
V ocê controla a era da informação.
Bem-vindo ao seu mundo. A afir-

mativa constitui uma provocação que foi
tema de capa da edição de dezembro de
2006 da revista Times, indicando a perso-
nalidade do ano. Com apenas três letras
em destaque, sobrepostas à tela de um
computador, a revista norte-americana
apresentava o escolhido: You (você). A
manchete fazia referência aos milhares
de usuários anônimos da internet que, a
partir de tecnologias disponíveis na rede,
são receptores e potenciais produtores
de conteúdo. "Entre os processos deter-
minantes para o desenvolvimento dessa
cultura colaborativa, figura o sistema
wiki", anunciava a Times.

De acordo com o jornalista Marcelo
Trasel, mestre em Comunicação e Infor-
mação pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), "wikis são siste-
mas cuja característica notável é permitir
a edição de páginas da web por qualquer
internauta, sem o conhecimento html ou
qualquer linguagem de programação e
usando apenas um navegador comum".
Trasel conceitua wiki em artigo que es-
creveu sobre a pesquisa para sua dis-
sertação, em 2007 (A Pluralização no
Webjornalismo Participativo: Uma aná-
lise das intervenções no Wikinews e no
KuroShin). Na definição do WikiMedia
Foundation , uma wiki é uma página -
ou conjunto delas - na web desenvolvida
para possibilitar a qualquer usuário uma
contribuição ou modificação do conteú-
do apresentado. A idéia central é, por-
tanto, o compartilhamento.

O primeiro site denominado wiki foi
o WikiWikiWeb, idealizado pelo progra-
mador de computação norte-americano
Ward Cunningham. Em 1995, ele sele-
cionou um grupo de colegas para parti-
cipar da experiência. Ao batizar a página,
Cunningham lembrou de uma passagem
vivida em Honolulu, Havaí, onde realizou
um traslado entre terminais do aero-
porto internacional com um transporte
chamado Wiki Wiki (que significa rápido,
na língua local). No livro The Wiki Way:
Quick Collaboration on the Web (2001),
Cunningham explica que o site wiki bus-
ca envolver o visitante da página no pro-



cesso de criação e colaboração. Assim,
não é desenvolvido apenas para "casual
visitors" (visitantes ocasionais).

A empreitada wiki ficou restrita ao
círculo de programadores e conhecedo-
res de softwares até 2001, quando teve
início o fenômeno da Wikipedia. O site
foi concebido originalmente como um
complemento para a Nupedia, uma en-
ciclopédia gratuita fundada por Jymmy
Wales e que disponibilizava artigos es-
critos por especialistas., A produção de
conteúdo para a Nupedia não estava
progredindo, registrando apenas 12 ar-
tigos em um ano. Em consonância com o
conceito wiki, Wales e o editor-chefe da
enciclopédia, Larry Sanger, propuseram
a criação de um website que poderia ser
uma fonte de produção de conteúdo,
para, mais tarde, alimentar a Nupedia. O
novo formato propunha a participação
de usuários. Editores e revisores da Nu-
pedia resistiram à idéia. Assim, o projeto
foi lançado com domínio próprio na in-
ternet em 15 de janeiro de 2001.

Atualmente, a Wikipedia é uma en-
ciclopédia livre e gratuita que contem-
pla 250 idiomas e contém 12 milhões
de artigos escritos por colaboradores e
voluntários do projeto, As informações
da Wikipedia podem ser editadas pelos
usuários, que contribuem na produção,
publicação, verificação dos dados e de-
bates sobre os temas. "São pessoas que
dedicam parte de seu tempo e força de
trabalho a uma coletividade, no mais das
vezes impessoal, em prol da construção
de um bem público", diz Marcelo Trasel.

Web e civilização
novas

Após o êxito do projeto Wikipedia,
Jimmy Wales dirige hoje a Wikimedia
Foundation. A organização engloba di-
ferentes projetos focados no conceito
"free knowledge" (conhecimento livre e
colaborativo). Entre eles, a enciclopédia;
o Wikitionary, um dicionário multilínguas;
o Wikibooks, uma coleção de livros gra-
tuitos na internet; e o Wikinews, a pro-
posta de uma agência de notícias mantida
por uma comunidade de colaboradores.
"Uma matéria do Wikinews não tem um
repórter como seu autor, o mundo está
convidado a participar e escrever, editar
e reescrever cada artigo para melhorar
seu conteúdo", define o site de notícias
em seu texto de apresentação.

A nova geração de comunidades

e serviços na internet foi denominada
pela empresa norte-americana O'Reilly
Media, em 2004, como a web 2.0. O
conceito inclui os wikis, as aplicações
baseadas em folksonomia (maneira de
indexar informações), blogs e redes so-
ciais. "Embora o termo tenha conotação
de uma nova versão para a web, ele não
se refere à atualização nas suas especifi-
cações técnicas, mas a uma mudança na
forma como ela é encarada por usuários
e desenvolvedores", está descrito na
Wikipedia sobre a web 2.0.

Coordenador do curso de Filoso-
fia da Universidade do Vale dos Sinos
(Unisinos), Celso Cândido de Azambu-
ja explica que, a partir de ferramentas
como as do sistema wiki, o processo de
construção do conhecimento é profun-
damente alterado. O modelo individual
passa a interagir com outros para cons-
truir a informação. Não há espaço para
barreiras geopolíticas. "Isso desenha o
espírito de uma nova civilização, que é
colaborativa", destaca. Nesse sentido,
Trasel acrescenta que a interação torna-
se, em alguns casos, o motivo mesmo
dos fenômenos sociais.

Na análise desse processo colabo-
rativo, poderíamos então questionar se,
tecnologicamente, estão dadas as condi-
ções de passagem de um status passivo
a um ativo de exercício democrático
dos mídias. A psicóloga Roseli Goffman,
membro da coordenação executiva do
Fórum Nacional pela Democratização
da Comunicação (FNDC), acredita que
há uma expressiva mudança no fluxo co-
municativo através das tecnologias digi-
tais, "permitindo uma forma de comuni-
cação em rede, onde todos participantes
são emissores e receptores". Sob essa
ótica, o conceito de esfera pública se
amplia em um ambiente onde qualquer
participante da rede "fala", cria conteú-
do e faz experimentações. Ferramentas
tecnológicas como a wiki subvertem a
lógica do mercado, pois, quanto mais o
indivíduo disponibilizar' informações e
colaborativo for, mais ele ganhará. Para
Azambuja, trata-se "de um indicativo de
mudança civilizatória para uma socieda-
de de conhecimento da cultura digital,
onde os bens serão compartilháveis".
Roseli acrescenta que as propostas de
democratização das comunicações e a
subsequente universalização dos meios
vêm em um momento que passamos da

mídia de massa para a mídia de rede, em

que os laços sociais atravessam uma ex-
trema mudança, podendo alienar e isolar
ou, em contraponto, formar redes de
engajamento em causas coletivas. "Jo-
vens que fazem parte de um contexto
digital, não territorializados, estarão in-
cluídos em pleno processo de reorgani-
zação das relações sociais, produzindo
afetos nômades", considera Roseli.

Modelo
questionado

Os modelos de comunidades cola-
borativas na internet recebem críticas
variadas que, em sua maioria, questio-
nam a veracidade e apuração dos fatos.
Conforme relato do jornalista Marcelo
Trasel, muitos editores e administrado-
res da Wikipedia, por exemplo, também
têm sido apontados por agir arbitraria-
mente ou contrariar as regras estabeleci-
das pela comunidade. Entre elas, o ponto
de vista neutro e relevância dos verbetes.
Outra questão levantada pelos críticos é
a falta de experiência dos mediadores de
determinadas comunidades na web, já
que muitos deles são jovens estudantes.
Para Trasel, esse fenômeno parece se re-
petir em outros projetos colaborativos,
não apenas baseados em tecnologia. "O
desafio é encontrar o modelo mais ade-
quado e agregador de gestão de projetos
coletivos mediados por computador, ou,
ao menos, meios de se evitar o desgas-
te das comunidades formadas em torno
desses projetos", avalia ele.

Presença é vital
A cultura wiki possui similares no

mundo real. É o caso dos BarCamps,
um tipo de "desconferência" em que os
temas e programação são decididos pe-
los próprios participantes. Esse modelo
tem sido usado para reunir pessoas em
Amsterdam, Nova Iorque, Vancouver,
Bruxelas, Paris, São Francisco (Califór-
nia), Coimbra, Lisboa, São Paulo, Floria-
nópolis e outras localidades. Todos são
encorajados a fazer uma apresentação,
demonstrar o projeto em que estão atu-
ando ou integrar as discussões propos-
tas. Neste tipo de evento, não há lista de
palestrantes nem programação fechada
e o conteúdo é atualizado conforme o
desenvolvimento das discussões. A psi-
cóloga Roseli Goffman defende a idéia
acreditando que, por mais avançada que
seja a tecnologia, a relação presencial
ainda é importante.
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