao conceito de Cotidiano, emprega-se a acepção de Agnes Heller 

                                                
4 Disponível em:<http://www.alexa.com/topsites> Acessado em: 11/11/2015 

5 Disponível em: <http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/gadgets/noticia/2961393/sites-mais-

acessados-brasil-segundo-site-alexa> Acessado em: 06/07/2014 

http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/gadgets/noticia/2961393/sites-mais-acessados-brasil-segundo-site-alexa
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/gadgets/noticia/2961393/sites-mais-acessados-brasil-segundo-site-alexa
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para entender as relações de cotidianidade presentes na composição dos artigos. Para 

tanto, observa-se o caso do vandalismo recorrente no verbete Simone du Beauvoir, após 

trechos famosos da autora serem utilizados na prova do Exame Nacional do Ensino 

Médio de 2015. Também se analisou o artigo Cotidiano e, num estudo metalinguístico 

do objeto, percebeu-se uma dialética de suspensão e imersão na cotidianidade, como 

será abordado de maneira mais detalhada no capítulo 3. 

À luz do referencial teórico indicado e das observações exploratórias 

preliminares, foi possível traçar alguns objetivos mais precisos para a realização deste 

trabalho. Seu objetivo geral é analisar as interações entre os usuários da Wikipédia 

dentro desse ambiente online. De maneira mais específica, buscou-se observar de que 

forma essas interações interferem na construção coletiva de conteúdo e como os 

verbetes são modificados e influenciados por essas interações. Partiu-se do pressuposto 

que as pessoas que compõem o grupo de voluntários da Wikipédia são oriundas de 

diversos lugares, com variadas formações profissionais, acadêmicas e ideológicas. 

Portanto, é natural que o ambiente online seja palco de debates e conflitos, incluindo as 

ameaças externas como vandalismo, além de outras internas, como atritos entre editores 

ou grupos. Com base nessa hipótese, algumas questões foram levantadas: como os 

conflitos internos da Wikipédia surgem? Como são resolvidos? De que forma esses 

atritos projetam-se no conteúdo final dos artigos publicados? Como os usuários lidam 

com ameaças externas e vandalismo? Como a comunidade lida com ameaças internas e 

tensões entre grupos de wikipedistas?  

É interessante destacar que as análises realizadas neste trabalho foram coletadas 

a partir de conteúdos publicados no site. As conversas entre usuários podem ser 

acessadas no campo “discussão”, presente em todos os verbetes do site. Assim sendo, 

metodologicamente, este trabalho baseia-se no estudo de vários casos, à luz do 

referencial teórico indicado, para obter os resultados de pesquisa esperado. Acredita-se 

que a análise dessas diferentes situações permitiu compreender melhor a dinâmica 

global das interações nos bastidores do Wikipédia.  

Esta dissertação é composta de 4 capítulos, contando a introdução como o 

primeiro. O segundo capítulo tratará dos embates ideológicos e de como o embate entre 

usuários influencia a construção de conteúdo dos verbetes. Será abordada também a 

questão da Guerra de Edições, um problema recorrente e muito importante durante a 

construção de artigos na enciclopédia. O terceiro capítulo busca compreender a 
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Wikipédia como uma ferramenta de cotidianidade. Pretende-se aqui apontar onde o 

fazer enciclopédico aproxima-se e descola-se do cotidiano. Questiona-se até quando a 

produção de conhecimento pode ser considerada homogeneizante e a partir de que ponto 

a compilação desse saber torna-se uma característica humano-genérica, de acordo com a 

acepção de Heller. O quarto capítulo abordará, enfim, a questão da Wikipédia como 

emulação do campo científico, tocando na questão da luta de poderes entre os pares, 

partindo de um estudo de caso e em seguida analisando-o à luz dos conceitos de 

Bourdieu.  
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2   EMBATES IDEOLÓGICOS E A INFLUÊNCIA DO COTIDIANO 

MIDIÁTICO NA WIKIPÉDIA 

 

“Conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe”. 

Aldous Huxley 
 

Cada comunidade idiomática da Wikipédia é regida por regras criadas pelos 

próprios usuários. Em uma das seções de Políticas e Recomendações da versão 

lusófona, existe a página O que a Wikipédia não é, dedicada a reunir as principais regras 

em uso na comunidade. O artigo é divido em 4 partes, contendo 19 itens informativos 

sobre o que a Wikipédia não é, como mostra a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando vistos em conjunto, os itens acima ajudam os usuários novatos ou 

leitores desavisados a entenderem melhor a intenção do projeto Wikipédia enquanto 

enciclopédia e compilação de conhecimento. No entanto, esse capítulo partirá de três 

desses itens para consolidar criticamente o conceito de Wikipédia enquanto mídia. A 

Wikipédia não é um jornal, A Wikipédia não é uma plataforma de divulgação, em 

Ilustração 1: O que a Wikipédia não é 
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relação ao formado e A Wikipédia não é um campo de batalha, em relação ao 

comportamento da comunidade durante a construção dos artigos. Os itens abordados 

serão respectivamente 1.4, 1.6 e 2.1 da lista acima. Eles serão enfocados por meio da 

análise de 2 diferentes casos que pretendem demonstrar uma visão midiática da 

Enciclopédia Livre, carregada de cotidianidade. 

Primeiramente, o estudo abordará um caso de vandalismo cujo objetivo foi 

divulgar a marca Pirelli. A agência de publicidade brasileira Havas Digital criou uma 

ação de marketing na qual substituiu todas as fotos do banco de dados da Wikipédia em 

Português relacionadas ao tema automobilismo por outras imagens que exibiam 

ostensivamente a logomarca da Pirelli. Embora considerado vandalismo, a marca 

comemorou o resultado e publicou em seu canal no Youtube um vídeo chamado 

Cracking Wikipédia, no qual explica como conseguiu divulgação mundial por meio 

dessa ação. O vídeo gerou uma repercussão negativa muito grande por parte do público 

e o vídeo foi retirado do canal oficial da marca de pneus. No entanto, o vídeo permanece 

em circulação em vários sites de compartilhamento de vídeos na internet. 

Em seguida, analisa-se a construção do artigo Guerra Civil Líbia. O artigo 

passou por uma série de embates entre os usuários, que culminou em uma Guerra de 

Edições, como será esclarecido adiante. A partir do estudo desse artigo também foi 

possível compreender a Wikipédia como um meio compilador de conteúdo jornalístico, 

principalmente naqueles verbetes relacionados a fatos históricos recentes.  

A partir dessas análises pretende-se entender a Wikipédia não só como um 

aglomerador de conhecimento, mas como mídia relevante cujo conteúdo tem peso na 

tomada de decisão de seus leitores. A partir disso, será possível conceber com mais 

clareza o alcance e a importância da significação da vida cotidiana no site e do site na 

vida cotidiana, com suas contradições, sua produção de sentido e seus discursos por 

vezes antagônicos. Como entende Dênis de Moraes: 

 

Impossível conceber o campo midiático como um todo harmonioso e 
homogêneo, pois está atravessado por sentidos e contra sentidos, imposições e 

refugos, aberturas e obstruções. Daí a existência de entrechoques de 

concepções que se enfrentam e se justapõem em diferentes circunstâncias 

históricas. É um campo permeado por contradições, oscilações de gostos, 

preferências e expectativas. Enquanto mediadora autoassumida dos desejos, a 

mídia tenta identificar indicações do cotidiano e eventuais alternâncias de 

sentimentos que podem incidir em predisposições consensuais ao consumo. 

(MORAES, 2009, p.47) 
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2.1  CRACKING WIKIPÉDIA: VANDALISMO, PUBLICIDADE E ALCANCE 

DA ENCICLOPÉDIA LIVRE 

 

  

A liberdade do código aberto e a facilidade de edição são ferramentas que 

tornaram a Wikipédia o que ela é atualmente: uma enciclopédia online, de conteúdo 

criado por meio de colaboração coletiva e compartilhamento livre. Os artigos não têm 

autoria e não há exigência de direitos autorais, uma vez que todo o conteúdo criado está 

licenciado sob a marca de Creative Commons. Isso significa, em termos gerais, que há 

menos restrições para a divulgação e replicação desses conteúdos do que daqueles com 

todos os direitos reservados, como é o caso do copyright. 

Essa liberdade gera preocupação por parte da Wikimedia Foundation em relação 

às intervenções pagas ou conteúdos publicitários na Wikipédia. A enciclopédia não 

reserva espaço a anúncios comerciais por entender que os artigos ali produzidos têm por 

objetivo fomentar o conhecimento de maneira voluntária e não obedecendo a uma 

lógica capitalista. Como entende Johnson, os wikipedistas travam uma batalha contra 

um inimigo externo: “os poderes de uma produção industrial sustentada na lógica do 

mercado e do lucro que impede o acesso livre e fácil à informação e ao conhecimento ao 

alcance de todos” (JOHNSON, 2009, p.253). 

Fica claro o empenho da comunidade em restringir as contribuições pagas, ou 

edições que têm como objetivo fazer publicidade no ambiente virtual em diversas 

páginas da enciclopédia. Um exemplo é a seção “Coisas a evitar”, no Guia de Edição da 

Wikipédia, página destinada a orientar novos editores. Em várias passagens, o leitor é 

avisado sobre as questões de conflito de interesses e de promoção de conteúdo pago no 

site.  

 

Por favor, não tente promover seu produto ou negócio. Não insira ligações 

externas para o seu site comercial a não ser que seu link realmente poderia ser 

incluído ao artigo por uma pessoa neutra, que considerasse o item válido como 

informação e não como divulgação. Temos artigos sobre produtos como 

Windows ou Duracell, ou negócios notórios como o McDonald's, mas, se está 

escrevendo sobre um produto ou negócio, tenha certeza de ser imparcial e de 

que não há conflito de interesse. Sem esquecer de que sempre são necessárias 

fontes fiáveis e independentes. (WIKIPÉDIA 2014) 6 

                                                
6 Disponível em:  

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Guia_de_edi%C3%A7%C3%A3o/Como_come%C3%A7ar_uma

_p%C3%A1gina> Acessado em: 05/07/2014 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Guia_de_edição/Como_começar_uma_página
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Guia_de_edição/Como_começar_uma_página
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Contudo, mesmo com os avisos sobre as normas de conduta, o portal sofre com 

algumas tentativas deliberadas de inclusão de conteúdo publicitário, por meio de 

alteração de texto ou fotos. A maioria dessas ações é revertida porque vários 

wikipedistas acompanham periodicamente as páginas mais importantes e impedem que 

esse tipo de intervenção permaneça publicada por muito tempo.  

O caso Pirelli, que será analisado no próximo capítulo, se destaca pela ousadia e 

pela massiva mudança de conteúdo em um grande número de artigos relacionados ao 

campo de atuação da empresa como: pneus, automobilismo, Stock Car, entre outros 

assuntos que envolvem o universo dos produtos para automóveis.  

A situação foi amplamente divulgada na imprensa especializada e gerou uma 

mudança nos termos de uso do site. No dia 16 de junho de 2014, a Wikimedia 

Foundation publicou a nova política no seu blog7. A mensagem publicada explica a 

nova política, que se tornou mais “rígida”, visando a credibilidade e veracidade das 

informações divulgadas no portal. A principal mudança é a nova forma de identificação 

de usuários na rede. Antes, qualquer pessoa, ainda que anonimamente, tinha a 

autorização de incluir e modificar as páginas da Wikipédia, sem necessidade de 

identificação formal ou registro legal. Ainda não há a obrigatoriedade de se criar uma 

conta no site, apesar de todos os usuários serem convidados a isso. Mas agora, todas as 

informações criadas pelos usuários serão vinculadas ao IP gerador desses dados. Ou 

seja, de certa maneira, o anonimato foi abolido.  

A ação levou em consideração a opinião dos wikipedistas do mundo inteiro e 

discutiu, durante um ano inteiro, a melhor maneira de aplicar as novas regras. A nova 

política foi alvo da crítica de Marshall: 

 

O único problema aparente nesta nova política parece ser a existência da 

possibilidade de dados e informações pessoais caírem em mãos erradas. A 

Wikimedia admite claramente, em sua nova política, que será possível “revelar 

informações pessoais [dos usuários/produtores] aos nossos prestadores de 

serviços terceirizados ou contratados para ajudar a executar ou melhorar os 

sites”. Este item pode dar margem (em tese) ao vazamento, por uma estreita 

brecha, de informações sobre as pessoas que usam a Wikipédia (embora a 

organização frise que “não alugará ou venderá a sua informação para 
terceiros”), assim como levar (em tese) à própria circulação de dados pessoais 

                                                

7  Publicado em:16/06/2014. Acessado em: 20/06/2014. Disponível em: 

<http://blog.wikimedia.org/2014/06/16/change-terms-of-use-requirements-for-

disclosure/> 

http://blog.wikimedia.org/2014/06/16/change-terms-of-use-requirements-for-disclosure/
http://blog.wikimedia.org/2014/06/16/change-terms-of-use-requirements-for-disclosure/


15 

 

 

em mãos indevidas. (MARSHALL, Leandro, 2014)8 
 

Ainda durante a mensagem, a Wikimedia Foundation frisou que as mudanças 

tendem a beneficiar os usuários e a credibilidade do conteúdo da Wikipédia. Além disso, 

exige que os editores - pagos por empresas externas de maneira a beneficiar a marca por 

meio da Wikipédia - se identifiquem e revelem “sua edição remunerada como tal para 

estar em conformidade com as novas Condições de Utilização” (BRIGHAM, Geoff, 

2014). Como ressalta a mesma nota: 

 

Se você é pago para editar, outras regras, além das Condições de Utilização, 

podem ser aplicadas. Diretrizes específicas para cada projeto individual de 

Wikimedia ou leis relevantes de seu país (tais como a proibição de divulgação 

de propaganda enganosa) podem requerer mais informações a seu respeito ou 

simplesmente proibir toda publicação remunerada com fins promocionais. 

 

Durante um trabalho para a sua cliente Pirelli, a agência brasileira de publicidade 

Havas Digital, localizada em São Paulo, teve uma ideia diferente para a divulgação da 

marca: aproveitar a visibilidade da Wikipédia para colocar a logomarca da empresa de 

pneus em destaque. Com essa ação, gerariam um número de acessos gigantesco, 

garantindo marketing gratuito no quinto site mais acessado do mundo. A estratégia foi 

alterar todas as imagens publicadas em artigos relacionados à Pirelli como: Fórmula 1, 

Stock Car, campeonatos importantes de automobilismo, entre outros.  

                                                

8 A Wikipédia vai mudar. In: Observatório da Imprensa. Publicado em 03/06/2014. Edição 801.  

Acessado em: 30/06/2014. Disponível em: 

<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed801_a_wikipedia_vai_mudar> 



16 

 

 

Antes da campanha, os artigos exibiam fotos genéricas das corridas, dos 

automóveis e do ambiente relacionado ao tema, eventos que recebem milhares de 

buscas no Google todos os dias. Depois, todas essas imagens foram trocadas por outras, 

de mesmo contexto, mas que exibissem a logomarca Pirelli. A empresa estima que 

centena de milhares de textos foram atingidos pela modificação de 250 imagens do 

banco de dados da Wikipédia, gerando um impacto em quase 2 milhões de pessoas que 

digitaram termos relacionados no Google.  

Após o sucesso da ação, a agência produziu um vídeo narrado em inglês, 

chamado Cracking Wikipedia9, que em tradução livre significa “quebrando a 

Wikipédia”. O vídeo, publicado na página oficial da Pirelli, no Youtube, conta como 

surgiu a ideia e de que maneira as fotos da Wikipédia foram escolhidas e alteradas. O 

vídeo explica que a enciclopédia não permite anúncios, mas que a Pirelli descobriu uma 

forma de mudar isso. 

A campanha teve uma péssima repercussão na imprensa. Alguns veículos 

                                                
9 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8AClSbjnTUY> Acessado em: 07/07/2014 

Ilustração 2: Artigo modificado após ação da agência Havas Digital.  

 Publicitário 

https://www.youtube.com/watch?v=8AClSbjnTUY
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acusaram a agência Havas Digital de fazer campanha com “jeitinho brasileiro”10, de 

“bancar a espertinha”11, de “tentar fazer” publicidade12, entre outras conotações. Após a 

má recepção na mídia e de dezenas de comentários negativos nos comentários do vídeo, 

a Pirelli excluiu o vídeo de sua página no Youtube. No entanto, como visto acima, 

outros usuários do Youtube publicaram cópias do arquivo, onde ainda se pode assisti-lo.  

A Wikipédia não se manifestou sobre o caso da Havas Digital. Contudo, pouco 

tempo depois emitiu comunicado exigindo a identificação de conteúdo pago, como dito 

no capítulo anterior. Dentre as políticas da enciclopédia, a alteração de fotos para 

imagens impróprias, como as de cunho publicitário, é considerada como vandalismo. 

Para a comunidade, vandalizar é fazer “qualquer adição, remoção ou modificação de 

conteúdo de forma a comprometer deliberadamente a integridade da Wikipédia”.13 

A lógica de consumo avança diante da realidade de maneira cada vez mais 

abrangente e sutil. Usar a Wikipédia para colocar uma marca em evidência, faz parte 

deste processo. Essa forma de sedução publicitária brinca com as percepções e os 

sentidos dos consumidores. Adentrar um território onde uma ação comercial não é bem-

vinda, foi visto, em primeira instância, como uma grande vitória por parte da equipe de 

marketing da Havas Digital. Essa vitória foi celebrada em forma de vídeo, onde se 

explicitou a ideia e a conquista de um território não antes habitado de forma ostensiva 

pela lógica de mercado. A atitude ousada e desafiadora ecoa nos próprios valores da 

empresa, que até hoje é internacionalmente reconhecida por seus famosos calendários 

que trazem ensaios sensuais. Ou seja, ousadia, virilidade, a busca pelo desafio e pela 

conquista de territórios ainda não explorados são marcas da empresa. E isso reflete 

diretamente no seu posicionamento midiático. Em um momento em que o consumidor 

se descaracteriza de sua identidade, cabe aos detentores da lógica de consumo 

estabelecer os valores e as atitudes importantes nesse sistema hedonista hipermoderno.  

Como denuncia Bauman:  

 

                                                
10 Disponível em: <http://olhardigital.uol.com.br/noticia/41798/41798> Acessado em: 06/07/2014 

11 Disponível em: <http://geekpublicitario.com.br/publicidade/agencia-brasileira-banca-a-espertinha-e-

cria-campanha-gratuita-para-pirelli-utilizando-wikipedia/> Acessado em: 06/07/2014 

12 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/pirelli-tenta-fazer-publicidade-na-

wikipedia> Acessado em: 06/07/2014 

13 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Vandalismo> Acessado em: 

08/07/2014 

http://olhardigital.uol.com.br/noticia/41798/41798
http://geekpublicitario.com.br/publicidade/agencia-brasileira-banca-a-espertinha-e-cria-campanha-gratuita-para-pirelli-utilizando-wikipedia/
http://geekpublicitario.com.br/publicidade/agencia-brasileira-banca-a-espertinha-e-cria-campanha-gratuita-para-pirelli-utilizando-wikipedia/
http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/pirelli-tenta-fazer-publicidade-na-wikipedia
http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/pirelli-tenta-fazer-publicidade-na-wikipedia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Vandalismo
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A imagem da comunidade é purificada de tudo o que pode implicar em 

sentimento de diferença, ou conflito, a respeito de o que "nós" somos. Desse 

modo, o mito da solidariedade comunitária é um ritual de purificação O 

obstáculo, porém, é que o “sentimento de uma identidade comum... é uma 

fabricação da experiência”. Se é assim, então quem projetou e quem 

supervisiona e dirige os tempos do consumo são mestres da falsificação e da 

vigarice. Em suas mãos a impressão é tudo: não é necessário fazer mais 

perguntas – que, de qualquer forma, não serão respondidas. (BAUMAN, 2003. 

p. 117) 

 

Em relação à Wikipédia, a comunidade virtual reagiu de maneira intensa por 

meio das redes sociais, rechaçando a atitude da marca, o que neutralizou em certo 

aspecto a ação da Pirelli. Na luta de duas marcas (Pirelli x Wikipédia), sobressaiu-se 

aquela mais mobilizada em relação à sua identidade. É sabido que muitos wikipedistas 

são comprometidos verdadeiramente com o projeto e essa prática é o que torna a 

Enciclopédia Livre forte o suficiente para superar alguns entraves internos e para o 

projeto continuar em ascensão.  

Foram esses personagens que contribuíram para a reversão do caráter 

aparentemente positivo da noção de “inovação”, empregada num primeiro momento 

pela iniciativa de marketing da Havas Digital. Após a divulgação do vídeo Cracking 

Wikipedia, vários contribuintes do site levaram a público o caráter filantrópico do 

projeto e os termos de uso internos que proíbem divulgação publicitária, o que pode ter 

contribuído para a má repercussão da intervenção da Pirelli. 

 

2.2  GUERRAS DE EDIÇÃO E COMPILAÇÃO JORNALÍSTICA NA 

ENCICLOPÉDIA LIVRE 

 

 

A Wikipédia nasceu com o objetivo de reunir conhecimento de forma 

democrática, sem nenhuma restrição à escolaridade, idade e nível sociocultural dos 

participantes. Esse é um esforço que distancia essa experiência de enciclopédia online 

dos modelos convencionais. No entanto, essa maneira coletiva de construir 

conhecimento, nos padrões da Wikipédia, tem gerado atrito entre seus componentes. 

 

Ao mesmo tempo em que o mundo virtual aproxima distâncias geográficas, 

também caracteriza uma menor possibilidade de expressão de pistas sociais. 

(…) Ainda que os vários recursos tecnológicos disponíveis atualmente possam 
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reduzir mal entendidos, as diversas personalidades unidas em um mesmo 

espaço e tratando de processos convergentes, conduzem a tensões de diferentes 

naturezas. (CAMPOS, 2009). 

 

A escolha do artigo “Guerra Civil da Líbia” tem vários motivos para torná-lo um 

objeto de estudo relevante. Em primeiro lugar, o tema do artigo trata de um conflito cuja 

divulgação foi realizada em escala global por meio de reportagens de TV, jornais 

impressos, mídia online, além de uma ampla divulgação de imagens de cinegrafistas 

amadores em sites de compartilhamento de vídeos, como o Youtube. Graças à 

exploração do tema pela mídia, durante todo o conflito, é possível ter acesso a uma 

gama satisfatória de informações sobre o tema e realizar uma compilação baseada em 

reportagens e publicações de agências de notícia. O objetivo dos wikipedistas 

responsáveis pela construção do artigo “Guerra Civil Líbia” foi realizar tal compilação. 

Com esse trabalho, reuniram as informações supostamente mais relevantes sobre o 

episódio, organizando-as de maneira cronológica e por temas, empregando uma 

narrativa convencional (início, meio e fim), obedecendo a critérios didáticos. Não é 

possível afirmar que a hierarquização destes dados é realizada com uma metodologia 

histórica, visto que a fonte principal é a própria mídia e, portanto, é preciso refletir o 

resultado como um produto derivado da rotina da mídia, como explica Thompson.  

 

Há muito a se lucrar com uma rigorosa análise das questões relativas a estes 
textos [midiáticos]. Mas cada uma dessas análises é, quando muito, uma 

maneira assaz parcial de se debruçar sobre os fenômenos culturais (incluindo 

os textos literários). É parcial porque os fenômenos em pauta são geralmente 

analisados sem uma consideração sistemática e detalhada das condições sob as 

quais eles foram produzidos e recebidos. Os textos são analisados em si mesmo 

e por si mesmos, sem referência aos objetivos e recursos daqueles que os 

produzem, por um lado, e às maneiras em que são usados e entendidos por 

aqueles que os recebem, por outro lado. (THOMPSON, 2009, p. 41) 
 

A Wikipédia permite uma análise mais atenta da produção de seus textos, pois 

toda e qualquer modificação, desde a discussão para a criação de um novo artigo, fica 

armazenada em seu sistema. O artigo “Guerra Civil Líbia” sofreu um processo de 

“Guerra de Edições” durante a sua composição. Essa expressão é usada pelos próprios 

wikipedistas quando dois ou mais editores desfazem sucessivamente as modificações 

textuais realizadas por um outro participante, em longos ciclos (JOHNSON, 2009, p. 

249).  

O estopim para uma Guerra de Edições, ou simplesmente GE, na linguagem dos 

editores, acontece após uma modificação radical de texto, por infrações às regras da 
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Wikipédia ou simplesmente pela discordância ideológica sobre o conteúdo do artigo. 

Pode-se observar que uma GE é também um embate de egos na ânsia de se produzir 

conhecimento. Um “enciclopedista”, ainda que o texto não tenha assinatura e seja feito 

de maneira coletiva, é aquele que interfere no conteúdo, ganha reputação e prestígio na 

comunidade: é a moeda de troca para conseguir avançar na hierarquia.  

Para realizar essa análise de maneira aprofundada, focando no processo de 

construção coletiva da Wikipédia, buscou-se estudar o conflito entre os usuários como 

forma de esclarecer a dinâmica das interações virtuais que acontecem na enciclopédia. 

Tais embates podem passar despercebidos pelos leitores comuns, que, acredita-se, em 

sua maioria apenas acessam a página principal do artigo, sem se preocupar com a 

maneira de sua construção. No entanto, apontar esses atritos é de fundamental 

importância para entender a complexidade da construção de conteúdo no ambiente 

virtual. Como visto anteriormente, a Guerra de Edições consiste no embate entre dois ou 

mais editores por um ponto de vista ou configuração dentro de um artigo. Todavia, 

muitas vezes ela acontece por motivo de discordância entre usuários com experiências 

diferentes, como explica Johnson. 

 

Tanto os wikipedistas antigos como os novatos consideraram que os conflitos 

entre essas duas categorias são atualmente o principal fator de distúrbio da rede 

social e a maior ameaça à continuidade do projeto. Os conflitos se originam nas 

páginas de conteúdo enciclopédico escritas ou editadas por editores com menos 

experiência no projeto que se deparam, frequentemente, com alterações 

significativas ou mesmo eliminação do conteúdo que inseriram, feitas por 

editores mais experientes. É assim que se estabelece o que já é conhecido na 

rede como “guerra de edições”, que se caracteriza como um ciclo interminável 
de reversões de conteúdo e discussões acirradas nas respectivas páginas de 

discussão dos artigos. (JOHNSON, 2009, p. 294) 

 

As normas de conduta da própria Wikipédia consideram a Guerra de Edições 

uma prática indesejável (A Wikipédia não é um campo de batalha), que compromete a 

qualidade e o objetivo da enciclopédia como um todo. Uma seção sobre o assunto foi 

criada com o objetivo de esclarecer as implicações deste conflito e de abrir o debate na 

comunidade para que se possa evitar essa prática que o grupo considera desnecessária e 

agressiva entre participantes.  

 

Uma guerra de edições não é uma única ação; é, ao contrário, um estado de espírito que tolera táticas 
confrontativas, de modo a afetar disputas de conteúdo. A guerra de edições é o uso belicoso de edições 

para vencer uma disputa de conteúdo. Neste tipo de conflito os editores acabam por prejudicar a 

Wikipédia, pois aumentam desnecessariamente o histórico da página, causando o armazenamento de 

versões repetidas dos artigos. Os administradores frequentemente devem estar atentos para identificar as 

guerras de edições e tomar uma decisão que arrefeça as disputas. Podem ser utilizados diversos métodos 
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para determinar se um editor está travando uma guerra de edições. (WIKIPÉDIA, 2014)14 
 

Uma Guerra de Edições pode começar pelos motivos mais simples e muitas 

vezes acontece depois da alteração realizada por um novato e desfeita (ou revertida, no 

jargão da Wikipédia) por um editor experiente. Muitos novatos desaprovam a postura 

dos veteranos, acusando-os de se portarem como os “donos do projeto”, obedecendo à 

máxima de que “antiguidade é posto”. Alguns acreditam que os veteranos não confiam 

no comprometimento dos recém-chegados, taxando-os de vândalos, aventureiros e 

inconsequentes. Editores antigos acreditam que o modelo atual da plataforma wiki 

apresenta uma proposta paradoxal: ao mesmo tempo que amplia exponencialmente o 

número de contribuintes para o projeto, alimenta o conflito entre os participantes, 

prejudicando a expansão da Wikipédia. (JOHNSON, 2009. p.250). 

Será agora analisada a Guerra de Edições que ocorreu no já citado artigo 

“Guerra Civil Líbia”. Todo o conteúdo a ser estudado diz respeito às conversas 

registradas na página de discussões do artigo15, cujo título é “Discussão: Guerra Civil 

Líbia”. Não se pretende com isso debater as implicações políticas e sociais do fato em si 

e sim as contradições inerentes à construção de um artigo da Wikipédia.  

O cabeçalho atual da página apresenta alguns informes da Wikipédia sobre a 

qualidade do texto publicado e um aviso que deixa claro que o espaço não deve ser 

usado como fórum. Ou seja, a comunidade avisa que a página de discussões deve ser 

usada apenas para discutir assuntos relacionados à construção do artigo e não para 

debates pessoais entre integrantes. 

Para organizar os temas da discussão, uma vez que os embates virtuais se 

prolongaram, os editores arquivaram alguns embates e criaram os links “Questões 

superadas” e “Arquivo da página de discussão do artigo 'Consequências da Guerra Civil 

Líbia'”, como mostrado abaixo:  

                                                
14  Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Guerra_de_edi%C3%A7%C3%B5es> Acessado em: 

01/07/2014 
15 Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Discuss%C3%A3o:Guerra_Civil_L%C3%ADbia#Tag_Parcial_Na_Se.

C3.A7.C3.A3o_Tentativa_de_uma_solu.C3.A7.C3.A3o_negociada> Acessado em: 01/07/2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Guerra_de_edições
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discussão:Guerra_Civil_Líbia#Tag_Parcial_Na_Se.C3.A7.C3.A3o_Tentativa_de_uma_solu.C3.A7.C3.A3o_negociada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discussão:Guerra_Civil_Líbia#Tag_Parcial_Na_Se.C3.A7.C3.A3o_Tentativa_de_uma_solu.C3.A7.C3.A3o_negociada
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No link “Questões superadas”16 está registrado todo o processo de construção do 

artigo, desde sua primeira concepção. Como já citado, essa área abrange desde as 

implicações de se utilizar o termo guerra civil como título do artigo – uma vez que, no 

início do conflito no país, o rumo das manifestações ainda era incerto – até debates 

sobre fatos discutidos na imprensa internacional e a melhor maneira de abordá-los no 

artigo.  

O link “Consequências da Guerra Civil Líbia” trata de uma tentativa 

malsucedida de criar um segundo artigo focalizando apenas as consequências da guerra 

para a população da Líbia. A sugestão não foi bem aceita. Os wikipedistas julgaram que 

o artigo principal já abordava o que havia de substancial no assunto e uma outra seção 

sobre o tema seria irrelevante. A proposta foi rejeitada por meio de votação entre os 

membros. 

O artigo principal foi criado dia 17 de fevereiro de 2011, com o título Protestos 

na Líbia em 2011. A partir de então, com a progressão dos fatos publicados na imprensa 

lusófona e internacional, o título foi modificado para Revolta na Líbia em 2011 e, 

quando os conflitos chegaram ao ápice, Guerra Civil Líbia. Todas as alterações do título 

acompanharam os termos utilizados em notícias divulgadas na imprensa à época. As 

modificações aconteceram após consenso entre os participantes envolvidos na 

construção do artigo.  

 

2.2.1 Guerra de Edições 

                                                
16 Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Discuss%C3%A3o:Guerra_Civil_L%C3%ADbia/Arquivo/1> Acesso 

em: 01/07/2014 

Ilustração 3: Cabeçalho da página de discussões do verbete Guerra Civil Líbia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Discussão:Guerra_Civil_Líbia/Arquivo/1
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Com o desenrolar dos acontecimentos, embora vários outros tentassem também 

mediar as discussões, dois usuários protagonizaram as disputas verbais durante a 

construção do texto. Raimundo57br17 e Coltsfan18 participam de debates sobre vários 

assuntos dentro da página de discussão do artigo, chegando a consenso em vários casos. 

Em um embate realizado no dia 24 de novembro de 2011, os dois discutem um tema 

sobre o qual os dois discordam: a definição do termo parágrafo. Raimundo57br propõe 

que um dos parágrafos seja dividido em dois, por ser muito longo. Coltsfan retorque 

afirmando que o trecho em questão pertence a uma única linha argumentativa e por isso 

não deve ser quebrado. Raimundo57br defende que: 

 

O parágrafo que contém as justificativas rebeldes para a rejeição do plano de 

paz da União Africana deve ser distinto, pelos seguintes motivos: 
- Evitar parágrafos muito longos. 

- Evitar que o fato da rejeição fique soterrado pela retórica daqueles que 

rejeitaram aquele plano de paz 

Pretender que no parágrafo que descreve a visita de chefes de Estado à Trípoli 

e a Benghazi tenha mais linhas de retórica desqualificando aquele esforço de 

Paz é pretender que a retórica distorça os fatos. (WIKIPÉDIA, 2011)19 

 

Em resposta,  Coltsfan contra-argumenta: 

 

Esses seus motivos são simplesmente ridículos e sem fundamentos. Há neste 

artigo, e em vários outros, parágrafos mais longos. E ainda por cima, você sabe 

a definição de "Parágrafo"? O assunto é o mesmo, a mesma fonte, a mesma 

linha de pensamento. Tudo isso deve ser contido no mesmo parágrafo e não há 

motivos para dividi-lo. E esse "soterrado pela retórica daqueles que rejeitaram 

aquele plano de paz" é a coisa mais sem noção que eu já li. Simplesmente não 

faz sentido. Na verdade, dividir o paragrafo, torna o texto parcial, pois ele 
acaba com "rebeldes reitando [sic] o plano de paz". O contra-argumento, que 

deveria estar logo em seguida, já que tem a mesma fonte, NÃO pode estar em 

outro paragrafo pois a linha de raciocínio não mudou e segue o mesmo ponto, 

portanto, cortar o parágrafo na metade seria um erro grotesco de formatação do 

texto. (WIKIPÉDIA , 2011) 
 

As réplicas sobre o tema se estendem por mais 30 mil caracteres, ou cerca de 14 

laudas20, até os membros chegarem a um consenso sobre a divisão do parágrafo. Eles 

acordam que novas informações devem ser incluídas em ambos para então haver a 

                                                
17 Perfil disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio:Raimundo57br> Acesso em: 

02/04/2014 
18 Perfil disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio:Coltsfan> Acesso em: 02/07/2014 

19 Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Discuss%C3%A3o:Guerra_Civil_L%C3%ADbia/Arquivo/1> Acesso 

em: 01/07/2014 
20 Segundo o Sindicato Nacional dos Tradutores, cada lauda tem 2.100 caracteres. Disponível em: 

<http://www.sintra.org.br/site/?p=c&id=36&codcat=22> Acesso em: 03/07/2014 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário:Raimundo57br
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário:Coltsfan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discussão:Guerra_Civil_Líbia/Arquivo/1
http://www.sintra.org.br/site/?p=c&id=36&codcat=22
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separação dos dois trechos. Um terceiro membro precisou intervir no conflito para as 

partes chegarem a um meio termo. É importante frisar, no entanto, que, apesar do 

prolongamento das discussões, o conteúdo exposto acima não caracteriza uma Guerra 

de Edições. Afinal, os membros chegaram a um consenso. O exemplo acima é apenas 

um conflito primário, comum em vários artigos da Wikipédia. Todavia, esse primeiro 

atrito foi o estopim de uma briga interminável. 

Todo o conflito seguinte gira em torno de um tema principal: “as consequências 

para o grupo derrotado na guerra líbia”. Um texto sobre o tema foi redigido e publicado 

pelo usuário Raimundo57br e, em seguida, submetido à avaliação dos outros 

participantes. O trecho foi rejeitado sob a alegação de parcialidade, ou seja, o texto foi 

considerado opinativo demais e não-enciclopédico, desobedecendo a dois dos Cinco 

Pilares da Wikipédia, como previamente explicado. Em seguida, a seção foi excluída do 

artigo. 

O usuário Raimundo57br não se conformou com o corte de seu texto e 

argumentou pela permanência desse, sugerindo que uma versão resumida voltasse a ser 

publicada: “Rogo para que a seção seja mantida de forma resumida: estipulem um 

número de linhas! Para que quem tiver interesse em mais detalhes, possa ler um artigo 

anexo”. (WIKIPÉDIA, 2011)21  

O usuário Coltsfan replica: 

 

A secção era simplesmente desnecessária e ia de encontro aos princípios da 

imparcialidade. Mas me pergunto se tudo virará discussão neste artigo. E a 

resposta que encontro é sim. Já que o Raimundo57br está determinado a inserir 

informações de um só lado do conflito. Em um artigo já controverso de uma 

guerra civil onde ambos os lados tem uma visão oposta tão diferente, expor 
ambos os pensamentos é importantíssimo para que o leitor tenha acesso as 

informações e assim forme sua própria opinião. Mas o usuário Raimundo57br 

parece estar determinado a favorecer um dos lados (seu histórico de edições 

prova isso) e não busca o consenso ou achar um peso devido as informações 

para manter o equilíbrio. Este artigo é sobre fatos e não pontos de vista. E há 

uma secção para pontos de vista, já que estas também tem sua relevância. - 

Coltsfan 01h16min de 4 de dezembro de 2011 (WIKIPÉDIA, 2011)22(Grifo 

nosso) 
 

A partir de então, a Guerra de Edições se torna mais evidente. Os fatos 

acontecidos entre os dias 10 e 12 de dezembro de 2011 caracterizam uma intensa intriga 

                                                
21 Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Discuss%C3%A3o:Guerra_Civil_L%C3%ADbia/Arquivo/1> Acessado 

em: 02/07/2014 
22 Idem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário:Coltsfan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discussão:Guerra_Civil_Líbia/Arquivo/1
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entre os dois usuários. Sem consenso sobre a republicação do texto, os membros 

votaram pela não criação de uma seção específica para debater as consequências da 

guerra para o lado derrotado. As informações julgadas pertinentes foram retiradas do 

texto rejeitado e inseridas no artigo principal. O usuário Raimundo57br, ainda 

insatisfeito com o resultado, realizou modificações no texto aprovado pelos 

wikipedistas. A nova edição irritou Coltsfan, que reverteu (desfez) todas as alterações 

recém realizadas por Raimundo57br. 

Deste ponto em diante, os ânimos se tornaram mais acirrados. Em resposta às 

edições de Raimundo57br, Coltsfan se posiciona: 

 
Removi suas edições por serem parciais. Novamente fiz isso pois os textos 

adicionados continhuam [sic] muito "peso indevido". Leia o que eu postei e 

você verá como fazer algo imparcial. Em cada paragrafo eu expus ambos os 

pontos de vista. Meu deus, aprenda o que imparcialidade significa. O motivo 

principal daquele artigo seu estar sendo deletado é por sua parcialidade. Mover 

tais informações, sem alterações e ainda parciais, não ajudam em nada. A causa 

do problema permanece a mesma. Só o lugar mudou. Coltsfan 11h32min de 

10 de dezembro de 2011  
 

Raimundo57br responde: 

 

Não sejas leviano. O critério do "peso indevido" se aplica à pontos de vista, e 

portanto, não se aplica àquela seção, que predominantemente era um relato de 

fatos, contando inclusive com algumas alegações de partidários do novo 

regime. Seria opinativo se dissesse que seria possível evitar aqueles fatos 

cedendo algum poder político regional aos partidários do regime deposto e uma 

anistia provisória até uma nova constitituição [sic], mas não incluo opiniões 
pessoais em minhas contribuições. Se achas que uma seção é parcial, use a Tag 

Parcial, remoção de informação é vandalismo!!!--Raimundo57br 

13h41min de 10 de dezembro de 2011 
 

As tags são avisos destacados que podem aparecer nos artigos da Wikipédia. 

Eles são ativados pelos próprios integrantes ou automaticamente e tem como objetivo 

avisar ao leitor sobre a qualidade do texto. É comum ver tags em artigos incompletos, 

controversos ou cujas fontes não são confiáveis. No caso, o usuário se refere à tag de 

parcialidade, que alerta que algumas informações podem ser opinativas ou que existem 

mais versões sobre o fato abordado. 

Em réplica, Coltsfan argumenta: 

 

Remoção de conteúdo inconstrutivo [sic] e parcial não é vandalismo, mesmo 

que esteja referênciado[sic]. Você que não se deu ao trabalho de ler as regras 

não vai ensiná-las para mim. E sim, aquele conteúdo era "ponto de vista" 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário:Coltsfan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário:Raimundo57br
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(POV)23. No momento que você expõe apenas um lado para tentar provar um 

ponto de vista, mesmo que usando fontes, você está abusando da Wikipédia 

para favorecer o lado que você defende. E eu posso remover conteúdo desta 

natureza. Se você parasse para ler as regras não cometeria tantos erros e não 

falaria tanta besteira. Coltsfan13h48min de 10 de dezembro de 2011  

 

Após esse ponto, as conversas entram em um ciclo de acusações, reversões e 

argumentos expostos repetidamente de maneira a defender os posicionamentos dos dois 

usuários envolvidos. O tamanho total da discussão chega a 66 mil caracteres, cerca de 

31 laudas. Os embates não geraram modificações severas no artigo. A insistência do 

usuário Raimundo57br em rediscutir assuntos encerrados pela comunidade lhe rendeu 

um bloqueio temporário. Ou seja, durante alguns dias, ele foi impedido de editar 

qualquer texto da Wikipédia, como punição por seu comportamento considerado 

impróprio para o andamento do projeto. Outros usuários se manifestaram sobre a 

postura de Raimundo57br no caso. O usuário Pc24 se manifestou: “Pelo visto, esse 

pseudo-debate [sic] está parado "no mesmo lugar". Só acho que os dois deveriam 

comprometer-se a colocar um bom debate (principalmente o Raimundo57br, que só está 

a repetir tudo. Veja argumentum ad nauseam25).  Pc 00h49min de 12 de dezembro de 

2011” 

O usuário português Polyethylen também comentou a observação de Pc na longa 

página de discussão do artigo Guerra Civil Líbia: 

 
Subscrevo. Eu tentei acompanhar a discussão por várias vezes, mas os 

argumentum ad nauseam só me causam nauseam. É completamente impossível 

debater seja o que for aqui. Impressionante como qualquer escaramuça e 

qualquer palavra menos politicamente correcta é logo tratada com bloqueio e 

como insulto grave e ofensa à moral, enquanto que coisas como as que se 

passam aqui: copy paste eterno, descarado e sucessivo das mesmas frases vezes 

sem conta, que no fundo, são o que verdadeiramente prejudica o andamento da 
enciclopédia, são deixadas correr como se nada de grave se passasse. 

Polyethylen 01h14min de 12 de dezembro de 2011 (UTC)  

 

 

Devido à extensão do material, não seria produtivo reproduzir neste espaço os 

pormenores do conflito. Assim, com base no movimento ilustrado, já é possível 

observar que dois editores principais disputam, principalmente, espaços textuais dentro 

do artigo. Ainda que o texto não tenha assinatura e seja feito de maneira coletiva, aquele 

                                                
23 POV é uma sigla importada da Wikipédia Anglófona e significa point of view. Ponto de vista em português. 

24 Perfil disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio:PedR> Acesso em: 03/07/2014 

25 Argumentum ad nauseam é um argumento que se repete à exaustão. É dito tantas vezes que o interlocutor se 

cansa (ou fica “enjoado”) de ouvi-lo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário:Coltsfan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário(a):Pedroca_cerebral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário(a):Polyethylen
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário:PedR
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que interfere no que está sendo dito, ganha reputação e prestígio na comunidade, é a 

moeda de troca para conseguir subir na hierarquia. É o poder do escritor, aquele que 

escreve e gera conhecimento, como diz Certeau. 

 

É o poder de fazer a história fabricando linguagens. (...) A escritura se torna um 

princípio de hierarquização social que privilegia, ontem o burguês, hoje o 

tecnocrata. Ela funciona como a lei de uma educação organizada pela classe 

dominante que pode fazer da linguagem o seu instrumento de produção. 

(CERTEAU, 2012. P 209). 

 

 

Essa luta de poderes, como já colocado, gera a maioria dos muitos conflitos 

internos comuns na Wikipédia. Johnson utiliza as análises do antropólogo Marcel Mauss 

(1924). Para Mauss, o ponto principal da “troca de presentes” entre as comunidades que 

estudou (índios da América do Norte e da Oceania, e caçadores da Groenlândia e da 

Austrália) era a criação do vínculo social que ligava às pessoas, muito além da simples 

troca de bens materiais. O antropólogo defendia que no ato de presentear, estava a 

obrigação em corresponder a gentileza, obedecendo o tripé: dar-receber-retribuir. Cada 

novo ciclo realizado, significava uma marca cultural de poder e superioridade. 

Interromper este fluxo era considerado como uma forma de falha social. (JOHNSON, 

2009).  

 

Em todas as sociedades que nos precederam e ainda existem ao nosso redor, e 

mesmo em numerosos usos de nossa mentalidade popular, não há meio-termo: 

ou confiar completamente ou desconfiar completamente; erguer as armas e 

renunciar à magia ou entregar tudo, desde os atos efêmeros de hospitalidade até 

a filha e os próprios bens. É nesse estado de mente que os homens têm 

abandonado as suas reservas e têm sido capazes de se comprometer em dar e 
retribuir. (MAUSS apud JOHNSON, 2009, p. 83). 

 

Neste contexto, a motivação dos membros em participar da Wikipédia, segundo 

Johnson, obedece uma lógica parecida. A primeira fase envolve o altruísmo de se fazer 

parte de um projeto voluntário e contribuir espontaneamente com textos, pesquisas e 

conhecimento adquirido. Isso gera uma recompensa de satisfação por se estar incluído 

em um sistema de fomento do conhecimento humano, ou, como poderia explicar Heller, 

numa tentativa de se descolar momentaneamente do humano-individual e alcançar o 

estado humano-genérico. (HELLER, 2000, p. 22-23) 

Em um segundo momento, essa motivação se transforma em “uma dimensão 

simbólica onde a noção de honra e prestígio está intrinsecamente ligada ao que é dado e 
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retribuído”. (JOHNSON, 2009, p. 252). Assim sendo, a contribuição para o projeto seria 

a doação primária do indivíduo, que aguarda uma retribuição: as melhorias 

subsequentes no artigo de sua autoria. As relações seguintes obedecem rigorosamente ao 

tripé dar-receber-retribuir, reforçando a cada novo ciclo positivo ou negativo 

(reciprocidade ou hostilidade) marcas claras de superioridade em relações de poder. 

(JOHNSON, 2009, p. 252) 

Heller discute também os empoderamentos interpessoais em comunidades. Por 

exemplo, Raimundo57br teve seu registro bloqueado temporariamente, devido a sua 

conduta julgada inadequada perante aquele grupo virtual. Pode-se considerar que o 

bloqueio foi uma alegoria ao banimento nas comunidades naturais, como explica Heller:  

 

Como se sabe, a expulsão do seio da comunidade (que se recorde o ostracismo) 

era a represália por uma contraposição (...) ou então uma medida preventiva 
contra ela. A contraposição podia originar-se de duas causas, frequentemente 

entrelaçadas; em certos casos, o indivíduo – graças à sua importância ou 

popularidade – elevava-se a tal ponto acima de seus concidadãos que sua 

simples existência perturbava a atividade relativamente plana dentro da 

estrutura da comunidade em questão; em outros, o indivíduo colocava seus 

objetivos e êxitos particulares, em seu enriquecimento pessoal, acima dos 

interesses e das metas da comunidade, tentando utilizar essa como instrumento 

para a realização daquelas suas metas particulares. (HELLER,  2000, p. 71) 

 

Ainda que temporário, o bloqueio do usuário Raimundo57br obedece à lógica 

descrita por Heller. Como comunidade, os wikipedistas agem coletivamente em prol do 

projeto: a manutenção da enciclopédia, o crescimento de seu conteúdo e a boa 

convivência entre os integrantes são os motivos mais citados em um momento de crise, 

como o abordado neste trabalho, para a tomada de atitudes em conjunto (votações, 

consensos e estipulação de regras). O porquê de um dos membros ser impedido de 

acessar o site, pode ser explicado por meio dessas justificativas recorrentes nas rodas de 

discussão dentro da enciclopédia. 

Não cabe aqui ponderar se o bloqueio é justo ou não, ou se a atitude do usuário 

em questão visa beneficio próprio, ou se suas colocações eram ou não parciais. O 

importante é observar a atitude coletiva perante um indivíduo que destoou do 

comportamento desejado. O grupo agiu de maneira a proteger o status quo, excluindo o 

elemento ameaçador para proteger o projeto.  

Aprofunda-se a questão da Guerra de Edições no capítulo 4, no qual se compara 

os jogos de poder e as intrigas internas da Wikipédia com o Campo Científico de 

Bourdieu. Acredita-se que o esforço por subir na hierarquia do site denota uma tradução 
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do poder simbólico tal qual este opera no âmbito científico. Em ambos se parte da 

competência técnica para se ganhar notoriedade e reputação perante os pares. Por esta 

razão, explora-se aqui a hipótese metodológica de que a dinâmica da disputa ocorre de 

maneira semelhante nos dois campos, apesar de suas diferenças, entre as quais 

destacamos o caráter muito menos institucionalizado do campo dos editores da 

Wikipédia em relação ao campo científico, o qual, por sua vez, dispõe de muito mais 

capital simbólico que o outro. Tal distinção, todavia, não desqualifica nossa hipótese de 

trabalho, conforme tentaremos demonstrar no momento apropriado.  

 

2.2.2 Construção Midiática da Wikipédia 

 

Além de enciclopédia, a Wikipédia se tornou uma compilação jornalística para 

assuntos históricos contemporâneos, como o atentado de 11 de setembro ou as últimas 

eleições para presidente no Brasil e em vários outros países. É de praxe que os usuários 

utilizem fontes externas para fundamentar as informações divulgadas nos artigos, 

buscando atender ao princípio de verificabilidade da Wikipédia. Todas as novas 

informações adicionadas precisam ter uma fonte externa e fiável correspondente. Por 

isso, é frequente a utilização de notícias de veículos de imprensa e agência de notícias, 

principalmente quando o assunto em questão fez parte do cotidiano midiático. Isso 

muitas vezes transforma os artigos em verdadeiros compêndios de produtos midiáticos, 

tornando-os objetos da mesma crítica que Kellner dirige à cultura da mídia em geral:  

 

Os produtos da cultura da mídia [...] não são entretenimento inocente, mas têm 

cunho perfeitamente ideológico e vinculam-se à retórica, a lutas, a programas e 

ações políticas. Em vista de seu significado político e de seus efeitos políticos, 

é importante aprender a interpretar a cultura da mídia politicamente, a fim de 

decodificar suas mensagens e efeitos ideológicos. (KELLNER, 2001 p.123) 

 

Intrincados, costurados com uma série de diferentes referenciais externos e 

redigidos por inúmeros editores cujas características culturais, sociais e intelectuais são 

as mais variadas, os textos da Wikipédia são, em unidade, resultado de uma seleção do 

imenso fluxo de informações geradas e reproduzidas em diversos campos do 

conhecimento humano, principalmente aqueles gerados e compartilhados online. Os 

wikipedistas se propõem a realizar um trabalho imparcial, mas parecem não levar em 

conta que a origem das informações coletadas muitas vezes vêm carregada de valores e 

ideologias nem sempre claras. Parecem também ignorar o sistema hegemônico e 
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ideológico onde são geradas essas informações, como esclarece Moraes: 

 
Na perspectiva de Gramsci, o conceito de hegemonia caracteriza a liderança 

ideológica e cultural de uma classe sobre as outras. É obtida e consolidada em 

embates sociais que não comportam apenas as questões vinculadas à estrutura 

econômica (ainda que esta interfira na organização e na transmissão de valores 

culturais) e à organização política; englobam também visões de mundo que 

ambicionam conquistar consentimento a saberes, práticas, modelos de 

representação e concepções de autoridade e poder. As disputas por posições 

incluem assim o plano ético-cultural, as orientações ideológicas que querem 

legitimar-se socialmente e universalizar-se. (MORAES, 2009. p.35)  
 

Durante todo o período de análise da extensa página de discussão do artigo 

Guerra Civil Líbia, em apenas um momento percebe-se que os usuários questionam a 

credibilidade dos veículos de imprensa de onde estavam sendo retiradas as informações 

sobre o conflito. Os wikipedistas ficaram inseguros com a evolução dos protestos. 

Muitos veículos de imprensa já apontavam a revolta como uma guerra civil e, nesse 

caso, seria importante atualizar o nome do artigo. Não mais Revolta e sim Guerra Civil 

Líbia. A discussão para realizar a mudança não se estendeu muito, uma vez que vários 

jornais relevantes já se utilizavam do termo. A dúvida, porém, gerou este curto diálogo. 

O usuário Dornicke26 questiona: 

 

Por que guerra "civil" se o país está sendo atacado por potências estrangeiras e 

se a rebelião interna é em grande parte financiada por estas mesmas potências? 

Se uma guerra civil é guerra entre facções internas, essa definição não se pode 

aplicar aos conflitos na Líbia. O governo de jure da Líbia está em guerra com 

uma coalizão internacional, formada pelos saqueadores libertadores da 

OTAN. Dornicke 18h55min de 13 de agosto de 2011 (grifos do autor) 
 

O usuário WikiGT27 responde “porque é como o conflito é tratado pela maioria 

dos meios de comunicação lusófonos. WikiGT 19h02min de 13 de agosto de 2011”. Em 

seguida o usuário Dornicke volta a levantar a questão:  

 

Devemos utilizar uma expressão de forma incorreta, apenas porque outros o 

fazem? Mesmo se não houvesse intervenção internacional, a utilização do 

termo guerra civil já seria questionável. Com participação estrangeira direta, 

torna-se a definição completamente inviável. Há várias definições divergentes 

para os conflitos bélicos na Líbia, é temerário elevar uma dessas definições ao 

posto de definição oficial, ainda mais com base na imprensa lusófona, que, na 

prática, quase não possui produção intelectual própria em termos de política 
externa, limitando-se às republicações. Dornicke19h29min de 13 de agosto de 

2011 

 

                                                
26 Perfil disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário(a):Dornicke> Acessado em: 05/07/2014 

27 Perfil disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário:WikiGT> Acessado em: 05/07/2014 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário:WikiGT
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário(a):Dornicke
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário:WikiGT
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Discussões entre usuários com esse teor não foram comuns em nenhum outro 

momento durante essa pesquisa, mas esse ponto suscita indagações e inquietações 

importantes para a leitura da Wikipédia com um olhar mais perspicaz e sensível à 

influência midiática neste contexto.  Como explica Keller: 

 

Os textos da cultura da mídia incorporam vários discursos, posições 

ideológicas, estratégias narrativas, construção de imagens e efeitos (…) que 

raramente se integram numa posição ideológica pura e coerente. Tentam 

oferecer algo a todos, atrair o maior público possível e, por isso, muitas vezes 

incorporam um amplo espectro de posições ideológicas. (KELLNER, 2001 

p.123) 
 

Em 2013, como vimos anteriormente, a Wikipédia foi o quinto site mais 

acessado do mundo28. A lista foi encabeçada pelo Facebook e pelo Google. No Brasil, a 

enciclopédia online está entre os dez primeiros sites mais acessados29. Soma-se a esses 

números, o fato de que constantemente os artigos da Wikipédia aparecem nos primeiros 

lugares nos resultados das buscas do Google. Isso torna o conteúdo produzido dentro 

deste ambiente virtual bastante relevante, amplamente divulgado, compartilhado e 

presente no cotidiano das redes sociais em todo mundo.  

Além disso, os verbetes podem ser utilizados e incorporados em outros produtos 

livremente, graças à filosofia wiki. Todos esses fatos são motivos para uma análise mais 

aprofundada e delicada da Wikipédia como produto midiático fragmentado, trabalhado, 

transformado, redistribuído e apresentado como fonte imparcial produzida por uma 

comunidade sem fins lucrativos. Suas influências diretas e sua penetração como 

ideologia do conhecimento ainda precisam ser melhor estudadas, a fim de se estabelecer 

parâmetros para esta nova e complexa forma de mídia. Como afirma Kellner: 

 

De qualquer modo, os efeitos da cultura da mídia são muito complexos e 

mediados, exigindo estudos da origem e da produção de seus textos, da 

distribuição da recepção destes pelo público e dos modos como os indivíduos 

os usam para produzir significados, discursos e identidades. (KELLNER, 2001, 
p. 142) 

 

 

2.3  WIKIPÉDIA COMO MÍDIA 

 

                                                
28 Disponível em:<http://www.alexa.com/topsites> Acessado em: 11/11/2014 

29 Disponível em: <http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/gadgets/noticia/2961393/sites-mais-

acessados-brasil-segundo-site-alexa> Acessado em: 06/07/2014 

http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/gadgets/noticia/2961393/sites-mais-acessados-brasil-segundo-site-alexa
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/gadgets/noticia/2961393/sites-mais-acessados-brasil-segundo-site-alexa
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A pesquisa na Wikipédia revela que seus bastidores, mesmo virtuais, não alteram 

o caráter político e hierárquico vivido pela sociedade offline. Muito pelo contrário, é 

uma reprodução da dinâmica de poderes e de conflitos humanos em grupos face a face. 

É importante identificar os conteúdos produzidos na Wikipédia como participantes do 

cotidiano midiático e das agendas que influenciam esse cenário. A enciclopédia online 

não mais obedece à interesses de Estados ou ao poder econômico, como era comum nas 

enciclopédias antigas. Hoje, a versão online se abastece de uma estrutura hegemônica, 

da qual não consegue se desvencilhar, por consumir diretamente os produtos nascidos 

nessa realidade. Ou seja, a Wikipédia é alimentada por autores que se utilizam 

basicamente de fontes vinculadas aos veículos de comunicação hegemônicos, 

principalmente a imprensa online. 

Como questiona Dizard (2000, p. 22-25): 

 

[...] a mídia tem uma nova agenda. Quem competirá, com que produtos e para 

que públicos num mercado mais complexo? Haverá muitos vencedores e 

perdedores nos processos transformatórios que ocorrem na indústria. Os 

sobreviventes serão as organizações que se adaptarem às realidades 

tecnológicas [...]. 
 

Ainda segundo o mesmo autor, “uma consequência dessa mudança [das mídias 

de massa para a Web] é que a Internet atualmente domina todos os planos estratégicos 

da indústria da mídia de massa”. O caminho inverso não necessariamente é verdadeiro. 

Atualmente, pode-se dizer que as mídias estão integradas de maneira simbiótica à 

Internet. 

Quando se leva em consideração que a Wikipédia é o quinto site mais acessado 

do mundo e seus artigos estão ranqueados entre os primeiros resultados do Google, tem-

se noção do alcance e do poder gerado por essa mídia. Segundo Roger Parry: “É 

inevitável que a Wikipédia apareça entre os 10 primeiros resultados para praticamente 

qualquer assunto pesquisado. […] A Wikipédia é um recurso magnífico.” (PARRY, 

2012, p. 383) 

Entender a Wikipédia como mídia poderosa significa também que o formato 

online e o elemento colaborativo aberto podem subverter o projeto de uma compilação 

do saber autorizado, ou, como quer Heller, a caminhada rumo ao humano-genérico e à 

homogeneização do cotidiano. O formato enciclopédico, que originalmente seria um 

fenômeno ligado à suspensão da cotidianidade, agora, com o advento das novas 
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tecnologias e da colaboração coletiva, cola-se também, e muito, à cotidianidade, 

compilando, compartilhando e formatando dados do dia a dia na busca de um sentido e 

significado dos fatos, embora sem necessariamente abdicar de seu movimento rumo ao 

“humano-genérico”. Sem tratar propriamente da Wikipédia, Moretzsohn (2007 p. 59) 

sintetiza essa dialética entre cotidiano e suspensão da cotidianidade nos seguintes 

termos: 

 

É claro que o pensamento viaja frequentemente para as esferas que reproduzem 

preocupações banais do cotidiano, relativas à sobrevivência imediata, mas pode 

expressar uma inconformidade com essa “ordem natural das coisas”, voltando-
se para a evasão mas também para indagações de caráter menos imediato, que 

procurem um sentido para uma existência assim objetivada e comecem a 

questionar sobre a possibilidade de uma vida diferente. É essa abertura que 

existe na própria estrutura da vida cotidiana que permite vislumbrar a 

possibilidade de uma atitude crítica em relação aos eventos “tais quais são” no 

momento mesmo em que se interage com eles. 

 

Temos então que a Wikipédia, mesmo que não seja um jornal, uma plataforma 

de divulgação ou um campo de batalha, é uma mídia dinâmica, de extenso raio de ação 

(sem com isso deixar de ser uma enciclopédia, no que pesem suas peculiaridades). E 

como tal, devido ao seu alcance, influência e metodologia de produção de conteúdo, 

sofre influências externas de ideologias, culturas e discursos muitas vezes dissonantes. 

É necessário ter consciência de que os artigos não são produtos finalizados e que 

podem conter erros, mas também de que isso não desmerece o esforço de compilação de 

conhecimento e tentativa de compreensão da realidade. É importante entender também 

que ao se colar ao cotidiano, por meio de compilação de conteúdo jornalístico, pretende-

se compreender o dia a dia e explicá-lo aos leitores. Portanto, conclui-se que ao mesmo 

tempo que os artigos estão imersos em uma cotidianidade inerente às suas fontes, a ação 

de pesquisa e organização dessas informações aproxima a atividade dos wikipedistas do 

humano-genérico, o que torna essa atividade ambígua, mas não por isso menos 

fascinante. 
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3   WIKIPÉDIA COMO FERRAMENTA DO COTIDIANO 

 

“Se o cotidiano lhe parece pobre, não o acuse: acuse-se a si próprio de não ser muito poeta para extrair as 

suas riquezas.” Rainer Maria Rilke 

 

Estudar o cotidiano significa refletir a vida do dia a dia, o tempo a que todos 

estão intrínseca e incondicionalmente ligados. Mergulhados no fluxo de tempo 

incessante, os seres humanos desenvolvem todas suas atividades sociais e colocam em 

funcionamento todos os seus “sentidos”. (HELLER, 2004. p. 17). Debruçar o olhar 

sobre a cotidianidade que fagocita as ações humanas é, segundo Moretzsohn, “um 

convite à especulação: no reino da ambiguidade, do impreciso, do mais ou menos, do 

'cerca de', todas as interpretações parecem possíveis” (2007, p. 37). Segundo ela, esse 

conceito vem se transformando ao longo dos anos e distanciando-se de uma análise 

meramente advinda do materialismo histórico e ganhando bojo nas rupturas sociais, na 

contestação do saber institucionalizado. A partir disso, ganha peso “o saber prático e 

intuitivo como contrapartida, ou pelo menos como alternativa igualmente válida ao 

saber científico” (idem, p.38). 

É nesse cenário que aflora o estudo da vida cotidiana como um processo 

histórico válido e importante para as mudanças sociais. Lefebvre entende que durante 

alguns séculos a filosofia pormenorizou a vida cotidiana como “não-filosófica” e, 

portanto, incapaz de ter suas relações sociais pensadas e medidas pelos filósofos. 

“Diante da vida cotidiana, a vida filosófica pretende ser superior, e descobre que é vida 

abstrata e ausente, distanciada, separada” (1991, p.18). E lança uma questão estrutural 

para fundamentar a importância da interpretação da cotidianidade como um objeto 

passível de estudo: “Por que a ciência em particular – como a história ou a economia 

política -  não traria sua contribuição para o estudo da vida cotidiana? E por que esse 

estudo não poderia se estabelecer no domínio de uma determinada ciência 

momentaneamente privilegiada como a sociologia, por exemplo?” (LEFEBVRE, 1991. 

p. 28). 

Complementando esse pensamento, Heller afirma que “a vida cotidiana não está 

fora da história, mas no 'centro' do acontecer histórico: é a verdadeira 'essência' da 

substância social”. Ela acredita que todo grande feito concretizado na história humana 

foi agente influenciador e modificador da cotidianidade, dela emergindo e a ela 
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retornando. Assim sendo, é possível entender que os atos historicamente registrados em 

nada se descolam do cotidiano a partir do qual foram gerados. Um é consubstancial ao 

outro, ou seja, são formados a partir da mesma matéria social.  

Heller afirma ainda que os indivíduos são ao mesmo tempo ser particular e ser 

genérico. Isso significa que não é possível destacar aleatoriamente um único homem e 

afirmar que ele, sozinho, representa a essência da humanidade como um todo. Ele 

apresenta características únicas do “Eu”, o humano-particular. “O particular não é nem o 

sentimento, nem a paixão, mas sim seu modo de manifestar-se, referido ao 'eu' e 

colocação a serviço da satisfação das necessidades e da teleologia do indivíduo”. (1991. 

p. 21).  

Apesar disso, algumas características, embora nunca descoladas das 

individualidades, podem projetar a essência humana nas ações cotidianas. O humano-

genérico surge, em primeiro lugar, na noção de comunidade. A “consciência de nós” se 

dá nos desdobramentos de papéis sociais, no trabalho e na atuação do indivíduo em 

sociedade. O humano-genérico, portanto, é também uma das dimensões na qual a 

humanidade se desenvolve, de modo que o particular e o genérico nunca estão 

dissociados (embora possam parecer estar). Cada qual é causa e consequência do outro. 

Assim sendo, o indivíduo é capaz de construir ligações com sua comunidade, ao mesmo 

tempo que se relaciona com sua própria individualidade, representada pelo seu próprio 

Eu. “Os choques entre particularidade e genericidade não costumam tornar-se 

conscientes na vida cotidiana; ambas submetem-se sucessivamente uma à outra do 

aludido modo, ou seja, 'mudamente'”. (idem, p. 23) 

Heller analisa a Ética como forma de organização social cuja abordagem tem 

dupla motivação: a particular e a genérica. Genérica porque quanto maior o 

compromisso pessoal com a moralidade e com as regras sociais, maior é a expressão do 

humano-genérico e maior é a suspensão da cotidianidade. “Quanto mais intensa é a 

motivação do homem pela moral, isto é, pelo humano-genérico, tanto mais facilmente 

sua particularidade se elevará (através da moral) à esfera da genericidade” (idem. p. 24). 

Ao mesmo tempo, ela também é uma função particular porque uma elevação ao humano 

genérico não significa um abandono da faceta individual-particular, uma vez que 

nenhum homem é capaz de elevar-se ao humano-genérico de tal maneira que todo ele 

transforme-se em exemplo universal. 

Analisando o trabalho de Heller, Moretzsohn reflete sobre a influência do capital nas 
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funções delimitadas por Heller como humano-genéricas.  

 

Além de artistas e cientistas, [Heller] inclui, neste quadro de 

excepcionalidades, os 'grandes e exemplares moralistas' e os 'estadistas 

(revolucionários)', dedicados a uma atividade que implica esse tipo de 

suspensão. Não seria demais, porém, argumentar quanto às condições que o 
capital impõe nesse processo, que conjuga a lógica de exposição midiática, as 

variadas pressões de mercado e os interesses geopolíticos. No caso da atividade 

científica, por exemplo, isso é bem evidente, seja na orientação das pesquisas – 

para o complexo industrial-militar, para a indústria química, para a área de 

biotecnologia –, seja na corrida pela primazia pelo registro de patentes, como 

no episódio da identificação do vírus da Aids, e que garante lucro, prestígio e 

fama (MORETZSOHN, 2007. p 56). 

 

 

Sobre a cotidianidade, Moretzsohn acrescenta ainda que a vida dos 

trabalhadores, de acordo com a teoria de Marx, é regida de maneira a permitir apenas a 

reprodução da força de trabalho que impõe produtividade e dedicação crescente em 

detrimento do tempo livre. Enquanto que à mão de obra desempregada resta empenhar 

total dedicação na busca da própria sobrevivência. A criatividade e o ócio são 

marginalizados e combatidos pela força da ordem (ou reservados a poucos). Porém, 

embora a realidade seja opressora, o sistema não consegue o embotamento total do 

pensamento crítico. Nas frestas do dia a dia, o pensamento crítico pode acontecer, e é 

por meio dessas janelas que o raciocínio tem a oportunidade de se voltar para assuntos 

de caráter menos imediato do que as atividades cotidianas e a luta pela sobrevivência. 

(idem, p. 57) 

Essas rupturas não são espontâneas, mas são potencializadas por oportunidades 

de mediações que frutificam esses instantes de descolamento do pensamento cotidiano. 

Segundo Moretzsohn, o jornalismo é um dos catalizadores desses momentos 

expressivos e, apesar de no contexto atual muitas vezes não ter qualidade suficiente para 

suscitar tais reflexões, sua atividade, enquanto fenômeno iluminista, ainda tem 

importante papel social. (idem. p 59). 

Se falta tempo livre para a humanidade refletir e projetar sua essência humana 

através do pensar, Lefebvre classifica o tempo em três classes: tempo obrigatório 

(trabalho), tempo livre (lazer) e tempo imposto (transportes, obrigações e formalidades). 

Para ele, embora a importância do lazer ganhe conotação cada vez mais importante nas 

sociedades modernas, é o tempo imposto aquele que se amplia na cotidianidade.  

 

O tempo imposto se inscreve na cotidianidade e tende a definir o cotidiano pela 
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soma das imposições (pelo conjunto delas). A modernidade não entra então de 

maneira evidente na era dos lazeres? Na verdade, os 'valores' antigamente 

ligados ao trabalho, ao ofício, ao qualitativo na ação criadora se dissolvem 

(LEFEBVRE, 1991. p 61) 
 

Lefebvre acredita que “o não-trabalho contém o futuro e é o horizonte”. Mas que 

essa transição para uma sociedade do lazer é confusa e necessita do sacrifício de duas 

ou três gerações de trabalhadores para que os valores de produção do capital 

transcendam as imposições do trabalho produtivo material da sociedade técnica, e da 

necessidade de geração de produtos para a sociedade de consumo. (idem, ibidem).  

A partir desses apontamentos, é possível compreender que há uma grande 

dificuldade do indivíduo-particular se distanciar do fluxo inexorável da cotidianidade e 

interpretar a realidade como algo além de uma grande sucessão de fatos encadeados por 

uma realidade primária e imediata. No entanto, é possível compreender algumas 

tentativas de ruptura deste paradigma no ciberespaço, cenário de atuação deste estudo. 

Tomando como ponto de partida o objeto de pesquisa desta dissertação, a Wikipédia é 

um universo no qual a suspensão da cotidianidade se confunde com o cotidiano em si. 

Há uma linha muito tênue que divide a replicação da realidade imediata, traduzida em 

uma linguagem virtual, e o esforço genuíno de compartilhamento de saberes e 

divulgação facilitada para a humanidade (pelo menos àquela parte da humanidade com 

acesso à Internet). 

Para demonstrar esses exemplos, buscou-se artigos na Wikipédia que 

representassem de maneira clara aproximações e afastamentos da cotidianidade, tendo 

como parâmetro a forma como sua redação foi conduzida, de que maneira o texto foi 

estruturado, a cooperação entre os editores para a construção do conteúdo e como o 

texto estava publicado quando da análise deste trabalho. Para tanto, utilizou-se dos 

artigos Fidel Castro (em inglês), Simone de Beauvoir (em português) e Everyday Life.  

 

 

3.1 FIDEL CASTRO: HOAX, WIKIPÉDIA E COMPARTILHAMENTO NAS 

REDES SOCIAIS 

 

No dia 8 e 9 de janeiro de 2015,30 algumas das redes sociais mais populares 

                                                
30 Como visto em vários sites de notícia, destacando-se o americano Yahoo! News e o brasileiro Uol 
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como Facebook e Twitter foram tomadas por uma avalanche de informações sobre a 

morte do líder cubano Fidel Castro. O caso começou como apenas um rumor na 

internet, cujo ponto de partida não foi possível determinar durante o período de pesquisa 

para a conclusão deste trabalho. No entanto, o compartilhamento de informações foi 

exponencialmente potencializado no início do dia 9 de janeiro, quando a Wikipedia em 

língua inglesa modificou o artigo sobre Castro, “confirmando” a data de sua morte.31 

Posteriormente, o erro foi corrigido na enciclopédia online; no entanto, referências ao 

falecimento do líder cubano alcançaram rapidamente a marca de assuntos mais 

comentados na rede social Twitter, ganhando repercussão entre os usuários e na 

imprensa internacional, como em um efeito “bola de neve”. 

Para analisar esse caso, é importante compreender a Wikipedia também como 

uma rede social, dadas as interações e conexões entre os usuários que constroem e 

editam a enciclopédia, da maneira que entendem Scott e Carrington:  

 

Uma rede social é um conjunto de nós sociais conectados de maneira relevante 

por uma ou mais relações. Nós, ou usuários da rede, são as unidades que se 

conectam por meio dessas relações que estudamos. Essas unidades são mais 
comumente pessoas ou organizações, mas a princípio, qualquer unidade que 

possam se conectar com outras podem ser estudados como um nó. Isso inclui 

páginas da Web, países, vizinhanças, departamentos de empresas ou 

posicionamentos. [Tradução nossa]32 (SCOTT, CARRINGTON; 2011, p. 11 e 

12) 
 

Considerando que os artigos construídos na Wikipédia obedecem aos critérios de 

conexão entre vários membros, podemos entendê-la como uma rede social, assim como 

o Twitter, porém com objetivos bastante distintos. A partir dessa compreensão, foram 

utilizados elementos de busca e geradores de dados das mídias em questão. As 

ferramentas para análise do artigo “Fidel Castro” na Wikipédia apontaram o número de 

visualizações em cada página, o número de editores envolvidos, além da quantidade e 

                                                                                                                                          
Tecnologia, cujos links seguem, respectivamente: http://news.yahoo.com/fidel-castro-rumors-sweep-
internet-no-sign-cuba-183901025.html e 

http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/01/09/wikipedia-publica-morte-de-fidel-apaga-

mas-noticia-vira-trending-topics.htm  

31 Como pode ser observado no histórico do artigo, disponível em: 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fidel_Castro&direction=next&oldid=641692542 acessado 

em 11/01/2015 

32 Versão original: “A social network is a set of socially relevant nodes connected by one or more 

relations. Nodes, or network member, are the units that are connected by the relations whose patterns 

we study. These units are most commonly persons or organizations, but in principle any units that can 

be connected to other units can be studied as nodes. These include Web pages, journal articles, 

countries, neighbourhoods, departments whithin organizations or positions”. 

http://news.yahoo.com/fidel-castro-rumors-sweep-internet-no-sign-cuba-183901025.html
http://news.yahoo.com/fidel-castro-rumors-sweep-internet-no-sign-cuba-183901025.html
http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/01/09/wikipedia-publica-morte-de-fidel-apaga-mas-noticia-vira-trending-topics.htm
http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/01/09/wikipedia-publica-morte-de-fidel-apaga-mas-noticia-vira-trending-topics.htm
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fidel_Castro&direction=next&oldid=641692542
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natureza das edições efetivadas ao longo dos dias estudados. No Twitter, foi possível 

resgatar mensagens (ou tweets) do instante em que os rumores ganhavam corpo na 

internet. 

 

 

3.1.1 Twitter: análise de alcance de compartilhamentos 

 

O Twitter é o microblog mais popular em nível mundial. Criado em 2006, o 

Twitter foi fundado por Jack Dorsey e desde 2010 tem sua sede na cidade americana de 

São Francisco. O formato de blog é um website, muitas vezes utilizado para uso pessoal 

que, quando atualizado, organiza suas informações em ordem cronológica decrescente, 

de maneira em que as postagens mais recentes sejam mostradas nos primeiros lugares 

de destaque. Em contrapartida, o microblog, como o Twitter, oferece uma experiência 

bastante diferente para o usuário. Segundo Fuchs: 

 

Um microblog é um conceito que vai além do conceito de blog: uma pessoa 

compartilha mensagens curtas com o público e cada usuário possui sua própria 
lista de contatos que acompanham essas mensagens. Utilizar o microblog é 

como mandar uma mensagem SMS online para um grande número de pessoas. 
33 (FUCHS, 2014. p 179-180) 

 
 

Ainda segundo Fuchs, um microblog é marcado por três características 

principais. Primeiro, é um serviço vinculado à internet, no qual os usuários possuem um 

perfil público por onde podem enviar mensagem abertas e curtas. Segundo, as 

mensagens podem ser vinculadas publicamente por vários usuários, como é o caso dos 

tweets e retweets; por último, os membros podem escolher de quem vão receber 

mensagens, mas não podem escolher quem pode receber as mensagens que enviam. Isso 

posto, é importante localizar o Twitter como uma importante arena de troca. Para 

Murthy, o “Twitter permite que os usuários mantenham uma conversa pública, em rede 

e sem sincronia” [tradução nossa]34 (MURTHY, 2013). Isso acontece num espaço de até 

                                                
33 [tradução nossa] Versão original: “A microblog is a further development of the blog concept: one 

shares short messages with the public and each user has a contact list of persons who are following 

these messages. Microblogging is like sending SMS online to a large number of people. A microblog 

is an Internet-based service in which users have a public profile where they broadcast short public 

messages/updates”. 

34 Acessado em https://books.google.com.br/books?id=LQ6xAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-

BR#v=onepage&q&f=false. Versão original: “Twitter allows users to maintain a public web-based 

asynchronous “conversation” through the use of 140-character messages (the length of text 

https://books.google.com.br/books?id=LQ6xAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=LQ6xAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
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140 caracteres, o que equivale a uma mensagem de texto padrão nos celulares. A criação 

desse conteúdo pode ser oriunda de smartphones, equipamentos conectados à internet 

ou por meio de sites vinculados à rede social.  

Além de evidenciar a cultura do compartilhamento, Fuchs acredita que o Twitter 

tenha se tornado politicamente emancipador para os usuários, citando como exemplos 

claros os acontecimentos da Primavera Árabe, no final de 2010, quando várias 

manifestações tomaram lugar em diversos países árabes, como Tunísia, Egito, Líbia e 

Síria, entre outros. As redes sociais foram ferramentas fundamentais de aglomeração, 

organização e divulgação dos protestos para todo o mundo. Ativistas e jornalistas 

internacionais foram importantes replicadores dos conteúdos produzidos pelos 

manifestantes das áreas em revolta (FUCHS, 2014, p. 180). Para alguns pesquisadores, 

esse fenômeno de compartilhamento e suposto auge da consciência política coletiva 

evidencia o surgimento de uma nova esfera pública, segundo o conceito de Habermas.  

O pensador alemão Jürgen Habermas defende que a esfera pública seria o espaço 

onde se daria a comunicação política e cujo acesso seria livre a todos os cidadãos, que 

deveriam se manifestar de maneira livre (principalmente no que envolve a liberdade de 

expressão). Ocorre, porém, sobretudo com o crescimento da indústria cultural, uma 

privatização da esfera pública:  

 

(…) a própria esfera pública se privatiza na consciência do público 

consumidor; efetivamente, a esfera pública torna-se a esfera onde se 

publicam biografias privadas (…) O Sentimentalismo em relação a pessoas e 

o correspondente cinismo em relação a instituições que daí resultam com 

obrigatoriedade sociopsicológica, limitam, naturalmente, a capacidade de 

raciocínio crítico perante o poder público no plano subjetivo onde quer que 
isso ainda tivesse sido objetivamente possível. (HABERMAS, 2003, p.203) 

 

 

Habermas também concordou que a esfera pública excluiu outras vozes que não 

homens brancos, ricos e “bem-educados”. Com isso, mulheres, homossexuais, 

representantes de etnias diferentes da caucasiana, entre outros, foram historicamente 

deixados à margem dos acontecimentos da esfera pública. (HABERMAS, 2003). 

A partir do pensamento de Habermas, é importante fazer um paralelo com o 

fenômeno online Twitter. Fuchs acredita que, de alguma maneira, o microblog replica os 

                                                                                                                                          
messagens) sent from mobiles, mobile Internet devices, or through various websites. 
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conceitos da esfera publicado sociólogo alemão, por meio de suas ferramentas de 

interação virtual. Enfatiza-se que o Twitter tornou-se, de fato, um poderoso instrumento 

de empoderamento e agitação política mundial. Contudo, segundo Fuchs, o usuário 

típico do Twitter, em 2013, tem entre 18 e 34 anos, concluiu algum curso universitário e 

não tem filhos. Cerca de 20% deles são americanos. Fuchs afirma ainda que, em 2010, 

apenas 3% dos tweets foram sobre política. Nesse mesmo ano, 28% das postagens eram 

relacionadas a entretenimento, sendo que os outros 40% das postagens foram 

relacionadas a hashtags (#), espaço no qual o assunto política teve incidência ínfima, 

como demonstra a figura abaixo: 

 

 

A partir desses dados, pode-se considerar o Twitter um espaço de entretenimento 

Ilustração 4: Tópicos mais comentados no Twitter em 2010 
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e, evidentemente, não de debates políticos. Em 2014, segundo o site Twitter Counter35, 

os cinco usuários mais seguidos da rede social são: Katy Perry, com pouco mais de 62 

milhões de seguidores; Justin Bieber, em segundo lugar, é seguido por 59 milhões; e, 

embora Fuchs defenda que temas políticos não tenha grande peso dentre os assuntos 

debatidos no microblog, o presidente Barack Obama é o terceiro, com 53 milhões de 

seguidores. A cantora americana Tailor Swift aparece em quarto lugar, com 50 milhões 

de follows e o site de compartilhamento de vídeos Youtube é o quinto. Seu perfil no 

twitter é seguido por 48 milhões de pessoas. 

A impressão de que esse aparato tecnológico se estabeleceu como uma revolução 

social ou a “revolução Twitter”, como ficaram conhecidos os movimentos políticos 

sociais da Primavera Árabe em 2010, já foi explicada por Castells: 

 

É claro que a tecnologia não determina a sociedade. (...) Nem a sociedade 

escreve o curso da transformação tecnológica, uma vez em que muitos fatores, 

inclusive criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no processo de 

descoberta científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o 

resultado final depende de um complexo padrão interativo. Na verdade, o 

dilema do determinismo tecnológico é, provavelmente, um problema 

infundado, dado que a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser 

entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas. (CASTELLS, 

1999, p. 43) 
 

 

 

3.1.2 O usuário e seus interesses: os poderes da escrita, do espetáculo e do 

compartilhamento 

 

Guy Debord defendia que o nascimento do poder político é intimamente ligado 

às revoluções da técnica. Com o surgimento da indústria, os vínculos de sangue perdem 

a força essencial que possuíam anteriormente e as gerações não mais sofrem os 

movimentos cíclicos naturais, mas são regidas pela sucessão de poderes. Para ele, “O 

tempo irreversível, é o tempo daquele que reina; as dinastias são a primeira forma de 

medi-lo. A escrita é sua arma”. (DEBORD, 1997. p. 90-91). Segundo o autor, é a partir 

da escrita que a linguagem atinge sua “plena realidade independente de mediação entre 

as consciências”36. A escrita não gera uma experiência de transmissão face a face e sim 

                                                
35 Disponível em: http://twittercounter.com/pages/100. Acessado em: 10/01/2015 

36 Loc.Cit. 

http://twittercounter.com/pages/100
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uma mediação, chamada de memória impessoal. 

O efeito da sociedade do espetáculo parece ter sido amplificado após o advento 

da Web 2.0. Muito mais do que apenas registrar, o fazer ver tornou-se o objetivo 

principal das ferramentas de interação social, mudando as formas como os usuários 

lêem o mundo, o outro e a si mesmos, tornando-os seres humanos conectados à cultura 

do compartilhamento ou à cultura da participação. Como entende Shirky (2011, p. 29), 

“o fato de que aprendemos cada vez mais sobre o mundo através do que estranhos 

aleatoriamente escolhem tornar público, pode ser uma forma insensível de encarar o 

compartilhamento, mas até mesmo isso tem algum benefício para a humanidade”.  

Isso significa, em termos gerais, que o interesse dos usuários em compartilhar, 

não se basta apenas em trocar informações, mas, além disso, é fundamental que o 

sujeito seja visto como agitador informacional dentro do grupo. Ou seja, a informação é 

importante, mas se fazer ver como mensageiro é fundamental. Assim como Debord diz: 

“o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, 

mediada por imagens” (ibidem, p.14).  

Partindo desse princípio, pode-se afirmar que os usuários típicos da Wikipedia e 

do Twitter são movidos pelo mesmo desejo de tomar parte na sociedade virtual. No 

entanto, é importante pontuar alguns objetivos divergentes entre as duas redes sociais, 

principalmente em relação às expectativas que esses membros alimentam quando 

utilizam cada um desses ambientes. 

É possível compreender o usuário de Wikipédia como um enciclopedista 

dedicado. De acordo com Johnson, muitos editores dedicam-se durante longas horas à 

construção, revisão e coleta de dados para os artigos que contribuem. A maioria 

considera isso um hobby e, para alguns, é um vício. “A escrita e edição de verbetes e 

artigos para a enciclopédia fazem parte do cotidiano dos wikipedistas, envolvendo dias 

de semana, finais de semana e feriados, horários matutinos, vespertinos e noturnos”. 

(JOHNSON, 2009. p. 160). 

Essas pessoas contribuem para o projeto porque se sentem parte dele, porque 

desejam vê-lo crescer e se tornar uma fonte cada vez mais confiável. Eles se submetem 

à hierarquia da rede para que possam ser considerados parte daquele ambiente virtual. É 

um sistema que se aproxima de uma confraria ou uma organização privada. Eles são o 

que se pode chamar de usuários aglomeradores. Fundamentalmente, os wikipedistas 

não são produtores de conteúdo original e sim compiladores de fontes online.  
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É de praxe que os usuários se utilizem de fontes externas para fundamentar as 

informações divulgadas nos artigos, este é o princípio de verificabilidade da 

Wikipédia. Todas as novas informações adicionadas, precisam ter uma fonte 

externa e fiável correspondente. Por isso, é frequente a utilização de notícias de 

veículos de imprensa e agência de notícias, principalmente quando o assunto 

em questão fez parte do cotidiano midiático. Isso muitas vezes transforma os 

artigos em verdadeiros compêndios de produtos midiáticos. (MACHUY, 2014. 

p. 14).  
 

Em 2013, a Wikipédia foi o quinto site mais acessado do mundo37. A lista foi 

encabeçada pelo Facebook e pelo Google. No Brasil, no mesmo ano, a enciclopédia 

online está entre os dez primeiros sites mais acessados38. Soma-se a esses números o 

fato de que constantemente os artigos da Wikipédia são os primeiros resultados das 

buscas do Google. Isso torna o conteúdo produzido dentro deste ambiente virtual 

bastante relevante, amplamente divulgado, compartilhado e presente no cotidiano das 

redes sociais em todo mundo. Além disso, os verbetes podem ser utilizados e 

incorporados em outros produtos livremente, graças à filosofia wiki. 

Essa análise permite traçar o perfil do usuário da Wikipédia como: dedicado ao 

projeto, aglomerador de conteúdo e, sobretudo, consciente do alcance das informações 

por ele geradas na enciclopédia online. 

Os membros do Twitter, no entanto, apresentam características bem distintas dos 

wikipedistas. Como citado anteriormente, os usuários do microblog o utilizam 

tipicamente como instrumento de informação. A restrição de 140 caracteres por 

mensagem restringe qualquer tipo de argumentação mais consistente, o que gera um 

fluxo de transferência de dados para fora da rede social, por meio dos encurtadores de 

links. Um usuário é perfeitamente capaz de receber informações de uma série de outros 

perfis (que incluem páginas jornalísticas, sites de entretenimento, outros usuários etc.) e 

não gerar nenhuma mensagem própria. Embora isso não seja o objetivo principal desta 

rede social, é um uso possível da ferramenta. 

Ao contrário da Wikipédia, no Twitter não é necessário se submeter a nenhuma 

norma ou padrões de postagem. Os membros ficam totalmente livres para postarem, 

retuitarem e compartilharem o que desejam, dentro dos limites de funcionalidade do site 

e, claro, submetendo-se às leis de seus países de origem. Não há burocracia, não há 

                                                
37 Disponível em:<http://www.alexa.com/topsites> Acessado em: 11/11/2015 

38 Disponível em: <http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/gadgets/noticia/2961393/sites-mais-

acessados-brasil-segundo-site-alexa> Acessado em: 06/07/2014 

http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/gadgets/noticia/2961393/sites-mais-acessados-brasil-segundo-site-alexa
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/gadgets/noticia/2961393/sites-mais-acessados-brasil-segundo-site-alexa
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regras rígidas a serem obedecidas. No entanto, a relação entre o usuário e a interface é 

bastante diferente. “O Facebook é composto das minhas fotos. O Myspace guarda todas 

as minhas músicas favoritas. O Twitter é feito de tudo que eu guardo no coração”39. A 

frase foi publicada no perfil Girls Proverbs (@girlsproverbs) no ano de 2012 e, em certo 

aspecto, reflete a essência da experiência Twitter. Não é necessário um vínculo real com 

a rede, nem a vontade de fazê-la desenvolver-se, mas apenas o anseio de criar o seu 

próprio espaço de fala. No entanto, o alcance desse discurso é deveras mais restrito, se 

comparado à Wikipedia. Os resultados da agência americana de pesquisa em redes 

sociais Sysomos revelou que 93% dos usuários do Twitter tem menos de 100 

seguidores40.  

 

Em resumo, entende-se que os membros do microblog, de fato, mantem 

comportamentos diversos daqueles que utilizam a Wikipedia. É possível compreendê-

los como: usuários compartilhadores, ou seja, estão acostumados a manter em 

movimento um fluxo de informações acessadas a partir de suas conexões. Contudo, o 

conteúdo que geram ou replicam é limitado ao alcance de sua rede, que, na maioria dos 

casos, não é de grande amplitude. Soma-se a isso um compromisso menor com a 

qualidade da informação gerada, ao contrário da Wikipédia. Por fim, pode-se classificar 

                                                
39 Versão original: “Facebook is composed of my fotos. MySpace é composed of my favorite music. 

Twitter is composed of everything inside my heart”.  

40 Disponível em: https://www.sysomos.com/docs/Inside-Twitter-BySysomos.pdf. Acessado em: 

11/01/2015. 

Ilustração 5: Seguidores por usuário no Twitter 

https://www.sysomos.com/docs/Inside-Twitter-BySysomos.pdf
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o usuário médio do Twitter como alguém que entende o microblog como uma extensão 

de si mesmo, que gera e compartilha conteúdo livremente, mas que está limitado ao 

limite de a sua própria rede.  

Depois de toda essa exposição, é importante que todo esse levantamento teórico 

convirja para a análise do fato em questão: a onda de compartilhamentos sobre a falsa 

morte de Fidel Castro. Qual foi a influência da Wikipédia no caso? Como é possível 

mensurar o poder de compartilhamento do Twitter em nível global? Como um boato 

pode ganhar tamanhas proporções? Objetiva-se explorar melhor essas inquietações a 

seguir. 

 

 

3.1.3 Fidel Castro: morte e vida virtuais 

 

Como visto acima, o caso da falsa morte de Fidel Castro ganhou proporções 

mundiais. Por todo o mundo, a imprensa, principalmente online, divulgou a avalanche 

de informações sobre o tema, que fervilhou nas mídias sociais entre os dias 8 e 9 de 

janeiro de 2015. Identificar o ponto de partida de um boato dessa natureza seria uma 

atividade trabalhosa, incerta e cujo esforço não traria benefícios acadêmicos sólidos à 

presente pesquisa. Portanto, esse trabalho se atém à análise das reverberações midiáticas 

relacionados ao fato. 

Figura fundamental na história mundial da segunda metade do século XX e 

princípio do XXI, Fidel Castro se opôs ao golpe de estado que levou à ditadura de 

Fulgêncio Batista na década de 50. Preso, torturado e exilado, foi no México que Castro 

conheceu outro personagem icônico: Ernesto “Che” Guevara. Juntos, comandaram as 

forças que derrubaram Batista, em 1959. Guiado pelos ideais marxistas, Castro criou o 

partido comunista cubano. Durante seu comando, o país conquistou altos níveis de 

desenvolvimento humano nas áreas de saúde e educação. No entanto, seu governo foi 

historicamente criticado pelo desrespeito aos direitos humanos e à liberdade de 

expressão. Em 1960, após estatizar todas as empresas privadas da ilha, Fidel iniciou 

uma forte relação com a então União Soviética, culminando em um acordo no qual 

Cuba se tornaria um posto avançado soviético. Isso incluía uma bateria de mísseis 

apontados em direção à costa americana. Esse incidente gerou o rompimento das 

relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba, além do embargo total à ilha. 
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(GARIBALDI, 2007.p 15-31).  

É importante ressaltar que após decisão histórica, em 17 de dezembro de 2014, 

os atuais presidentes das duas nações decidiram pelo restabelecimento das relações 

diplomáticas41. O embargo à ilha durou 52 anos. Em 2006, devido a problemas de saúde 

e visivelmente debilitado, Fidel renunciou em favor de seu irmão, Raul Castro. Desde 

então são muito raras as suas aparições na mídia, alimentando sazonalmente os rumores 

de sua possível morte. 

Com a emergência da cultura virtual, a imagem de Fidel Castro ganhou traços 

caricatos e icônicos, tornando-o um símbolo de uma nação distante do mundo 

globalizado e de um sistema social que, para muitos, significa engessamento e 

anacronismo. Graças à sua fama de excelente orador, com seus longos discursos, porte 

militar e visual inconfundível, Fidel Castro se tornou uma figura simbólica, traduzida 

pelas redes sociais por meio de piadas, memes e, devido ao seu afastamento dos meios 

de comunicação, alvo de diversos boatos sobre sua morte. Com isso, é possível dizer 

que, mais que um líder, ditatorial ou não, dependendo da análise histórica, Castro se 

tornou uma espécie de celebridade política. 

Bauman entende celebridade como:  

 

Uma pessoa conhecida por ser muito conhecida, e um best-seller é um livro 

que vende bem porque está vendendo bem. A autoridade amplia o número de 

seguidores, mas no mundo de fins incertos e cronicamente subdeterminados, é 

o número de seguidores que faz – que é – a autoridade. (BAUMAN, 2001. P. 

80) 

 

A partir desse conceito, é possível entender a imagem de Fidel Castro como 

relevante para o mundo digital e que sua morte, quando for realidade, terá repercussões 

importantes no âmbito histórico, político, social e midiático. No entanto, este espaço 

tem compromisso em avaliar as repercussões restritas ao caso do dia 9 de janeiro. 

 

3.1.4 Hoax e compartilhamento em massa 

Hoax é um termo da língua inglesa que significa embuste ou farsa. Sua aplicação 

no mundo virtual é variada, mas geralmente trata-se de uma mentira elaborada para 

enganar usuários de redes sociais (SHEA, 2013) e pode envolver variados assuntos, 

como sorteios falsos de produtos eletrônicos, ajuda humanitária, difamação contra 

                                                
41 Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/12/obama-e-raul-castro-anunciam-

restabelecimento-de-relacoes-de-cuba-e-eua.html. Acessado em: 12/01/2015 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/12/obama-e-raul-castro-anunciam-restabelecimento-de-relacoes-de-cuba-e-eua.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/12/obama-e-raul-castro-anunciam-restabelecimento-de-relacoes-de-cuba-e-eua.html
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pessoas ou empresas e invenção de falsas notícias.  

No caso Fidel Castro, durante a madrugada de 9 de janeiro de 2015, várias 

pessoas compartilharam um suposto comunicado do governo cubano que se referia a 

uma coletiva de imprensa, como pode ser observado na figura a seguir: 

 

 

Apesar de não haver nenhuma confirmação oficial, pouco depois das 10h30 da 

manhã do dia 9, um aviso sobre a morte constava do artigo em inglês sobre Fidel na 

Wikipédia, sendo corrigido algum tempo depois. Mesmo assim, após esse horário, foi 

possível perceber um aumento significativo no compartilhamento e nas menções à Fidel 

e sua morte no Twitter. Esse fenômeno pode ser verificado pela ferramenta Trending 

Topics, que mede os assuntos mais comentados no microblog naquele exato instante. 

Abaixo, pode-se verificar o momento em que a enciclopédia online exibe o artigo 

incluindo a morte de Fidel: 

 

Ilustração 6: Suposta confirmação da morte de Fidel Castro no Twitter 
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Os termos “Fidel Castro”, “Fidel Castro dead” e “Fidel Castro muerto”, 

respectivamente em inglês e espanhol, rapidamente alcançaram o ranking dos assuntos 

mais comentados no Twitter. A popularidade do termo chegou ao conhecimento do atual 

presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, que lamentou a suposta morte do líder 

cubano. 

 

Ilustração 7: Artigo informa a morte recente do biografado 
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O site fusion.net42 publicou o mapa de calor relacionado às menções sobre o 

tema ao redor do mundo. Na figura a seguir, os pontos amarelos demonstram a 

concentração de menções no final do dia 8 de janeiro: 

                                                
42 http://fusion.net/story/37533/watch-twitter-catches-fire-amid-rumors-of-fidel-castros-death/ 

Ilustração 8: Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro 

lamenta a morte de Castro   
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A seguir, o mapa mostra a quantidade e concentração de menções na madrugada 

do dia 9: 

 

Em seguida, o mesmo mapa na manhã do dia 9 após a modificação do artigo da 

Wikipédia: 

 

 

I

lustração 9: Início da onda de menções a Fidel Castro pelo mundo 

Ilustração 10: Desenvolvimento das menções sobre Fidel Castro pelo mundo 
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Evidentemente, as regiões mais afetadas pela suposta notícia são as Américas do 

Sul e Central, com alguma repercussão nos Estados Unidos e Europa. Não é possível, 

no entanto, quantificar com precisão a influência real que a Wikipédia possa ter tido 

nessa evolução, uma vez que o movimento de compartilhamento em massa 

naturalmente apresenta uma curva semelhante à exponencial, como mostrado na 

sequência de mapas de calor. No entanto, o resultado surpreendente indica possíveis 

indícios sobre o peso que o conteúdo da enciclopédia online possui nas redes sociais. 

Abaixo, é possível visualizar o pico de acessos na página enquanto o boato era 

crescente nas mídias sociais. Grifo nosso. 

I

lustração 11: Pico das menções sobre Fidel Castro pelo mundo 
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A partir desse fenômeno, pode-se interpretar que as informações publicadas em 

artigos da Wikipédia são relevantes para a tomada de decisão dos internautas no 

momento de compartilhar informações. É possível inferir que a Wikipédia é uma das 

fontes confiáveis para a confirmação dos dados disponíveis no mundo virtuais. Por 

desconhecimento dos processos de adição e edição de conteúdo, os internautas baseiam-

se nas publicações wikipédicas como fonte primária e sentem-se seguros para partilhar 

publicações que circulam no ambiente virtual. 

Não se pretende aqui afirmar categoricamente que a inserção de uma informação 

falsa, durante um curto período de tempo, foi determinante para a “viralização” do 

boato. No entanto, é notável que a Wikipédia foi utilizada como referência para a 

confirmação da informação da morte de Fidel Castro, enquadrando o site como uma 

fonte virtual “confiável” do ponto de vista dos leitores comuns. Por isso, é fundamental 

que as edições de conteúdo nas páginas da Enciclopédia livre levem em consideração 

sua importância e a responsabilidade que essas informações carregam para o cotidiano 

virtual e real. 

Em seguida, analisa-se um caso muito semelhante, mas cujo fluxo de 

Ilustração 12: Gráfico do tráfego de visualizações do verbete Fidel Castro  
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informações tem sentido oposto. Nessa situação, um fato cotidiano altera a dinâmica de 

edições da Wikipédia. Referimo-nos ao artigo em português sobre a filósofa francesa 

Simone de Beauvoir. 

 

 

3.2  SIMONE DE BEAUVOIR E AS ALTERAÇÕES PÓS-ENEM 

 

 

Segundo o Portal do Ministério da Educação43, o Exame Nacional do Ensino 

Médio, o Enem, é um método de avaliação nacional dos estudantes brasileiros e tem 

como objetivo medir os conhecimentos de alunos que concluíram o ensino médio. A 

prova é utilizada como critério de seleção para vagas em cursos de graduação em várias 

universidades do Brasil e também para programas sociais como o ProUni e o Ciência 

Sem Fronteiras.  

Em 2015, o exame foi realizado nos dias 24 e 25 de outubro e abordou, entre 

vários outros temas, o papel do gênero feminino na sociedade brasileira. Em uma das 

questões mais polêmicas da prova de Ciências Humanas e da Natureza, aplicada no 

primeiro dia, é citado um trecho bastante conhecido do livro O Segundo Sexo, da 

filósofa francesa Simone de Beauvoir “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. 

Considerado por muitos como uma prova de caráter feminista, a redação pediu que os 

alunos abordassem o tema da violência contra a mulher. 

O assunto ganhou as redes sociais rapidamente e os internautas dividiram-se 

entre aqueles que defendiam a abordagem das questões de gênero numa prova de 

tamanha importância nacional e aqueles que interpretaram o tema como doutrinamento 

ideológico. É fundamental ressaltar que o presente trabalho não pretende fazer juízo de 

valor, muito menos tomar posição em relação ao assunto. Aqui, cabe apenas a análise 

das consequências geradas por esse debate virtual no que se refere ao artigo biográfico, 

dedicado a Simone de Beauvoir na Wikipédia44.  

Com o destaque da escritora nas redes sociais, o artigo sobre a mesma sofreu 

uma série de edições sucessivas e de disputas textuais eventualmente seguidas de 

vandalismo. As edições começaram por volta das 22 horas do dia 24 de setembro, pouco 

                                                
43 Acessado em 27/10/2015, disponível em: http://portal.mec.gov.br/enem-sp-2094708791 

44 Acessado em 28/10/2015, disponível em : https://pt.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir 
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tempo após o término da primeira prova do Enem.  Nos dois dias seguintes, houve mais 

de 30 modificações do texto no site, até a página ser bloqueada, pela primeira vez, por 

“excesso de vandalismo”. 

No início do período analisado, alguns trechos inseridos pretendiam vincular a 

imagem da escritora ao regime nazista e interpretar textos da mesma como 

incentivadora da pedofilia. Versões do artigo contém trechos como:  

 

Assim, na opinião de Beauvoir, crianças de 11 anos na França do final dos anos 1970 tendiam a ser seres 

sexuais. Desde que a puberdade não acontecia e até hoje ainda não ocorre naquela idade para a grande 

maioria das crianças, é condizente nomear a defesa feita por Beauvoir como nada além de uma advocacia 
da pedofilia, a despeito da definição escolhida para a palavra. (WIKIPÉDIA, 2015)45 

 

Esse trecho foi suprimido do artigo em seguida, por ter sido considerado 

tendencioso e por não apresentar fontes que sustentassem o termo “advocacia da 

pedofilia”, de acordo com os editores envolvidos na redação do verbete. A inserção de 

trechos pode ser observada na figura a seguir, que demonstra a diferença entre versões 

antes e depois das edições: 

                                                
45 Acessado em 28/10/2015, disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Simone_de_Beauvoir&diff=next&oldid=43738217 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Simone_de_Beauvoir&diff=next&oldid=43738217
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No dia seguinte, após várias modificações do texto, outros editores interpretaram 

a inserção da “polêmica sobre pedofilia” como um assunto que necessitava de mais 

fontes para a sustentação do tema na página.  Os trechos sobre o assunto seriam 

suprimidos do artigo original enquanto o autor não citasse outras fontes fiáveis. Em 

seguida, houve várias tentativas de inserção de termos como “nazista”, “pedófila” e até 

“misógina”, que foram revertidos em seguida.  

Essa dinâmica cíclica de adições e retiradas de trechos ou termos de um mesmo 

artigo, de maneira intencional e repetitiva, é caracterizado como “Guerra de Edições”. 

Ou seja, isto acontece quando dois ou mais editores disputam ideologicamente uma 

informação do wikitexto e, para tentarem prevalecer sobre a edição anterior, desfazem o 

trabalho realizado pelo editor do qual discordam. Essas ações podem ser repetidas 

durante longos e cansativos ciclos de discussão e são passíveis de punição pela 

comunidade de wikipedistas. Em casos extremos, a punição para Guerra de Edições 

pode levar ao banimento de usuários.46 

                                                

46  Esse assunto foi abordado mais detidamente no capítulo 3. 
 

Ilustração 13: Página do histórico de edições do verbete Simone de Beauvoir 



57 

 

 

Outro fato curioso ocorrido durante as modificações classificadas como 

“Alterações Pós-Enem” foi o vandalismo. Por se tratar de um texto aberto e editável por 

qualquer pessoa, é muito comum que os textos da Wikipédia sofram com atos vândalos 

em maior ou menor escala. Mas, pode-se dizer que o projeto está preparado para lidar 

com isso. Alguns editores recebem notificações quando artigos de seus interesses são 

modificados. A partir disso, eles avaliam se a alteração foi construtiva ou não. Em caso 

de vandalismo, a intervenção é desfeita. 

No verbete Simone de Beauvoir, pode-se apontar alguns casos de vandalismo, 

destacando-se a supressão da foto e a modificação da legenda, como é possível observar 

na seguinte figura que representa um detalhe da página e compara três momentos de 

edições47. É possível identificar claramente a substituição de seu nome pela expressão 

“Linda e Gostosa” e, em seguida, “Simone de Bea 'comia várias uvas' uvoir”, com a 

supressão da foto, como demonstrado pela figura abaixo.  

                                                
47 É possível acessar a página com todas essas diferentes versões em: 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Simone_de_Beauvoir&diff=next&oldid=43740946  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Simone_de_Beauvoir&diff=next&oldid=43740946
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Cerca de 24 horas após o início das disputas textuais e de ações vândalas de 

diversos tipos, incluindo o branqueamento de página – quando um editor apaga 

absolutamente tudo o que o artigo contém –, o verbete foi protegido por três dias.48 Isso 

significa que, neste intervalo de tempo, as edições não puderam ser feitas por usuários 

anônimos ou por autores com contas novas. Os editores não qualificados visualizavam o 

seguinte aviso durante a proteção do artigo. 

                                                
48 Acessado em: 28/10/2015. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_protegida 

Ilustração 14: Exemplos de vandalismo na página Simone de Beauvoir 
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Apesar da restrição, a polêmica sobre a questão da pedofilia referida à biografia 

de Beauvoir não foi solucionada nem mesmo entre os usuários aptos a realizarem 

edições durante o bloqueio da página. Alguns deles não consideravam relevante a 

inserção dessas informações na seção da “Vida Pessoal”. Na página de discussões sobre 

o artigo, o usuário identificado apenas pelo IP 191.247.227.38 argumenta contra a 

adição da polêmica, afirmando que “existe no texto uma condenação explícita à Simone 

de Beauvoir, incompatível com um artigo imparcial”, e insiste que “o texto é uma 

acusação, muito pouco é relatado a respeito da obra da filósofa, tendo a seção 'obra' um 

tamanho muito menor que a desnecessária seção 'relacionamentos'”. (WIKIPÉDIA, 

2015)49 

No entanto, dois editores – Chronus50 e Victor Zzu51 – buscaram diversas fontes 

jornalísticas e literárias, entre outras (também consideradas fiáveis pela comunidade), de 

maneira a destacar os episódios em que a filósofa, juntamente com Jean-Paul Sartre, 

creditado como seu cônjuge, foram acusados de envolvimento com a prática de sedução 

de menores. 

Na mesma página de discussão, o usuário Chronus, um dos editores mais ativos 

durante o período de observação deste caso, afirma que baseou sua argumentação na 

                                                
49 Acessado em 28/10/2015. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Discuss%C3%A3o:Simone_de_Beauvoir 

50 Acessado em 28/10/2015. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio(a):Chronus 

51 Acessado em 29/10/2015. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Usu%C3%A1rio(a):VictorZzu&action=edit&redlink=1 

Ilustração 15: Página Simone de Beauvoir protegida contra vandalismo 
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versão em inglês do mesmo artigo. Segundo ele, o verbete original aborda, a partir de 

diversas fontes, os capítulos controversos do casal de filósofos e ele considera que “o 

fato comprovado sobre tais atitudes da dupla Simone de Beauvoir e Sartre de fato deve 

ser incluído, chega a ser ofensivo se for ignorado. Tanto em questões morais quanto 

intelectuais.” (WIKIPÉDIA, 2015)52 

Outro usuário, VictorZzu, corroborou a argumentação de Chronus, afirmando 

que “O histórico de controvérsias de Beauvoir é vasto e amplamente coberto por 

literatura biográfica e acadêmica, assim como fontes jornalísticas fiáveis”. Ele publicou 

na página de discussão vários links de matérias jornalísticas e artigos científicos sobre o 

tema.  

Durante o bloqueio para editores externos, o texto foi modificado de maneira a 

exibir o seguinte trecho sobre a vida pessoal de Simone de Beauvoir: 

 

Apesar de de Beauvoir ter tido um relacionamento de longa data com Sartre, 

ela era conhecida por ter várias amantes do sexo feminino. A natureza de 

alguns desses relacionamentos, alguns dos quais ela começou enquanto 

trabalhava como professora, depois levou a uma controvérsia biográfica. Uma 

ex-aluna, Bianca Lamblin (originalmente Bianca Bienenfeld), em seu livro 

Mémoires d'une jeune fille dérangée, escreveu que quando era estudante tinha 

sido explorada por sua professora de Beauvoir, que estava em seus trinta anos 

na época. Em 1943, de Beauvoir chegou a ser suspensa do seu trabalho de 

ensino, devido a uma acusação de que ela tinha, em 1939, seduzido a aluna 

Natalie Sorokine, de 17 anos. Os pais de Sorokine fizeram acusações formais 

contra de Beauvoir e como resultado, ela teve sua licença para lecionar na 

França revogada permanentemente. Ela e Sartre também teriam desenvolvido 
um modelo (que eles chamavam de "trio"), em que de Beauvoir deveria seduzir 

suas alunas para, em seguida, transferi-las para Sartre. (WIKIPÉDIA, 2015)53 

 

Ao final dos três dias de proteção, na noite do dia 28 de outubro, a página voltou 

a ser liberada para a edição de todos os usuários. E as disputas textuais e vandalismo 

voltaram. Novamente, usuários identificados apenas por seus IPs voltaram a associar o 

nome da escritora ao regime nazista, sem utilizar fontes fiáveis para embasar a adição 

de conteúdo. Em alguns casos, seções inteiras, de mais de 6 mil caracteres, foram 

deletadas. Mediante essas novas investidas, o artigo foi novamente bloqueado. Desta 

vez por duas semanas. Abaixo segue a notificação dos dois bloqueios sofridos pela 

página (grifo nosso). 

                                                
52 Acessado em 29/10/2015. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Discuss%C3%A3o:Simone_de_Beauvoir 

53 Acessado em 29/10/2015. Disponível em:https://pt.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir 
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Após o segundo bloqueio, depois de 5 dias de alterações, conflitos e vandalismo, 

as edições e a dinâmica de modificação do artigo se estabilizaram. As alterações se 

reduziram a pequenas revisões de texto ou adições mínimas de conteúdo. Esse estudo 

não acompanhou a reabertura das edições para todos os usuários por considerar o longo 

intervalo de tempo irrelevante para esse estudo de caso. Artigos da Wikipédia são 

produtos fluidos e em constante processo de reconstrução. Considera-se que o tempo 

observado foi suficiente para entender como um fato cotidiano pode gerar uma 

concentração de edições em um verbete, gerando desequilíbrio no fluxo normal de 

edições.  

A partir disso, é importante realizar uma interpretação do caso por meio dos 

conceitos de Heller. Enquanto iniciativa que visa a divulgação de conhecimento para a 

humanidade, a Wikipédia é um fenômeno essencialmente humano-genérico, 

distanciando-se da cotidianidade de maneira a aglomerar e organizar saberes e 

disponibilizá-los na internet. Todavia, um tema que entrou em destaque no cotidiano 

midiático nacional foi suficiente para gerar um desequilíbrio no tráfego normal de 

edições do verbete relacionado. Como podemos perceber abaixo, no gráfico que 

representa o número de visitas ao artigo de Simone de Beauvoir54. 

                                                
54 Acessado em 30/10/2015. Disponível em: http://stats.grok.se/pt/201510/Simone_de_Beauvoir 

Ilustração 16: Diferenças entre edições na página Simone de Beauvoir 
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Considerando-se o pico de tráfego um fenômeno estimulado pelo cotidiano e 

interpretando o comportamento médio das alterações sofridas pelo artigo, é possível 

entender que a exposição de um tema nas mídias sociais pode ser motivação para 

embates ideológicos em artigos relacionados da Wikipédia. Isso pode gerar alterações 

de má-fé e alterações equivocadas em série, que culminam, como visto, na restrição à 

liberdade das edições. Por outro lado, eventos desse tipo levam a público a dinâmica da 

colaboração coletiva em rede e podem estimular a entrada de novos usuários no projeto. 

Em suma, mesmo sendo uma atividade de caráter humano-genérica, a 

participação na comunidade wikipedista pode ser derivada de uma motivação humano-

individual, que visa reafirmar o valores morais e convicções políticas e replicá-los para 

a comunidade. Não necessariamente para instruí-la, mas para ressaltar e destacar o 

posicionamento de um Eu-particular em detrimento das muitas visões existentes sobre 

um mesmo fato. Esse caso reflete um colamento do projeto na cotidianidade, ao 

contrário da genericidade geralmente esperada de um projeto desse porte. Assim sendo, 

pode-se dizer que as interferências no artigo Simone de Beauvoir foram influenciadas 

Ilustração 17: Tráfego de usuários na página Simone de Beauvoir em outubro de 2015 
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claramente pelo cotidiano, sendo o artigo alterado ao sabor das vontades de muitos eus-

individuais, a partir de falsas motivações humano-genéricas. 

Outros artigos, no entanto, rendem-se de maneira mais consistente à 

genericidade a que o projeto Wikipédia se propõe: o de compilar saberes e torná-los de 

fácil acesso ao público. É o caso do artigo Everyday Life – expressão inglesa que 

corresponde ao termo Cotidiano. Ironicamente, o verbete apresenta características de 

uma produção intelectual de genuína suspensão da cotidianidade, de acordo com o 

conceito de Heller. 

 

 

3.3 EVERYDAY LIFE: O COTIDIANO SUSPENSO DA COTIDIANIDADE 

 

 

A motivação para a escolha do artigo Everyday Life55, da Wikipedia em inglês, 

deve-se ao fato de que as versões em português56 e espanhol57 são traduções reduzidas 

do artigo em inglês e estão longe de englobar a mesma quantidade de conteúdo do texto 

original. É interessante observar que o artigo em inglês apresenta fontes bibliográficas 

dos principais pensadores do conceito de cotidiano – vários deles, inclusive, utilizados 

ao longo deste trabalho. 

O artigo é sucinto, mas expõe, a partir de diversos autores, o conceito  cotidiano 

e seus elementos como perspectivas sociológicas, lazer, linguagem e cuidados com a 

saúde. Na página de discussão sobre o artigo, um dos itens de debate é “Em qual direção 

esse artigo deve ir?”. Nesse espaço os usuários ponderam quais temas devem ser 

abordados dentro do conceito Cotidiano. Alguns dão sugestões de temas e reúnem 

fontes bibliográficas para apoiar o texto. É importante frisar que em vários momentos, 

os editores se mostram preocupados em sustentar a redação por meio de conceitos 

sociológicos e por autores reconhecidos nesse campo de pesquisa. 

                                                
55 Acessado em 31/10/2015. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Everyday_life 

56 Acessado em 31/10/2015. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cotidiano 

57 Acessado em 31/10/2015. Disponível em: https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_cotidiana 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cotidiano
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Quanto à dinâmica de edições, o Everyday Life não apresenta nenhum pico de 

edições incomum, a não ser no período de novembro de 2014, quando foi escolhido 

como Today's article for improvement. Isso significa que por uma semana o artigo ficou 

destacado na página principal do site como um exemplo de artigo a ser melhorado. E, 

efetivamente, o texto foi bastante modificado nesse período. No entanto, nenhum tipo 

de alteração foi considerada como não-construtiva ou prejudicial ao texto em si. Todos 

os usuários que visitaram o verbete com o objetivo de realizar edições, ajudaram na 

formatação do artigo. Sem guerra de edições e sem conflitos que não pudessem ser 

resolvidos por meio de consenso. Não foi possível perceber disputas ideológicas ou 

perturbações no fluxo normal de edições.  

Entende-se, assim, que o objetivo geral do artigo é contribuir com a informação 

qualificada da comunidade de leitores. Essa dinâmica reflete a essência do projeto 

Wikipédia. 

Com base em Heller, é possível interpretar a construção deste artigo como uma 

proposta de genericidade, na qual os editores se unem para pensar o conteúdo a ser 

disponibilizado ao público, afastando-se da cotidianidade.  

 

 

 

 

Ilustração 18: Cabeçalho da página Everyday Life na Wikipedia em Inglês 
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4  A WIKIPÉDIA COMO EMULAÇÃO DO CAMPO CIENTÍFICO: PODER 

SIMBÓLICO, REPUTAÇÃO E LUTA DE PODERES 

 

 

“Agravo vulgar à política é confundi-la com a astúcia.”  

Baltasar Gracián y Morales 
 

A Wikipédia é uma enciclopédia online e gratuita, mantida voluntariamente por 

seus usuários, que interagem, discutem, trocam informações, tiram dúvidas e fazem a 

modificação dos artigos publicados. (JOHNSON, 2009, p.22). Toda página publicada 

tem um campo de discussão, aberta ao público, que guarda o histórico da criação, as 

atualizações realizadas no texto e todo o debate envolvido em tais ações. Para acessar 

essas informações, o leitor precisa clicar no menu “Discussão”, localizado acima dos 

títulos dos artigos. 

“Na Wikipédia, você pode editar artigos neste preciso momento, mesmo sem ter 

uma conta”. É o que diz a página de Introdução58 do site aos novos possíveis editores.  

 
Uma das características centrais do projeto geral Wikipedia é a abertura para 

que qualquer pessoa, independente de faixa etária, sexo e grau de escolaridade, 

possa participar escrevendo artigos, modificando e editando os já existentes na 

enciclopédia, independentemente do nível de conhecimento sobre o tópico em 

questão. Essa filosofia de escrita coletiva diverge radicalmente da forma 

tradicional de escrita das enciclopédias impressas, sempre produzidas com a 

contribuição de acadêmicos e especialistas reconhecidos em suas áreas de 
competência que recebem créditos pelo seu trabalho. Na Wikipédia, uma vez 

que os verbetes são criados por múltiplos autores e editores, nenhuma pessoa 

pode reivindicar crédito pelo resultado. Uma outra diferença fundamental é que 

as tradicionais enciclopédias impressas sempre foram, via de regra, produzidas 

com finalidades políticas e/ou comerciais, ao contrário do projeto Wikipedia 

que não tem fins lucrativos e tem como um dos seus princípios o Neutral Point 

of View (Ponto de Vista Neutro). (JOHNSON, 2009. p. 24) 

 

 

Jimmy Wales, fundador da Wikimedia Foundation, a organização americana sem 

fins lucrativos que criou a Wikipédia, é autor de uma frase amplamente divulgada nas 

redes sociais, que demonstra sua crença no projeto: “Imagine um mundo onde cada uma 

das pessoas do planeta têm acesso gratuito a todo o conhecimento humano. Isso é o que 

estamos fazendo”59 (tradução nossa)60.  

                                                
58 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Introdu%C3%A7%C3%A3o>. 

Acessado em: 21/11/2015 
59 Disponível em: <http://www.irce.com/speaker/jimmy-wales>. Acessado em: 24/06/2014 

60 “Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Introdução
http://www.irce.com/speaker/jimmy-wales
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Apesar do modelo que facilita a construção e compartilhamento de informações 

e do idealismo quase utópico de se propagar todo conhecimento humano a qualquer 

pessoa que tenha um computador ligado à internet, alguns entraves internos 

comprometem o bom andamento da enciclopédia. É comum conflitos entre os usuários 

do site, principalmente quando o assunto é reputação, posto e antiguidade.  

A ideia de que a Wikipédia é um espaço para a construção de conhecimento, de 

maneira anônima e sem relações de hierarquia entre seus usuários, funcionou apenas 

nos primeiros anos da edição em Língua Portuguesa. Atualmente, há uma divisão muito 

bem marcada entre novatos, editores, administradores, burocratas, checkusers, relações 

públicas e tutores, entre outros termos que designam cargos hierárquicos. 

Johnson acredita que o crescimento desenfreado de wikipedistas ativos 

alimentou o conflito aberto entre os novatos e os veteranos. Para controlar a situação, a 

solução foi criar cargos hierárquicos, embora não-fixos e sem autoridade no modelo 

piramidal de uma organização tradicional. Essa “tem sido a alternativa encontrada pela 

rede social para organizar a criação de conteúdo e atividades de resolução de problemas 

como vandalismos, guerras de edição e condutas desviantes da filosofia do projeto”. 

(JOHNSON, 2009. p. 250). Com essa divisão, veio também uma série de competições 

internas por poder e reputação, como por exemplo, o número de edições bem-sucedidas 

realizadas por cada editor. Quanto maior o número, mais influência tem o usuário e 

maiores chances de conquistar outras funções dentro da rede. 

Por isso, exploramos aqui a hipótese de que pode ser esclarecedor traçar 

paralelos entre as interações e disputas por poder nos bastidores da Wikipédia e o campo 

científico como área de atuação social, a partir do artigo O Campo Científico, de Pierre 

Bourdieu. O objetivo desse movimento é buscar semelhanças entre os comportamentos 

sociais dos wikipedistas e dos cientistas, em seus respectivos campos de influência, na 

maneira como se estabelecem relações de poder, reputação e credibilidade. 

Para explicitar a dinâmica dessas relações, é necessário expor uma situação onde 

as conexões entre os usuários sejam esgarçadas, de maneira a constatar-se o jogo de 

interesses, o fortalecimento de alianças e o embate de ideologias, de forma que os 

apontamentos de Boudieu fossem bem aproveitados e os devidos paralelos traçados em 

relação à Wikipédia. Em um primeiro momento, analisou-se o método de eleições para 

                                                                                                                                          
knowledge. That's what we're doing.”  
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diversas funções dentro da comunidade, como eliminadores, burocratas e 

administradores, entre outros. Entendia-se que a compreensão deste sistema seria o 

suficiente para identificar as forças políticas atuantes no âmago da Wikipédia Lusófona. 

No entanto, durante o aprofundamento dos estudos relacionados às eleições, notou-se 

uma série de acusações e referências a um episódio chamado pelos usuários de 

“Esquema Quintinense”. Nas citações e insinuações relacionadas a esse episódio, o 

adjetivo quintinense foi usado com caráter pejorativo e recorrente e o embate entre dois 

grupos muito bem definidos de editores suscitaram maior dedicação à compreensão 

deste caso. 

Surpreendentemente, descobriu-se que o chamado “Esquema Quintinense” foi 

um sistema organizado pelo usuário Quintinense, acusado de criar e administrar vários 

usuários falsos (sockpuppet) com o objetivo de manipular a contagem de votos, 

modificar regras e realizar alterações de artigos para favorecer sua forma de atuar na 

Wikipédia. Além disso, Quintinense também foi acusado de arrebanhar outros usuários 

reais inativos (meatpuppet) para apoiá-lo na tomada de decisões da comunidade.  

Explicando de forma mais detalhada, sockpuppet61 e meatpuppet são ações 

fraudulentas, condenadas pelas políticas da Wikipédia, nas quais cria-se uma falsa 

identidade online com a finalidade de representar ou sustentar os interesses de um grupo 

ideológico, para promover as opiniões por eles defendidas. Puppet vem do inglês: 

fantoche, marionete. Utiliza-se sockpuppet (fantoche de meia) para designar os perfis 

falsos criado por um usuário. Meatpuppet (fantoche de “carne”) refere-se a usuários 

reais que são recrutados a opinar, a votar ou participar em eventos específicos para 

favorecer, exaltar ou contestar uma ideia, um usuário ou um grupo. Eles também podem 

emprestar a senha de suas contas para que outra pessoa publique textos ou opiniões em 

nome deles. 

Em relação ao “Esquema Quintinense”, a armação foi descoberta a partir da 

denúncia de um editor envolvido no próprio sistema. Coincidentemente, este usuário é 

Raimundo57br, citado anteriormente nessa dissertação em um contexto diferente, como 

um dos personagens envolvidos em Guerra de Edições do artigo Guerra Civil Líbia, 

como visto no capítulo 3. O caso analisado no capítulo anterior foi estudado alguns 

meses antes da descoberta do episódio a ser narrado a seguir. Acredita-se que, por meio 

                                                
61 Acessado em 21/11/2015. Disponível em: 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sock+puppet#sock+puppet__3 
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dessa observação, o agrupamento de informações realizadas ao longo da pesquisa 

percorreu um caminho gradual, no qual as relações internas entre os usuários foram 

desvelando-se progressivamente. Isso resultou numa compreensão mais profunda dos 

papéis adotados por alguns usuários em estudos anteriores. É possível perceber que 

muitas das ações e opiniões emitidas por eles tinham a tendência de defender um 

determinar ponto de vista. Ao serem revelados os pormenores do Esquema Quintinense, 

muitas das posturas tomadas por alguns usuários em casos previamente avaliados 

tornam-se mais compreensíveis e fáceis de serem lidas. Por isso as análises realizadas 

no capítulo final desta dissertação são o coroamento deste estudo, que buscou captar o 

desenho das dinâmicas de interesses e de conexões dentro da Wikipédia. Acredita-se 

que esse caso específico é muito ilustrador e relevante para a melhor compreensão dessa 

rede de trocas de informações pessoais no site, levando-se sempre em consideração que 

é essa interação que torna a maior enciclopédia online possível. E que são esses os 

agentes produtores de conteúdo, responsáveis pelo crescimento e pela manutenção do 

projeto. 

É por isto que o paralelo com Bourdieu se faz tão necessário e importante, uma 

vez que o site tem a proposta ousada, para não dizer utópica, de trazer “todo o 

conhecimento humano” a “todas as pessoas do planeta”, como quer o criador da 

Wikipédia, Jimmy Wales. A definição de campo bourdieusiano pode ser uma ferramenta 

importante para a melhor compreensão da rede criada entre os editores do site. Por isso, 

a partir do caso Esquema Quintinense, usar-se-á a referência do Campo Científico de 

Bourdieu para uma investigação mais acurada dessas dinâmicas. 

 

 

4.1 O ESQUEMA QUINTINENSE 

 

Como visto anteriormente, cabe à comunidade de wikipedistas bloquear usuários 

cujo padrão de comportamento não condiga com o bom andamento do projeto. Entre 

várias outras políticas, envolver-se em discussões e ataques verbais contra outros 

editores, além de participar de Guerras de Edições, podem levar ao bloqueio indefinido 

de usuários do projeto. Essa sanção foi aplicada a Raimundo57br diversas vezes62, 

                                                
62 Acessado em 21/11/2015. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Registo&type=block&page=User%3ARaimundo
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inclusive como visto no capítulo 3 deste trabalho. É possível, todavia, apelar à 

comunidade para que o bloqueio seja reconsiderado e que o usuário esteja outra vez 

apto a realizar edições. O “Esquema Quintinense” inicia-se num desses pedidos de 

revisão de filtro, no qual as atividades de Raimundo57br seriam avaliadas abertamente 

pela comunidade e, em seguida, seria tomada uma decisão coletiva pela liberação ou 

não do perfil desse usuário. No entanto, o que começou como um procedimento 

corriqueiro para os wikipedistas, tornou-se palco para a descoberta de um grande 

sistema de articulação interna e troca de favores entre o grupo liderado pelo usuário 

Quintinense. 

É importante ressaltar que a página principal onde as discussões sobre o tema 

foram feitas é bastante extensa, incluindo quase 118 mil caracteres, o que totaliza cerca 

de 60 laudas, excluindo-se outras páginas onde alguns desdobramentos do caso foram 

citados. O caso começa no dia 14 de janeiro de 2015 e a apuração sobre os envolvidos 

no esquema é encerrada no dia 16 de maio de 2015.  

É necessário frisar que os diálogos funcionam em forma de tópicos e que nem 

sempre uma leitura fluida da página (de cima a baixo) apresenta as conversas de 

maneira cronológica. Isso significa que um tópico localizado num posicionamento 

inferior, ou seja, mais abaixo na página de discussão, pode registrar respostas e 

comentários mais antigos dos que os posicionados acima. Isso quebra a noção de 

cronologia e fluidez durante a leitura e posterior estudo dos comentários. Para 

solucionar esse problema, resolveu-se assumir as datas de publicação dos comentários 

nas páginas analisadas, quando necessário for, de maneira a não deixar dúvidas sobre 

seu tempo de publicação. Assume-se, também, erros comuns de digitação e linguagem 

utilizada em fóruns da internet, quando os textos dos usuários forem citados ipsis 

litteris. 

Para melhor compreender os interesses em jogo neste estudo de caso, é 

necessário identificar dois grupos mais ou menos definidos, que respondem a ideologias 

opostas na Wikipédia. São os exclusionistas e os inclusionistas. Os exclusionistas 

entendem que existem muitos artigos desnecessários, mal formulados e pobres de fontes 

fiáveis. Eles acreditam que artigos pouco desenvolvidos devem ser excluídos e os 

menos notórios não devem sequer serem criados. Eles defendem que os usuários devem 
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se dedicar ao aprimoramento de textos mais profundos e completos. Os inclusionistas, 

por sua vez, acreditam que novos artigos devem ser criados, mesmo que em um 

primeiro momento não abarquem em si informações muito bem estruturadas. 

A partir desses dois pontos de vistas (ou wikifilosofias) conflitantes, muitos 

embates internos acontecem em diversos níveis. O esquema demonstrado a seguir levou 

um grupo identificado como inclusionista à combinação de votos e à criação de perfis 

falsos para apoiar esse posicionamento wikipolítico.  

Abaixo, observa-se a página em discussão, aberta pelo usuário Arthemius x,63 

onde os debates têm início64: 

 

De maneira a defender o que ele considera a liberação de seus “direitos 

wikipolíticos”, ou seja, a reavaliação da sua DB (discussão de bloqueio), Raimundo57br 

levanta suspeitas sobre perfis de usuários, que, segundo ele, teriam sido criados por 

Quintinense exclusivamente para fortalecer suas opiniões e engrossar o número de votos 

em apoio aos seus pontos de vista em decisões importantes da comunidade. Ele aponta 

diretamente dois nomes: Eduardo Feld e Matheus Faria. Para ele, esses dois perfis 

                                                
63 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio:Arthemius_x Acessado em: 

10/12/2015 

64 Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Pedidos_a_verificadores/Esquema_Quintinense 

Acessado em 10/12/2015 

Ilustração 19: Página principal de discussão sobre o Esquema Quintinense 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário:Arthemius_x
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Pedidos_a_verificadores/Esquema_Quintinense
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seriam falsos e comandados pelo principal acusado, o usuário Quintinense. Ele também 

diz que manteve contato com o usuário Leandro.  

Dentro da Wikipédia, essa é uma acusação gravíssima, que infringe diretamente 

as principais políticas de conduta do site, sendo considerado algo correspondente à 

falsidade ideológica: meatpuppetry e sockpuppetry, como explicado anteriormente. 

Portanto, uma acusação desse porte foi suficiente para mobilizar vários usuários em 

discussões acaloradas sobre o tema. Raimundo57br foi amplamente questionado sobre a 

motivação por trás de sua denúncia, uma vez que vários usuários interpretaram sua 

participação nesse esquema como imperdoável. Isso significa que seria posto em debate 

a exclusão definitiva do usuário em questão, sem possibilidade de retorno às atividades 

da comunidade. 

O caso Esquema Quintinense foi batizado pelo próprio Raimundo57br, quando 

responde as primeiras perguntas sobre sua participação no sistema: 

 

Conforme esclareci ao [usuário] Zé Luiz, minhas evidências são extensas 

comunicações off-wiki com o [usuário] Leandro Rocha, que somente pretendo 

revelar se os acusados negarem o que afirmei, o que avalio que não farão, pois 
caso divulgue parte de tais comunicações os danos para o "Esquema 

Quintinense" serão muito maiores. Admito que já fiz parte do "Esquema 

Quintinense", mas creio que já paguei um preço elevado por isso, e gostaria de 

um recomeço.--Raimundo57br 21h39min de 15 de janeiro de 2015 

(WIKIPÉDIA, 2015)65 
 

 

Em seguida, outros usuários pedem detalhes sobre como se dava a operação do 

sistema e se haviam outros editores envolvidos, além de Eduardo Feld e Matheus Faria. 

Raimundo responde prontamente que: “O Quintinense é um cara muito inteligente e um 

grande manipulador” e que “Não quero detonar o Esquema Quintinense pois tenho 

apreço por alguns editores que participam daquele esquema”. 

Raimundo57br foi pressionado a dar mais respostas sobre o esquema e intimado 

a mostrar provas sobre o envolvimento de outros usuários. O usuário Paulo Eduardo66 

demonstra desconfiança em relação às acusações e questiona: 

 

Se tem provas concretas de meat ou sock [puppetry], deve mostrá-las, por 

                                                
65 Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Pedidos_a_verificadores/Esquema_Quintinense 

Acessado em: 12/10/2015 

66 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio:PauloEduardo acessado em 

13/12/2015 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Pedidos_a_verificadores/Esquema_Quintinense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário:PauloEduardo
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comprometimento com o projeto e por questões de ética. Não leve a exibição 

dessas provas para o lado pessoal, deixando de mostrá-las apenas para não 

denegrir a imagem de editores que tem apreço ou que cultiva amizades no 

projeto. Afinal, foi uma de suas justificativas para o desbloqueio. Qual é o 

ponto de dizer que dois usuários, supostamente próximos ou o próprio 

Quintinense, foram os responsáveis para a aplicação de sua sanção moral, mas 

não estar disposto a apresentar as provas? Afinal, então por que trouxe o caso 

em primeira instância, sendo que não pode ou se recusa a comprová-lo? Não 

consigo entender. Paulo Eduardo 22h27min de 15 de janeiro de 2015 

(WIKIPÉDIA, 2015)67 
 

Já Leon Saudanha não acredita que esse tipo de exposição de outros usuários 

possa redimir Raimundo57br perante a comunidade: 

 

Fazendo esse tipo de acusações, sem apresentar provas e de cunho 

potencialmente calunioso em relação aos usuários Matheus Faria e E.Feld, o 

usuário Raimundo57br só demonstra que o filtro que possui não só é merecido 

como pode muito bem merecidamente ser substituído por um bloqueio em 

infinito--Leon saudanha 22h46min de 15 de janeiro de 2015 (WIKIPÉDIA, 

2015) 
 

 

Durante as discussões seguintes, Raimundo57br parece não querer dar mais 

detalhes sobre o esquema e é duramente criticado pelos colegas, que exigem 

explicações sobre combinações de votos, utilização de perfis falsos usados 

exclusivamente para o momento das votações. Então, o usuário Eduardo Feld, também 

conhecido como E.Feld, um dos acusados de participar ativamente do esquema, publica 

um texto em sua defesa, aqui apresentado de maneira resumida.  

 

Eu nem tenho ideia de que esquema é esse, aparentemente seria um complô 
inclusionista para permitir fantoches de todo gênero, do qual eu seria parte (…) 

Os que me conhecem pessoalmente e os que me conhecem pelo 

comportamento aqui sabem que eu "tenho mais o que fazer", mas o mais 

hilário e improvável, eu seria manipulado pelo Quintinense, porque votei em 

alguma questão, do mesmo modo que ele. Segundo tal tese, esse "esquema" 

teria outros membros, realmente, mas o requerente não quer revelar, pois "tem 

apreço" por eles. Então a contrario sensu, o requerente não tem apreço por 

mim. Tudo bem. Mas se ele me acusa de algo e ao mesmo tempo diz não ter 

apreço por mim, tal acusação perde validade, o que ele, como bom bacharel 

deve saber. Mas aqui, devemos voltar um pouco na história para desmontar 

logo de uma vez essa história mirabolante. Eu tentei ajudar o requerente muito 
quando ele entrou na Wikipédia. Dei conselhos. Mas ele não os atendeu. Mas 

como tolerância tem limite, eu acabei por bloqueá-lo uma vez. (…) Então 

parece mesmo que a tese de infantilidade tem guarida aqui, pois o requerente 

tenta se vingar desta suposta "mudança de posição" com esta mirabolância. 

                                                
67 Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Pedidos_a_verificadores/Esquema_Quintinense 

Acessado em: 13/10/2015 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário:Leon_saudanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Pedidos_a_verificadores/Esquema_Quintinense
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Cara, querendo ou não, vou te dar um conselho. Joga tudo no ventilador, 

envolva ou não os editores pelos quais vc tem apreço, se é que vc realmente 

acredita no que está dizendo. Senão a coisa vai ficar ruim pro seu lado.  E. 

Feld03h27min de 16 de janeiro de 2015 

 

A partir da provocação de E.Feld, Raimundo57br divulgou um e-mail no qual 

troca informações com um outro usuário até agora não citado. Marcos Franca envia um 

e-mail no qual fala abertamente que “vamos dominar e aprovarmos o que quisermos”. O 

e-mail na íntegra segue demonstrado na figura abaixo e os grifos foram feitos pelo 

usuário Raimundo57br: 

Em seguida, Raimundo57br publica mais dois e-mails, o primeiro também 

enviado por Marcos França, cujo conteúdo envolve o usuário E.Feld. 

Ilustração 20: Usuário Raimundo57br divulga emails sobre o Esquema 
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E, por fim, um e-mail de Leandro Rocha, usuário que Raimundo57br alega ser 

um perfil falso utilizado pelo cabeça do esquema, Quintinense: 

A partir das evidências mostradas por Raimundo57br, cuja veracidade foi 

comprovada posteriormente nas investigações realizadas pela Wikipédia, vários 

usuários se manifestaram contra a formação de grupos organizados, de combinação de 

Ilustração 21: Usuário Raimundo57br expõe emails trocado com usuário Mar França 

Ilustração 22: Troca de emails com o usuário Quintinense 
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votos e principalmente contra o uso de sockpuppets para a alteração de resultados de 

votação. Alguns, como o usuário Fabiano, sugeriram o banimento imperativo dos 

envolvidos: 

 

Se estes e-mails são verdadeiros, o banimento dos envolvidos nesta vergonha 

mais do que algo possível; é algo necessário para credibilidade do projeto. E 

quando falo em banimento não estou me referindo exclusivamente aos que 

possuem ou possuíram estatutos, estou me referindo a todos e sem 

possibilidade em qualquer momento de reinclusão no projeto; pois é urgente 
proteger aqueles que editam com uma única conta e se comportam dentro das 

regras da comunidade. Fabiano 14h25min de 16 de janeiro de 2015   

 

O usuário Coltsfan, que se envolveu em uma Guerra de Edições com 

Raimundo57br, como visto no capítulo 3, também opina sobre a situação. 

 

Se isso tudo for verdade então a última gota de dignidade que a Wikipédia em 

português tinha foi para o espaço. Mais triste do que ver manipulações e 

"coisas sendo decididas nos bastidores" é ver o quão a sério levam isso aqui. 

Não me entendam mal, é pra editar seriamente mas o povo leva prum caso de 

vida ou morte, como se as fundações da sociedade estivessem em jogo. Como 

falei uns anos atrás essas panelinhas vão destruir a wiki. E como disse anos 

atrás, o Raimundo tinha exatamente esse pensamento de sectarizar a wiki. Todo 

esse "caso" provou justo isso. Coltsfan 17h18min de 16 de janeiro de 2015  

 

Numa aproximação com o noticiário político brasileiro à época, o usuário 

Macho Carioca68 expõe sua opinião. 

 

Este caso parece ser o "Petrolão" da Wikipédia. Raymundo é o nosso Paulo 

Roberto Costa da delação premiada aqui. A ver o que a "diretoria" não 

corrompida no assunto e demais editores ilibados do projeto irão fazer com isso 

tudo. O assunto trazido à pauta por sinal já extrapolou o dessa seção faz tempo. 

Jogaram muita melda no ventilador, melhor espalhar isso aqui para uma 

discussão exclusiva como sugeriram por aí. Já é outro assunto, e de gravidade 

muito maior por se tratar de uma sabotagem grupal ao projeto. Até. 

MachoCarioca17h41min de 16 de janeiro de 2015  

 

A partir dessa coleção de depoimentos, e de muitos outros disponíveis na página 

de discussão, é possível entender a gravidade do caso para a comunidade wikipédica e 

como a descoberta desse sistema abalou a confiança dos usuários no projeto como um 

todo. 

                                                
68 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio:MachoCarioca Acessado em: 

15/12/2015 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário:MachoCarioca
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Um dos principais objetivos deste grupo era modificar a política de eliminação 

de páginas, conhecidas como PE (páginas para eliminar). O grupo envolvido no 

Esquema Quintinense teve participação fundamental na modificação do método de 

eliminação, anteriormente realizada por número de votos. Após a intervenção do grupo, 

implementou-se a eliminação por consenso, o que favorecia os resultados de não-

eliminação, uma vez que o esquema se organizava de maneira a causar um “falso 

consenso”. O método de eliminação por votos tende a ser menos vantajoso ao grupo, 

porque é necessário uma série de critérios para ser considerado apto a votar, como por 

exemplo tempo de perfil ativo, tempo de criação da conta e se é um usuário ausente ou 

não. Tudo isso dificulta a ação dos sock e meatpuppets. Com a eliminação por consenso, 

todos esses critérios são ignorados e os resultados ficam mais fáceis de serem 

manipulados. Como pode-se notar no e-mail também divulgado por Raimundo57br, 

abaixo:  

 

E igualmente nesse outro e-mail, também postado por Raimundo57br, na mesma 

página de discussão sobre o tema. 

Ilustração 23: Email que expõe estratégia sobre Eliminação por consenso 
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É possível entender que o objetivo de Leandro Rocha, nome verdadeiro do 

usuário Quintinense, é captar mais pessoas para colaborar com os seus ideais dentro da 

Wikipédia e que suas motivações são de ordem política e não necessariamente alinhadas 

com o crescimento do projeto, como também é comprovado no e-mail seguinte, no qual 

Quintinense afirma administrar a usuária Madalena, mentora da aprovação da política 

de Eliminação por Consenso. 

 

Após um tempo de avaliação de dois meses, uma equipe de verificadores da 

Ilustração 24: Emails trocados com Leandro Rocha, o Quintinense 

Ilustração 25:Leandro Rocha afirma comandar o perfil da usuária Madalena 
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Wikipédia rastreou os usuários envolvidos com o esquema e mapeou os principais 

participantes do grupo. Foram 8 usuários confirmados e punidos. Sete deles foram 

bloqueados em infinito, ou seja, nunca mais poderão editar a Wikipédia. Raimundo57br 

foi réu confesso e contribuiu com as investigações e por isso foi poupado, e até hoje 

edita o domínio principal do site. 

Os verificadores descobriram também que o Quintinense utilizou-se de mais de 

100 perfis falsos, ou sockpuppets. A lista está devidamente identificada na página 

Fantoches de Quintinense69.  

Os votos dos participantes do grupo foram anulados nas votações referentes à 

Eliminação por consenso. No entanto, muitos usuários suspeitos de participar do grupo 

nunca foram confirmados, portanto o voto permanece válido. Abaixo é possível notar o 

grifo70 sobre as opiniões emitidas por Marco França, usuário confirmado como 

meatpuppet do Esquema Quintinense.  

 

 

4.2 BOURDIEU E O CAMPO CIENTÍFICO 

 

O universo “puro” da mais “pura” ciência é um campo social como outro 

qualquer, com suas relações de força e monopólios, suas lutas e estratégias, 

seus interesses e lucros, mas onde todas essas invariantes revestem formas 

específicas. (BOURDIEU In: ORTIZ, p. 122, 1983) 

 

                                                
69 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:!Fantoches_de_Quintinense Acessado em 

18/12/2015.  

70 Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia_Discuss%C3%A3o:Elimina%C3%A7%C3%A3o_p

or_consenso Acessado em: 12/12/2015 

Ilustração 26: Participantes do esquema foram grifados como meatpuppets 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:!Fantoches_de_Quintinense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia_Discussão:Eliminação_por_consenso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia_Discussão:Eliminação_por_consenso


79 

 

 

A análise sociológica de Bourdieu do Campo Científico tem como objetivo 

traçar uma crítica profunda ao meio acadêmico e aos valores pelos quais são regidos a 

produção do conhecimento científico. Bourdieu revela o jogo de interesses envolvidos 

na propagação das regras sob as quais a Ciência opera, muitas vezes regidos por muitas 

outras razões que não epistemológicas. O que está em jogo nessa disputa é uma luta 

concorrencial pela autoridade científica. Ou seja, detém mais poder simbólico no campo 

quem conquistar mais reputação e respeito de seus pares. 

É preciso entender que a autoridade científica é regida por diversos fatores, entre 

os quais prestígio, reconhecimento e celebridade. Isso significa que conhecimento e 

política andam juntos, na caminhada acadêmica dos cientistas. “Os conflitos 

epistemológicos são sempre, inseparavelmente, conflitos políticos” (BOURDIEU, 1983. 

p 123). Em compensação, na busca por notoriedade e celebridade, é necessário que a 

pesquisa seja considerada de interesse pelos outros. A pesquisa deve ser valorizada e 

considerada relevante sempre pelos olhos de seus pares, o que gera competição e 

disputa nos campos mais visados. A partir de então, dá-se a acumulação do capital 

científico ou a construção de uma reputação.  

Fazendo um paralelo com a Wikipédia, é possível traçar linhas muito similares. 

Após o estudo de vários casos, pode-se dizer que a Wikipédia é um ambiente altamente 

competitivo. Seus editores visam ganhar mais notoriedade e melhorar sua reputação 

entre os pares. O número de edições bem-sucedidas e o relacionamento interpessoal são 

fundamentais para subir na hierarquia. No Campo Científico, para Bourdieu, não é 

muito diferente. Sendo que “os dominantes são aqueles que conseguem impor uma 

definição da ciência segundo a qual a realização mais perfeita consiste em ter, ser e 

fazer aquilo que eles têm, são e fazem” (idem, p.129). Isso significa que as regras do 

jogo científico, embora travestidos de rigor e pureza filosófica, na verdade, obedecem a 

valores e intenções de quem ocupa as cadeiras acadêmicas mais elevadas. 

A Wikipédia é uma comunidade onde as diretrizes são abertamente modificadas 

pelos seus integrantes, como já visto anteriormente. É possível afirmar, então, que o 

estabelecimento das suas políticas visa, também, ao favorecimento daqueles que a 

coordenam. Em alguns casos, pode-se utilizar de meios escusos para isso. É o caso do 

Esquema Quintinense. 
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Bourdieu acredita que “o mercado de bens científicos tem suas leis, que nada 

tem a ver com a moral (…) se não soubermos reconhecer enquanto tais as estratégias 

que, nos universos onde se tem interesse no desinteresse, tendem a dissimular 

estratégias” (idem, p. 134) 

Bourdieu também contempla esse fenômeno por outro ângulo.  

 

Visto que a “função”, no sentido do “funcionalismo” da escola americana, nada 

mais é do que o interesse dos dominantes (de um campo determinado, ou a 

classe dominante no campo da luta de classes) em perpetuar um sistema que 

esteja em conformidade com seus interesses (ou a função que o sistema 

preenche para para essa classe particular de agentes), basta silenciar sobre os 

interesses (as funções diferenciais), fazendo da comunidade científica o sujeito 

das práticas, para cair no funcionalismo. (idem, p. 130) 

 

Em resumo, sobre os conflitos de interesse causados pela dominância do campo, 

Bourdieu entende que “à medida que a própria definição dos critérios de julgamento e 

dos princípios de hierarquização estão em jogo na luta, ninguém é bom juiz e parte 

interessada”. 

Sobre autoridade científica, Bourdieu acredita que é uma forma de capital que 

pode ser acumulado e transmitido. Entende-se então que a carreira científica é uma 

caminhada contínua rumo à agregação desse capital – sendo o capital inicial, o título 

escolar: “À medida que o título enquanto capital escolar reconvertível em capital 

universitário e científico encerra uma trajetória provável, ele comanda, por meio das 

'aspirações razoáveis' que ele autoriza, toda a relação com a carreira científica”. (idem, 

p.132) 

No caso da Wikipédia, a transmissão de capital também se dá por meio de 

influência, mas de um tipo menos institucionalizado. Como já foi discutido ao longo 

desse trabalho, as moedas de troca para ganhar reputação na Wikipédia são tempo de 

participação no projeto, número de edições bem-sucedidas e as alianças que o usuário é 

capaz de fazer na comunidade. Conseguir a parceria de um veterano que apresente o 

novato ao grupo tende a ser uma estratégia melhor do que trabalhar sozinho, uma vez 

que o último se reveste parcialmente da reputação de seu mentor. 

Tanto para a ciência como para a Wikipédia, vale o preceito de visibility, como 

explica Bourdieu (idem, p.136): “Acumular capital é fazer um ‘nome’, um nome 
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próprio, um nome conhecido e reconhecido, marca que distingue imediatamente seu 

portador, arrancando-o como forma visível do fundo indiferenciado (...) no qual se 

perde o homem comum”. 

É importante perceber que no episódio do Esquema Quintinense, tem-se o 

movimento contrário, embora a motivação seja a mesma. Enquanto o usuário E.Feld 

defende-se da acusação de participação no sistema, ao mesmo tempo ele tenta 

desvincular sua reputação da de Raimundo57br, ridicularizando sua denúncia e 

afirmando que deu conselhos ao último quando do início de sua participação na 

Wikipédia. No entanto, afirma, mais de uma vez, que não teve os conselhos seguidos 

por seu pupilo. Isto sugere que a vinculação entre os dois não teria sido efetivada e que 

Raimundo57br não tem influência de sua reputação. Logo, num momento em que a 

vinculação é perigosa para o veterano, há um afastamento e uma contestação da 

validade do argumento de quem o acusa.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No dia 15 de janeiro de 2016, a Wikipédia completou 15 anos de seu lançamento 

em língua inglesa. Desde então, o site se consolidou como a principal enciclopédia 

online da internet e atualmente ostenta a sétima posição no ranking de sites mais 

acessados do mundo, segundo a ferramenta de contagem de visitantes online Alexa.  

Essa pesquisa buscou focar, a partir da versão em Língua Portuguesa do site, nas 

características que tornam a Wikipédia uma mídia peculiar e particular no ambiente 

online. Absorvendo informações do webjornalismo, entre outras fontes, os usuários 

constroem os textos de acordo com as regras estabelecidas pela própria comunidade. 

Descobriu-se ao longo da pesquisa que o ambiente online obedece a regras estipuladas 

pelos próprios editores, guiados por orientações gerais por parte da Wikimedia 

Foundation.  

A partir dessas normas, os usuários devem organizar, categorizar e acrescentar 

informações aos verbetes já existentes além de sugerirem a criação de novas páginas. A 

forma de expansão do site, no entanto, é motivo de conflito entre os participantes. 

Descobriu-se que existem dois grandes grupos que se antagonizam: os exclusionistas e 

os inclusionistas, como previamente estudado ao longo deste trabalho. O primeiro 

entende que é necessário aumentar a qualidade e a profundidade das páginas já 

desenvolvidas no site. O outro grupo acredita que é preciso adicionar novas páginas e 

expandir territórios temáticos dentro da enciclopédia.  

O embate entre essas duas classes de editores reverbera em tantos outros atritos 

que desdobram-se por entre as infindáveis páginas de discussão de artigos ao longo dos 

verbetes de mais variados assuntos. Esse trabalho dedicou-se a entender, por meio de 

estudos de caso, a forma como se dão os atritos e as relações de poder entre usuários. 

Compreendeu-se, a partir da observação de longos diálogos das páginas de discussão, 

que o tempo dedicado ao projeto, a antiguidade do editor na Wikipédia e a quantidade 

de edições bem sucedidas são critérios importantes para a construção de uma boa 

reputação perante a comunidade e, assim, galgar funções diferenciadas no grupo.  

A página que enumera as políticas sobre as quais se baseiam o funcionamento da 
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Enciclopédia Livre é bastante enfática quando afirma que as funções diferenciadas 

dentro da comunidade não significam que os usuários sejam organizados em sistema de 

hierarquia, ou seja, que um tenha mais poder do que o outro. A Wikipédia insiste que 

não há – ou pelo menos não deve haver – diferença entre usuários e que todos os 

conflitos devem ser resolvidos por meio de consenso. No entanto, após a trajetória 

traçada por essa pesquisa, pode-se concluir que há, sim, diferenciação entre os usuários 

e que alguns tem mais poder do que o outro. E que a detenção de poder é, na verdade,  

almejada por muitos deles, sendo que alguns – como visto ao longo deste trabalho – 

burlam regras importantes, ameaçando a coesão e futuro do projeto, para obter maior 

poder de mando e persuasão.  

Em casos de grandes quebras das diretrizes que regem o projeto, cabe à 

comunidade se reunir, votar e punir os envolvidos. Nos casos extremos, como o do 

Esquema Quintinense, alguns usuários foram advertidos, suspensos ou banidos 

permanentemente do grupo de editores da Wikipédia.  

É importante ressaltar que as regras criadas e atualizadas coletivamente são 

fundamentais para a manutenção do projeto. Percebeu-se que quando há ameaças 

externas, como por exemplo em atos de vandalismo, a comunidade sabe como agir para 

preservar as páginas, e as tentativas de corromper o conteúdo são rapidamente 

revertidas com sucesso. Em casos de vandalismo constante, as páginas são bloqueadas 

para edições de novos usuários e para contas com menos de seis meses de existência. 

Muitos usuários experientes acompanham as modificações nas páginas em que tem 

interesse e recebem notificações por email, caso haja alguma alteração externa. Esse 

sistema permite que suspeitas de vandalismo sejam confirmadas e rapidamente 

revertidas por esses usuários, como acompanhado no caso do verbete Simone du 

Beauvoir após a citação da filósofa na prova do Enem de 2015.  

Todavia, algumas ameaças ainda maiores não puderam ser revertidas apenas 

com a força da comunidade. No caso da ação de marketing da agência brasileira Havas 

Digital, que modificou uma série de fotos de diversas páginas de modo a promover a 

marca Pirelli, a Wikimedia Foundation tomou a posição de modificar e restringir a 

política de acesso dos usuários. A partir deste caso, registra-se a origem das edições, por 

meio do registros dos IPs dos usuários, possibilitando, assim, a localização dos autores 

das edições. Isso significa que mesmo uma conta anônima pode ser encontrada e seu 
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dono responsabilizado, caso haja mau uso do conteúdo do site.  

A Wikipédia também ganhou o enfoque enquanto mídia ao longo deste trabalho. 

Assim, entendeu-se a Enciclopédia Livre não apenas como uma compiladora de 

informações, mas como uma mídia de referência muito relevante no ambiente online. 

Seu conteúdo é influenciado pela imprensa online e sofre variações das dinâmicas das 

redes sociais, sendo, mas também é fator relevante na tomada de decisões de 

compartilhamentos, como visto no caso da falsa morte do líder cubano Fidel Castro.  

A partir dessas análises, foi possível compreender a Wikipédia à luz do conceito 

de cotidianidade de Agnes Heller. Chegou-se a conclusão que, embora a Enciclopédia 

Livre trate de assuntos cotidianos e esteja fundamentalmente atrelada a ele, a intenção 

de criar uma enciclopédia coletiva em um ambiente online, com mão de obra voluntária 

e sem nenhum tipo de recompensa - além da satisfação pessoal – é, antes de mais nada, 

um esforço para levar conhecimento ao gênero humano. Citando novamente Wales, 

fundador da Wikipédia, a vontade criar “um mundo no qual cada pessoa no planeta 

tenha acesso gratuito à soma de todo o conhecimento humano” é um ideal que Heller 

chamaria de humano-genérico, ou seja, uma atividade que se desprende do fluxo 

cotidiano em que todos estão inseridos de maneira a produzir algo maior que o 

indivíduo, produz-se algo para a humanidade como um todo. Entendendo essas duas 

interpretações, chegou-se à conclusão de que o projeto Wikipédia é, na verdade, um 

híbrido entre essas duas noções, uma fusão entre suspensão e imersão na cotidianidade.  

Concluindo, a partir dos estudos feitos, é possível compreender a Wikipédia 

como um projeto revolucionário e bem sucedido que estimula a pesquisa e a compilação 

de conhecimento, as parcerias com representantes do meio acadêmico, a cooperação em 

equipe e ao desenvolvimento de uma linguagem wiki de alcance e importância globais, 

no qual todos devem conversar para construir algo em conjunto. No entanto, seu 

aniversário de 15 anos vem, oportunamente, alertar aos usuários e leitores sobre os 

muitos desafios que a comunidade enfrenta atualmente, como o crescente fechamento 

do grupo de editores ao público externo, seja por motivo de evitar vandalismo, seja por 

acirramento de concorrências internas. É necessário estimular a maior variabilidade de 

perfis de editores, de maneira a abranger a maior quantidade de assuntos dos mais 

variados interesses. Isso significa englobar editores das mais diversas culturas, gêneros, 

faixas etárias, orientações políticas e condições sociais, o que infelizmente ainda não é 
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uma realidade nas páginas de discussão da Wikipédia. Isso significa, também, abranger 

mais pessoas para discutir e opinar sobre as novas formas de se fazer Wikipédia. E Isso 

certamente não será menos complexo do que é agora. Mas como explica Jimmy Wales: 

“Wikipédia é amor, com toda a gente do mundo junto”71. Por isso é complicado. E 

fascinante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
71 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio(a):Jimbo_Wales Acessado em: 

02/02/2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio(a):Jimbo_Wales
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