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Resumo 
 
Comparando a Wikipédia com base na Enciclopédia de Diderot, poderemos elucidar 
algumas questões sobre as transformações sofridas pela sociedade durante o hiato de tempo 
entre elas, e compreender melhor como nossa sociedade vem se relacionando com a 
informação, elemento tão cotidiano nesse início de século. Considerando esses dois 
movimentos como tentativas de promover a socialização do conhecimento, podemos 
perceber claramente a existência de características próprias à Enciclopédia de Diderot e à 
Wikipédia que podem ser sintomas dessas transformações na sociedade, e de diferentes 
caminhos nesse mesmo intuito. 
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O conhecimento é uma das mais poderosas ferramentas de transformação da 

sociedade. Todas as inovações tecnológicas criadas pela humanidade que de alguma forma 

se referiam a perpetuar, transmitir e comunicar toda sua sabedoria para as próximas 

gerações representaram um salto na história das civilizações. Em alguns casos, o 

conhecimento socializado gerou revoluções. 

O desenvolvimento das Tecnologias Informacionais da Comunicação, a partir da 

segunda metade do século XX, também representou um salto no armazenamento e na 

transmissão de dados, e possibilitou o surgimento de uma nova forma de comunicação 

social que hoje é muito influente: a Comunicação Mediada por Computador.  

 Ao longo das décadas, essas plataformas informacionais foram evoluindo, e sempre 

no sentido de baratear o custo de um computador (principalmente a partir da criação do PC) 

e simplificar a linguagem das Redes de computador. Na década de 90, o computador já 

atingia uma camada maior da sociedade e, através do desenvolvimento de interfaces 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao Intercom Junior. 
2 Estudante de Comunicação Social na UFJF, bolsista PIBIC/CNPq 2003/2004 e bolsista BIC/UFJF 2004/2005 no projeto 
“Comunicação em Rede e Produção Imaterial”, orientado pela profª Drª Marta de Araújo Pinheiro. Apresentação e 
publicação no II Encontro Regional de Comunicação na UFJF em 2004, no XI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
em 2004 e no IX CELACOM em 2005. 
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gráficas mais simples e intuitivas, a Comunicação Mediada por Computadores expandiu-se 

rapidamente. 

 Assim, a Internet chega ao século XXI como um dos mais promissores meios de 

comunicação da sociedade na socialização do conhecimento. Fundada sob o paradigma da 

Rede, forma de organização emergente do século XXI, a Internet é capaz de reunir uma 

quantidade jamais imaginada antes pela humanidade de informação, conhecimento e 

saberes. Nesse sentido, há uma tendência em estabelecer uma analogia (evidentemente em 

escala) entre a Rede Mundial de Computadores com as versões modernas de Enciclopédias, 

desenvolvidas pelo filósofo Denis Diderot e pelo matemático Jean Baptiste le Rond 

d’Alambert durante o Iluminismo, no século XVIII (o chamado “século das luzes”), que 

tinham como intenção catalogar os conhecimentos científicos e empíricos da humanidade. 

 O maior exemplo dessa tendência de catalogação de conhecimentos da Rede 

atualmente é a Wikipédia, uma enciclopédia online, toda escrita e desenvolvida de forma 

coletiva, colaborativa e em Rede onde todos podem incluir, excluir e modificar os textos, 

sempre com o objetivo de contribuir para sua melhoria. Além disso, seu conteúdo é livre e 

aberto, dando o direito a qualquer um de acessar seus artigos, mesmo os que ainda estão em 

desenvolvimento (sempre com a devida nota de rascunho, deixando claro que o artigo ainda 

não foi finalizado). 

 Comparando a Wikipédia com a Enciclopédia de Diderot, poderemos elucidar 

algumas questões sobre as transformações sofridas pela sociedade durante o hiato de tempo 

entre elas, e compreender melhor como nossa sociedade vem se relacionando com a 

informação, elemento tão cotidiano nesse início de século. Considerando esses dois 

movimentos como tentativas de promover a socialização do conhecimento, podemos 

perceber claramente a existência de características próprias à Enciclopédia de Diderot e à 

Wikipédia que podem ser sintomas dessas transformações na sociedade, e de diferentes 

caminhos nesse mesmo intuito. 

Essas diferenças começam no meio de comunicação utilizado (impresso ou digital), 

passam pelas diferenças próprias a linguagem de cada mídia e atingem questões de cunho 

ideológico-filosófico, como a organizacional, diante das estruturas em rede e as novas 

relações entre o autor e o texto na Era da Informação. 
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Através dessa análise, tentaremos delinear algumas características de cada uma das 

enciclopédias para compreender melhor como esses dois movimentos de socialização do 

conhecimento se diferem. 

 

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers3 

É importante, para a análise dessas duas publicações, fazê-lo de maneira 

contextualizada, de acordo com o momento histórico envolvido. Ainda mais se 

considerarmos que ambas participam de tempos de transformação no pensamento da 

sociedade ocidental. 

A Enciclopédia completa foi publicada em 1772. Nesse período, a Europa vivia um 

momento de grande efervescência filosófica e científica, conhecido como Iluminismo. A 

proposta do Iluminismo era fazer uma renovação do pensamento da sociedade, contrapondo 

ciência e religião, e lutar contra o que era chamado de Antigo Regime. Realizaremos aqui 

apenas uma pequena revisão da razão iluminista, já que o interessa a esse artigo é apenas 

compreender os fundamentos filosóficos da Enciclopédia. 

É impossível falar em Iluminismo sem citar o nome de alguns filósofos influentes 

até hoje nas mais diversas áreas, e que contribuíram com artigos na Enciclopédia, como o 

Barão de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau e Voltaire, além de outros que, mesmo não 

tendo participação direta na publicação, contribuíram para a formação do ideal iluminista 

como John Locke, Adam Smith, David Humme, Immanuel Kant e Edward Gibbon4. 

A origem do movimento iluminista está diretamente ligada a países onde a Igreja 

Católica não exercia uma influência tão grande na sociedade, como a França e a Inglaterra. 

Nesses países, os pensadores puderam elaborar teorias sem sofrer com a censura constante, 

ou as perseguições implacáveis da Santa Inquisição. Desta forma foi possível, por exemplo, 

René Descartes lançar as bases para o Racionalismo Continental5 e Isaac Newton elaborar 

sua teoria da gravitação universal. 

Com base, portanto, no racionalismo e no mecanicismo, o Iluminismo fundava as 

bases do pensamento Moderno, transferindo essas linhas de pensamento para outras áreas 

de conhecimento, como a política, economia e a sociologia. 
                                                 
3 Nome original da publicação, em francês. Tradução livre: Enciclopédia ou dicionário do pensamento das ciências, das 
artes e das profissões. 
4 Cf.: http://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminismo, acesso em 20/05/2005. 
5 Cf.: DESCARTES, 1999. 
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Segundo Descartes, 

O racionalismo pode consistir em considerar a razão como essência do real, tanto 
natural quanto histórico, sustenta a primazia da razão, da capacidade de pensar, de 
raciocinar, em relação ao sentimento e à vontade, pressupondo uma hierarquia de 
valores entre as faculdades psíquicas, ou a posição segundo a qual somente a análise 
lógica ou a razão pode propiciar desta forma o desenvolvimento da análise científica, 
do método matemático, que passa a ser considerado como instrumento puramente 
teórico e dedutivo, que prescinde de dados empíricos, aplicados às ciências físicas que 
levaram a uma crescente fé na capacidade do intelecto humano para isolar a essência no 
real e ao surgimento de uma série de sistemas metafísicos fundados na convicção de 
que a razão constitui o instrumento fundamental para a compreensão do mundo, cuja 
ordem interna, aliás, teria um caráter racional.6  
 

A influência do pensamento iluminista foi fundamental para a Revolução Francesa 

em 1789, e a Independência Americana em 1776, ou seja, apenas quatro anos depois da 

publicação dos volumes finais da Enciclopédia. 

A Enciclopédia foi organizada em 35 volumes, separados em 71 818 verbetes e 

3129 imagens. A produção de todo esse material foi coordenada por d’Alambert e Diderot, 

mas contou com o apoio de mais de 130 colaboradores. Em 1751, foram publicados os 

primeiros volumes, e depois disso d’Alambert se afastou do projeto. 

A taxionomia do conhecimento humano destacava três principais ramos do 

conhecimento: a História (Memória), a Filosofia (Razão) e a Poesia (Imaginação). Essa 

estrutura de organização dos artigos foi tema de polêmica na época, pois classifica a 

Teologia como uma subcategoria da Filosofia, de acordo com o pensamento racionalista da 

época. Isso levou à proibição total do livro pela Igreja Católica, e durante os anos seguintes 

era distribuído apenas para seus assinantes de forma clandestina. 

Apesar de ter limitado em muito a sua circulação, a proibição não foi capaz de 

impedir que seu objetivo fosse alcançado: a Enciclopédia hoje é considerada uma das 

publicações mais importantes do século XVIII, e foi um importante instrumento de 

divulgação dos ideais liberais na política e na economia e de combate ao “obscurantismo 

religioso”. 

 

Wikipédia, a enciclopédia livre 

Após mais de dois séculos de desenvolvimento, as enciclopédias se tornaram 

bastante populares e obras “obrigatórias” em todas as instituições de ensino. Várias versões 
                                                 
6 DESCARTES, 1999 p. 27. 
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diferentes foram publicadas em inúmeras línguas pelo mundo. Com a evolução das TIC 

(Tecnologias Informacionais da Comunicação) para uma linguagem mais simples e 

intuitiva, foi apenas uma questão de tempo até surgirem as primeiras versões em CD-ROM 

e, posteriormente, online de enciclopédias, como a Wikipédia. 

A Wikipedia foi criada em 15 de janeiro de 2001, como um projeto complementar à 

Nupedia, um projeto de enciclopédia online de acesso livre. Na Nupedia, os artigos 

passavam por um longo caminho de avaliações e negociações com uma banca de 

especialistas em cada área para ser publicada, garantindo assim a credibilidade e qualidade 

dos artigos, mas por outro lado tornava o processo de publicação muito lento7. 

Dessa maneira, os elaboradores do projeto Nupedia, Jimmy Wales e Larry Sanger, 

decidiram criar, como projeto paralelo, uma enciclopédia online completamente aberta, 

onde não seria necessária essa mediação de especialistas para a publicação de artigos. Para 

isso, eles lançaram mão da linguagem wiki8, um tipo de linguagem de programação 

baseada em html que simplifica os códigos para a digitação de textos e abre a possibilidade 

de qualquer pessoa alterar o conteúdo do site, sem a necessidade de senhas ou 

conhecimento avançado em html. Nascia assim a Wikipédia, “uma enciclopédia livre 

baseada em wiki e escrita por voluntários”.  

Após apenas quatro anos depois de sua criação, a Wikipedia conta com versões em 

quase 80 idiomas. A Wikipedia original, em inglês, contém mais de 568 000 artigos, e a 

versão em português (objeto de estudo desta análise) possui mais de 50 300 artigos 

publicados, e esses números crescem diariamente. Através dos dados estatísticos gerados 

automaticamente no wikistats9, podemos ter uma noção do ritmo vertiginoso desse 

crescimento: no mês de abril de 2005, o número de novos “wikipedistas” (como os 

enciclopedistas em wiki se chamam) era de 84, e em maio a contagem oficial da Wikipédia 

indicava 591 novos artigos, apenas naquele mês. 

Para que essa estrutura funcione, a Wikipédia contou com vários aliados, todos 

centrados na Wikimedia, uma fundação sem fins lucrativos oficialmente anunciada em 

2003. Os principais nós da rede Wikimedia são o Wikinews, o Meta-Wiki, o Wikcionário, o 

Wikilivros, o Wikimedia Commons e Wikisource. 

                                                 
7 Cf.: http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia. Acesso em 23/05/2005. 
8 Cf.: http://pt.wikipedia.org/wiki/Wiki. Acesso em 23/05/2005 
9 http://en.wikipedia.org/wikistats/pt/ChartsWikipediaPT.htm. Acesso em 01/06/2005 
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O Wikinews é um wiki jornalístico, onde qualquer pessoa pode dar notícias; o 

Meta-Wiki é coletivo responsável pelas questões administrativas de toda a Wikimedia; o 

Wikicionário é um projeto parecido com a Wikipédia, que procura fazer um dicionário 

livre; o Wikilivros pretende criar uma coletânea livre de livros e manuais de forma coletiva; 

o Wikimedia Commons é um banco de imagens que podem ser usadas por qualquer um e 

está em domínio público; e, por fim, o Wikisource, um banco de documentos originais 

livres. 

Todo o material reunido na Wikimedia pode ser livremente acessado e distribuído, 

já que está registrado em copyleft. Enquanto o copyright em um produto garante ao seu 

criador soberania sobre sua obra e privilégios comerciais, a lógica do copyleft é ser 

exatamente o contrário, no sentido de garantir a livre circulação, reprodução e, em alguns 

casos, modificação desse material, seja qual for seu teor (textos, músicas, imagens, 

programas etc.). Isso leva todos os direitos e privilégios do autor para o consumidor. “O 

copyleft diz que qualquer um que distribui o [material], com ou sem modificações, tem que 

passar adiante a liberdade de copiar e modificar novamente [...]. O copyleft garante que 

todos os usuários têm liberdade.”10 

Com essa garantia, é possível criar um imenso número de projetos voltados para o 

benefício da comunidade, sem permitir que se apropriem deles para fins pessoais, ao 

contrário do registro em Domínio Público. A Wikipédia e todos os seus “projetos-irmãos” 

procuram levar a todos o direito de produzir e acessar informação, mas não permite que 

esta seja usurpada. Seu objetivo seria, portanto, a socialização do conhecimento. 

 

A Socialização do Conhecimento 

Observando essas duas versões de uma categoria de publicação que se propõe a 

catalogar o máximo possível do conhecimento da humanidade, a enciclopédia, podemos 

notar algumas diferenças marcantes. 

A primeira delas a ser analisada (e mais evidente de todas) é a baseada no meio de 

comunicação usado em cada uma, e as diferenças de linguagem na Internet e em mídia 

impressa. Isso se baseia em detalhes relativamente simples: um livro pode ser levado a 

qualquer lugar, lido a qualquer momento e sem a necessidade de nenhum aparato técnico, 

                                                 
10 O que é copyleft?, 2003 
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desde que o leitor seja alfabetizado; já para acessar uma home page, o interessado deve 

antes de tudo estar diante de um computador ligado e conectado de alguma forma à Rede 

Mundial de Computadores para começar sua leitura, além de possuir conhecimentos 

instrumentais de informática. A limitação ao acesso a todo esse aparato tecnológico é 

atualmente um dos maiores desafios para os projetos que acreditam na Internet como meio 

de comunicação para as massas. 

Ainda assim, as diferenças mais relevantes para este artigo não são as relativas aos 

meios de comunicação em si, mas sim as que dizem respeito às ferramentas de linguagem 

apresentadas por esses meios, marcantes tanto na Enciclopédia iluminista quanto na 

Wikipédia. 

Normalmente, em um texto impresso, existe uma tendência forte à linearidade, mas 

a Enciclopédia não foi feita para uma leitura linear. Muito pelo contrário, foi feita para ser 

lida de acordo com a vontade do leitor, sem seguir uma ordem definida. A não-linearidade 

de uma enciclopédia é um elemento fundamental para sua funcionalidade. Dessa forma, 

com base em referências internas (ou notas) a outros artigos do livro, ela já fazia uso do 

hipertexto, ainda que de forma experimental. 

Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os 
nós podem ser palavras, imagens, gráficos ou parte de gráficos, seqüências sonoras, 
documentos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são 
ligados linearmente, com em uma corda com nós, mas cada um deles estende suas 
conexões em estrela, de modo reticular.11 

 
Já na Internet, o hipertexto é característica básica, sendo usado desde referência para 

assuntos correlatos até fins comerciais. No caso da Wikipédia, como já é de se esperar de 

uma enciclopédia online, todo o seu conteúdo possui uma complexa teia de conexões 

internas e externas, tornando seu conteúdo extremamente interativo e não-linear.12 

As possibilidades de um texto em hipermídia são extremamente amplas, podendo 

chegar inclusive ao uso de recursos audiovisuais interativos avançados, onde o usuário 

participa da construção da mensagem. Talvez a maior vantagem que a Wikipédia apresente 

nesse aspecto seja a sua alta interatividade, não no sentido lúdico dos jogos, mas na 

capacidade de fazer seus artigos serem ao mesmo tempo fonte e fruto de uma mesma 

                                                 
11 LÉVY, 1993, p. 33.  
12 De todos os verbetes em português, 59% possuem links internos e 13% possuem links externos. 
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pesquisa, agrupando informações e saberes desconexos, de inteligências espalhadas pelo 

mundo e reuni-las em uma única. 

Contudo, a presença do hipertexto em enciclopédias é uma característica inerente às 

mesmas. Sendo assim, a diferença de seu uso na Enciclopédia de Diderot e na Wikipédia é 

apenas uma questão de escala, onde a segunda sai na vantagem apenas devido ao avanço 

tecnológico do período e do meio onde se insere, e devido ao fato de hoje vivermos em uma 

sociedade em Rede, como alega Castells13. 

Em contrapartida, a sociedade do século XVIII vivia sob regimes de governo 

fortemente centralizados, e a noção de democracia existente hoje ainda estava sendo 

desenvolvida pelos filósofos do Iluminismo. É claro, portanto, que essa sociedade estava 

profundamente arraigada a estruturas piramidais de organização. 

Uma estrutura em pirâmide corresponde ao que seu próprio nome indica: as pessoas ou 
entidades se organizam em níveis hierárquicos, que se superpõem, cada nível 
compreendendo menos integrantes do que o nível que lhe é inferior. O conjunto se 
afunila a partir de uma base que pode ser mais ou menos ampla, para chegar a um topo 
no qual pode se encontrar um único integrante – o “chefe”. A comunicação entre 
integrantes de diferentes níveis se faz de cima para baixo ou de baixo para cima, através 
dos níveis intermediários àqueles que se comunicam.14  

 
É importante ponderar que, por mais que os iluministas tenham realizado uma 

grande revolução no pensamento ocidental, ainda assim reproduziram as estruturas de 

poder do Antigo Regime através da hierarquia altamente verticalizada com a qual 

organizaram a Enciclopédia. Pode-se dizer que o pensamento liberal iluminista coloca-se 

em uma posição superior em relação às massas. “O terreno no qual a técnica conquista seu 

poder sobre a sociedade é o poder que os economicamente mais fortes exercem sobre a 

sociedade. A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação”15. 

 A própria estrutura piramidal de produção da Enciclopédia exemplifica essa 

característica. Tendo em Diderot o papel do editor-chefe (cargo mais alto), d’Alambert 

como editor e Le Rond como impressor-chefe, segue-se abaixo deles uma longa lista de 

cargos de subalternos, como editores de categorias específicas e revisores até chegar aos 

articulistas de menor destaque, base da pirâmide. Além disso, podemos perceber uma forte 

valorização em categorizar hierarquicamente os verbetes em três complexas árvores de 

                                                 
13 Cf.: CASTELLS, 1999. 
14 WHITAKER, 2004. 
15 ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 114. 
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conhecimentos (história, filosofia e poesia), que chegam até oito níveis de ramificação. As 

conseqüências dessa estrutura rígida, tanto na taxionomia quanto na divisão de tarefas na 

Enciclopédia, são um maior rigor na avaliação dos artigos aproveitados, apesar de se gastar 

muito tempo no processo, e também uma maior solidez para o conjunto, dando mais coesão 

estilística aos textos em geral e fortalecendo sua credibilidade intelectual. A Wikipédia, por 

funcionar em uma estrutura organizacional de Rede, possui características muito diferentes.  

Uma estrutura em rede – que é uma alternativa à estrutura piramidal – corresponde 
também ao que seu próprio nome indica: seus integrantes se ligam horizontalmente a 
todos os demais, diretamente ou através dos que os cercam. O conjunto resultante é 
como uma malha de múltiplos fios, que pode se espalhar indefinidamente para todos os 
lados, sem que nenhum dos seus nós possa ser considerado principal ou central, nem 
representante dos demais. Não há um “chefe”, o que há é uma vontade coletiva de 
realizar determinado objetivo.16  

 
Sua organização está baseada em um uso mínimo de hierarquias em dois níveis: 

utilizadores registrados e administradores. Os utilizadores registrados estão habilitados a 

realizar quase todas as operações na Wikipédia – modificar verbetes, criar artigos e links 

novos, denunciar pirataria e participar de todas as decisões nesta enciclopédia virtual. A 

função que os diferencia dos administradores é que estes podem “operar o sistema” – 

indicar erros de programação, bloquear possíveis ataques à página, e deletar artigos 

classificados como vandalismo. Apesar de existirem normas de conduta para os 

wikipedistas, a maioria das decisões é baseada no “senso comum” do coletivo sobre o que é 

melhor para si. “O ‘senso comum’ é o ancestral da digitalização contemporânea. [...] 

Assim, toda a riqueza de nossa vida sensorial poderia ser traduzida por palavras escritas 

[...], mas também enriquecida quando é compartilhada com os outros.”17 

À primeira vista, pode parecer um tanto confuso compreender como se chega a um 

senso comum baseando-se na opinião de mais de 700 pessoas ao mesmo tempo, sem uma 

ordem rígida de controle. Mas, através do princípio de auto-organização, essa situação pode 

ser esclarecida: “agentes simples, segundo regras simples [são] capazes de gerar estruturas 

surpreendentemente complexas”18. Isso significa que os agentes formadores da estrutura em 

rede da Wikipédia conseguem atingir um patamar superior de organização baseando-se na 

simples regra de busca de um senso comum funcional para a socialização do conhecimento. 

                                                 
16 WHITAKER, 2004. 
17 KERCKHOVE, 1993, p. 57. 
18 JOHNSON, 2003 p. 12 



 10

 A própria organização dos artigos na Wikipédia não segue uma estrutura 

rigidamente hierarquizada. A página de categorias encontra-se profundamente defasada e 

mal organizada, já que o site está em constante processo de construção e reconstrução. 

Especulativamente, parece que não há grande interesse dos usuários em categorizar os 

verbetes. Em uma mídia impressa, isso dificultaria muito o processo de encontrar um artigo 

específico, mas a hipermídia inverte a situação a seu favor com o uso de sistemas de busca 

por verbetes internos, parecidos com os grandes sistemas de busca (Google e Yahoo). 

Mas de onde vêm esses sistemas de busca, já que tudo dentro da Wikipédia é feito 

por voluntários, que por sua vez não são necessariamente especialistas em programação? O 

fato de compartilhar a mesma ideologia de uma comunidade de especialistas em 

programação, o copyleft, facilita bastante o acesso a esse tipo de ferramentas um pouco 

mais complexas. A mesma comunidade que desenvolveu coletivamente softwares como o 

Linux e o Mozilla (respectivamente, sistema operacional e navegador de Internet 

amplamente reconhecidos por sua qualidade e segurança) acredita que a mesma lógica de 

socialização do conhecimento deve ser levada para outros campos além da programação, e 

para isso deu o suporte técnico necessário para a enciclopédia livre. 

E nesse aspecto ideológico, a Wikipédia parece ser muito libertária. Enquanto o 

Iluminismo acreditava que o conhecimento deveria ser distribuído, o copyleft propõe que 

todos os conhecimentos devam ser distribuídos indiscriminadamente, sem qualquer tipo de 

barreira econômica, política ou social. E isso inclui todas as esferas de conhecimento, como 

textos, imagens, músicas e filmes, e não apenas softwares, motivo pelo qual o copyleft foi 

concebido. 

O movimento Copyleft coloca a socialização do conhecimento como uma 

ferramenta indispensável para a evolução da sociedade. Nesse aspecto último, ele se 

assemelha bastante com o movimento Iluminista, que também acreditava no conhecimento 

como uma força transformadora da sociedade. Contudo, existe uma sutil diferença de 

abordagem: os iluministas acreditavam na razão e na ciência para libertar a sociedade da 

tirania de monarcas e do obscurantismo religioso, mas esta razão e esta ciência seriam, 

sobretudo, as já pensadas pelos próprios iluministas. 

No caso do copyleft, a socialização do conhecimento acontece de forma interativa e 

é construída pela sociedade coletivamente. Baseado na livre circulação de informações, ele 
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se propõe a fazer com que o conhecimento seja agora uma ferramenta livre, usada como um 

instrumento versátil e disponível a todos. O papel da sociedade neste caso não é apenas de 

receptor, mas também de emissor. Enquanto o Iluminismo acredita levar o conhecimento 

para todos, o copyleft quer que este seja de todos, em um sentido amplo. 

O conhecimento na Wikipédia é produzido socialmente, através da interação virtual 

entre indivíduos separados no espaço/tempo. Ao contrário da Enciclopédia, os autores não 

são profissionais especializados, que trabalharam na maior parte das vezes isoladamente, 

mas ainda assim produziram um fantástico catálogo de conhecimentos. Por ser um trabalho 

voluntário, na maior parte dos casos os wikipedistas usam seu tempo livre para fazer estes 

artigos, e sem grandes pesquisas realizadas para dar base ao seu trabalho. 

Isso afeta diretamente a credibilidade da Wikipédia, e acrescentando o fato de que, 

ao mesmo tempo em que existem pessoas interessadas em contribuir, existem pessoas 

desejosas de atrapalhar o trabalho alheio, a situação fica muito mais grave. Apesar disso, 

existem pessoas que acreditam que a Wikipédia pode ser tão boa quanto qualquer outra, e a 

prova disso é que recentemente, na Alemanha, foi firmado um acordo para que ela passe 

para o papel. 

Com relação ao vandalismo, a solução é meramente técnica e bem simples: existe 

um link para mostrar todas as modificações recentes, que é frequentemente conferido pela 

maior parte dos administradores. Todas as modificações nos artigos ficam salvas no 

histórico, e assim é possível facilmente reverter para a última versão salva. Feito isso, 

administradores identificam e bloqueiam o IP dos vândalos, e deletam do histórico suas 

postagens. É claro que existem vandalismos mais sutis, que podem passar despercebidos, 

mas como qualquer erro possível na Wikipédia, costuma ser corrigido pelos usuários depois 

de algum tempo. 

Mas mesmo que isso evite a maior parte dos ataques destrutivos, ainda não evita a 

crítica de que os autores na enciclopédia livre simplesmente não são gabaritados o 

suficiente para o trabalho. Essa é uma questão ainda em aberto. Mas uma resposta possível 

é a noção de Inteligência Coletiva, proposta por Pierre Lévy: 

É uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada 
em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências. [...] A base e 
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o objetivo da inteligência Coletiva são o reconhecimento e o enriquecimento mútuos 
das pessoas, e não de comunidades fetichizadas ou hipostasiadas.19 
 

A Wikipédia é uma rede conectora de saberes, informações e conhecimentos 

coordenados em tempo real através da Internet – com base em regras simples de auto-

organização e na ética do senso comum –, mobilizados segundo uma lógica de livre 

circulação, o copyleft, e com o objetivo de promover a socialização do conhecimento. 

Podemos assim afirmar a formação de um coletivo inteligente por trás dessa comunidade de 

enciclopedistas virtuais. 

Se considerarmos desde já a Wikipédia a manifestação de uma inteligência coletiva, 

o reconhecimento de sua credibilidade pode chegar um dia a ser o mesmo dos grandes 

filósofos do século XVIII que criaram a Enciclopédia. No entanto, ainda é cedo para 

afirmar com qualquer tipo de certeza que ela é ou não um tipo de inteligência coletiva, 

como Lévy preconiza. 

 

Conclusões 

O Iluminismo pensou uma nova noção de sociedade baseada na democracia e 

combateu o despotismo e o obscurantismo religioso. A Enciclopédia procurou levar o 

conhecimento a todos, e as transformações vieram em seguida, com várias revoluções 

baseadas em seus ideais liberais. No entanto, isso levou apenas a um novo tipo de 

despotismo, de certa lógica de propriedade, e a socialização do conhecimento acabou 

esquecida. 

Novas mobilizações se formaram nesse início de século para retomar esses 

objetivos, e concluir o que os iluministas não fizeram. Para saber realmente se isso irá 

acontecer, devemos esperar pelo menos mais uma década de evoluções da Internet e da 

Wikipédia. O desenvolvimento das Tecnologias Informacionais de Comunicação e o uso da 

Comunicação Mediada por Computadores para promover a socialização do conhecimento 

está apenas começando, e torna especulações sobre o seu futuro muito frágeis. No entanto, 

parece que o primeiro passo foi dado: já existe um grande número de ferramentas de livre 

circulação da informação baseadas em copyleft nas mais diversas áreas a disposição de 

                                                 
19 LÉVY, 1998, p. 28. 
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interessados, e parece que o número de interessados na formação de uma inteligência 

coletiva cresce a cada dia. 

Essa questão ainda depende em muito do quanto toda a sociedade está se voltando 

para esse objetivo, da capacidade efetiva a longo prazo de redes sociais conseguirem 

manter sua coesão e organização e atingirem um patamar em que se tornem auto-suficientes 

em termos de ações comunicativas efetivas. 

Além disso, a exclusão digital continua sendo uma barreira muito forte em países do 

Terceiro Mundo, como o Brasil. Parece necessário que essas formações encontrem brechas 

para levar a inteligência produzida dentro da Rede para fora, e assim atinjam quem mais 

precisa dessas ferramentas de libertação.  
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