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RESUMO

Esta  pesquisa propõe lançar  um olhar  sobre  as representações do Nordeste  do

Brasil  na Wikipédia, enciclopédia  online cujo conteúdo está sujeito a edições por

quaisquer  usuários,  cadastrados  ou  não.  Entrecruzando  caminhos  teóricos  da

cibercultura com correntes dos estudos culturais, buscamos entender os embates

travados no âmbito do projeto e como essas tensões, construídas historicamente,

são  percebidas  nos  processos  de  identificação  e  negociação  de  diferenças  que

caracterizam as interações entre os participantes do  site. Nosso universo empírico

abrange o intervalo de, aproximadamente, um ano de edições efetuadas no verbete

“Região Nordeste do Brasil”  da Wikipédia lusófona, servindo de ponto de partida

para  que  possamos  levantar  discussões  a  respeito  de  conceitos  como  a

institucionalização  e  a  formação  de  estereótipos  e  lugares-comuns  em  projetos

colaborativos na internet. Para proceder a este estudo, associamos tal perspectiva a

um  breve  panorama  histórico  dos  processos  colaborativos  de  produção

informacional,  desde antes do aprimoramento  das redes  de comunicação digital,

situando a diluição do poder no ciberespaço e o que chamamos de Operadores de

Normatização da Wikipédia. 

PALAVRAS-CHAVE : Internet. Identidade cultural. Copyleft. 



ABSTRACT

This  research  aims  at  observing  the  Brazilian  Northest's  representations  in

Wikipedia,  an  online  encyclopedia  whose  content  is  subjected  to  editions  of  its

registered and unregistered users. Intercrossing theorical ways of cyberculture and

cultural  studies,  we have tried to understand clashes inside the project,  and how

these tensions, that are historically built, are percepted on identification and diference

negotiations that  define users interactions.  Our empirical  universe covers editions

ocurred on nearly one-year-period in the entry “Região Nordeste do Brasil” in the

portuguese  version  of  Wikipedia.  This  way,  we  can  suggest  discussions  about

concepts like institutionalization, stereotypes and common places over collaborative

projects on the internet. In order to proceed this research, we also went through a

brief  historical  explanation  about  collective  production  of  information,  ever  since

before the rise of digital networks, locating the power on cyberespace and what we

called the Normatizing Operators of Wikipedia.

KEYWORDS: Internet. Cultural identity. Copyleft. 
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INTRODUÇÃO

A  pesquisa  na  internet  nos  sugere  diversas  possibilidades  de  análise.

Discussões  sobre  fenômenos  como  a  convergência  digital  e  o  surgimento  de

dispositivos móveis,  por  exemplo,  extrapolam os limites traçados pelas primeiras

considerações sobre a formação de redes de comunicação para ampliar o universo

teórico  que  circunda  os  processos  de  produção  e  circulação  informacionais  na

internet. Nesse aspecto, vemos o desenvolvimento de projetos colaborativos como

potencializador  natural  da  horizontalização  das  redes,  profetizada  no  início  das

discussões travadas sobre a internet. A quebra de hierarquias e as possibilidades de

participação que caracterizam tais projetos trazem à tona todo um ideal plantado na

época da contracultura e do cyberpunk (no que diz respeito à liberação de conteúdo

e à idéia punk do do it yourself), utilizando, e aprimorando, noções de organização

informacional  e  de  sistematização  de  conhecimento  que  antecedem  o  próprio

surgimento da internet. 

Problematizar a construção de conteúdo em projetos colaborativos, assim, é

tomar como foco diversos fatores que condicionam o funcionamento desses  sites.

Aprofundar tais discussões é uma forma de realizar uma “anatomia da cooperação”,

usando os termos de Kollock (1998). O autor define os dilemas sociais, de modo a

caracterizar as estratégias dominantes que levam a um “equilíbrio deficiente”. No

entanto,  como  afirma  Kollock,  a  comunicação  proporciona  o  aumento  do

comprometimento entre  os usuários,  frente  às suas respectivas  comunidades:  “a

comunicação  dá  aos  membros  do  grupo  a  chance  de  fazer  explícitos

comprometimentos e promessas sobre o que eles irão fazer” (KOLLOCK, 1998, p.

194, T. do A.). Dessa forma, o autor defende que os processos de negociação e

conflito  entre  indivíduos  e  o  grupo  em  que  estão  inseridos  colabora  para  a

conformação de um sentimento grupal. 

Para  alguns  autores,  a  própria  organização  do  conhecimento  de  forma

hipertextual já nos sugere indícios da inevitabilidade do conflito. Elmer (2006) aponta

a  verticalidade  e  a  diferenciação  entre  instâncias  de  produção  e  recepção  de
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informação  na  internet,  citando  os  grandes  portais  que,  como  casos  de

conglomerados midiáticos, relacionam o hipertexto à ideologia, de modo a construir

conteúdo a partir de valores predeterminados. Para o autor, o fenômeno caracteriza

um “momento de conectividade”, que engloba as esferas da interface, língua, troca e

diálogo entre usuários. Frisa, assim, o perigo de se assumir uma postura romântica

quanto  ao  estudo  desse  momento,  sob  o  manto  de  uma  aparente  democracia.

Também analisando o modo de construção de hipertextos, Dreyfus (2001) critica o

sistema de organização dos  links,  de forma que,  algumas vezes,  mesmo que a

produção  de  conteúdo  não  obedeça  a  uma  estrutura  hierarquizada,  algumas

informações terminam sendo privilegiadas em detrimento de outras, sugerindo os

problemas da similaridade e do julgamento de relevância realizado pelos usuários.

Dreyfus (2001) enxerga a internet,  em alguns momentos,  com um viés um tanto

negativista, criticando, também, a presença de amadores em projetos específicos.

No entanto, a quebra de hierarquias e a não-exigência de especialização para

a atuação em processos colaborativos são, justamente, alguns dos fatores que nos

motivaram ao amadurecimento desta pesquisa. Tais projetos se apresentam como

objetos  ricos  de  análise,  podendo  ser  abordados  sob  diversos  aspectos,  que

englobam desde a construção coletiva de conteúdo até a convivência entre usuários

pertencentes  a  localidades  geográficas  específicas.  Para  tentar  compreender  o

funcionamento de tais  sites,  buscamos nos aprofundar numa discussão que,  por

vezes, mostra-se bastante extremada. De um lado, vislumbramos correntes teóricas

da cibercultura que se mostram pessimistas quanto à maneira como a internet tem

redimensionado os conceitos de organização em rede e produção de conhecimento,

a  exemplo  dos  autores  citados  anteriormente.  Por  outro  lado,  outros  estudiosos

propõem uma investigação que abraça, de forma entusiástica, as possibilidades de

produção de informação proporcionadas pelos sistemas colaborativos. Dan Gillmor

(2004), por exemplo, traz à tona o caso dos blogs como emblemas do citizen media,

a  idéia  do  jornalismo  cidadão,  que  torna  tais  sites uma  espécie  de  mídia

individualizada,  traçando  um  circuito  de  produção,  circulação  e  consumo  de

informações  que  não  obedecem aos  padrões  das  mídias  tradicionais.  A postura

adotada por Gillmor sugere um ideal libertário que caracteriza a discussão a respeito

da colaboração na internet e as estratégias de sublimação ou forjamento dessas

possibilidades,  realizadas  por  grandes  conglomerados  ou,  mesmo,  pela  eterna

defasagem do campo jurídico com relação à internet: 
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sim,  a tecnologia  tem tornado possível  que milhões de pessoas falem e
sejam  ouvidas,  muitas  pela  primeira  vez.  Mas  a  luta  para  manter  essa
liberdade, que sempre traz novos riscos em sociedades livres, está apenas
começando. (GILLMOR, 2004, p. 142, T. do A.).

O  objetivo  deste  breve  preâmbulo  é  percorrer  algumas  possibilidades  de

investigação de projetos colaborativos na internet.  Para dar vida à “anatomia da

cooperação” a  ser realizada, tomamos, como base, a idéia da inevitabilidade do

conflito. Como forma de delimitar nosso campo de estudo, admitimos, como objeto,

a Wikipédia, enciclopédia online cujo conteúdo está sujeito a edições por quaisquer

usuários, em geral, sem a exigência de cadastro ou conhecimento aprofundado de

linguagens de programação. O senso comum e a mídia não-especializada colocam,

em primeiro  plano,  questões como credibilidade e  confiabilidade relacionadas ao

projeto em pauta. Para nós, no entanto, tais questões, embora não sejam deixadas

de lado, não serão apresentadas como pontos-chaves da análise. Aqui, a proposta

ultrapassa  tais  questionamentos,  direcionando  nosso  foco  ao  modo  como  são

caracterizados o conflito e a cooperação no site. 

O  interesse  surgiu  quando,  em  observações  preliminares  sobre  o

funcionamento do projeto,  percebemos algumas divergências  entre  os membros,

relativas ao uso da língua portuguesa, e com respeito a qual de suas ramificações,

entre todos os países que têm a língua como oficial, seria considerada como “ideal”

para a construção de artigos em português. A constatação de conflitos lingüísticos,

especialmente  entre  Brasil  e  Portugal,  fez  com  que  tentássemos  entender  o

fenômeno utilizando um outro viés, propondo analisar até que ponto tais embates

eram levados ao campo da cultura. Assumir o propósito de situar as representações

do Brasil  na Wikipédia,  nesse momento,  foi  adentrar  num processo natural,  nos

encaminhamentos  que  o  estudo  gerara.  Ao  se  colher  as  primeiras  impressões,

percebemos a importância de dar um novo direcionamento à pesquisa: a maneira

como os usuários (re)constroem o Nordeste, colaborativamente, no verbete “Região

Nordeste do Brasil”, por si só, responderia algumas questões a respeito das tensões

culturais inerentes ao site. Como nos sugere Albuquerque Jr. (2001, p. 307), 

o Nordeste, na verdade, está em toda parte desta região, do país, e em
lugar  nenhum,  porque  ele  é  uma  cristalização  de  estereótipos  que  são
subjetivados  como  característicos  do  ser  nordestino  e  do  Nordeste.
Estereótipos que são operativos, positivos, que instituem uma verdade que
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se impõe de tal forma, que oblitera a multiplicidade das imagens das falas
regionais, em nome de um feixe limitado de imagens e falas-clichês, que
são repetidas ad nauseam, seja pelos meios de comunicação, pelas artes,
seja pelos próprios habitantes de outras áreas do país e da própria região. 

Com uma postura um pouco mais crítica, Andrade (1988, p. 58) defende que 

a imagem do Nordeste, nas áreas mais ricas do país, é falsa e deprimente.
Geralmente se admite que o Nordeste é uma região pobre, habitada por
pessoas mal alimentadas, carentes, pouco educadas e com baixos índices
intelectuais.  É  lembrada  sempre  a  presença  de  nordestinos  pobres  que
viajam  para  as  grandes  cidades  para  trabalhar  nas  atividades  não-
qualificadas  e  de  baixa  remuneração.  Chega-se  até  a  atribuir  aos
nordestinos a sujeira e a insegurança das grandes cidades do Sudeste.

 

Lembramos, também, a definição de Bhabha (1998) quanto ao aparato de

poder implícito ao discurso colonial. Tal aparato

se  apóia  no  reconhecimento  e  repúdio  de  diferenças
raciais/culturais/históricas. Sua função estratégica predominante é a criação
de um espaço para 'povos sujeitos' através da produção de conhecimentos
em  termos  dos  quais  se  exerce  vigilância  e  se  estimula  uma  forma
complexa de prazer/desprazer. Ele busca legitimação para suas estratégias
através da produção de conhecimentos do colonizador e do colonizado que
são estereotipados mas avaliados antiteticamente. (BHABHA, 1998, p. 111).

Dessa  forma,  o  modo  como  ideologia,  cultura  e  poder  estão  diluídos  no

ciberespaço  faz  com  que  aproximemos  a  discussão  à  Wikipédia,  com  foco  no

verbete “Região Nordeste do Brasil”. Como forma de contrabalançar tais tensões,

tentamos equilibrar os embates às estratégias de resolução de conflito adotadas no

projeto, associadas à noção do funcionamento de wikis e de outras comunidades

virtuais.

Nosso primeiro capítulo, então, busca fornecer um breve panorama histórico

do fenômeno da colaboração na produção de informação. Partimos do princípio da

“tecnologização  da  palavra”,  proposto  por  Walter  Ong  (1998)  como  forma  de

descrever  como  o  registro  escrito  reformulou  os  modos  de  organização  do

conhecimento,  dando  um  novo  conceito  à  idéia  da  memória  coletiva  –  a

individualização  da  leitura,  por  exemplo,  seria  uma  das  características  mais

marcantes  do  referido  processo  de  “tecnologização  da  palavra”.  Para  Ong,  o

desenvolvimento da escrita gerou um estranhamento comparado, pelo autor, ao que,

um dia,  já  foi  associado ao computador,  sob a  acusação de destruir  a  memória
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humana:

a escrita (e especialmente a alfabética) é uma tecnologia, exige o uso de
ferramentas e outros equipamentos. [...] Ela iniciou o que a impressão e os
computadores apenas continuam, a redução do som dinâmico a um espaço
mudo, o afastamento da palavra em relação ao presente vivo, único lugar
em que as palavras faladas podem existir. (ONG, 1998, p. 97).

 

Usamos as idéias da “tecnologização da palavra” e do aprimoramento das

formas de organização de informação para chegar ao hipertexto  e,  em seguida,

adentrar  no  universo  das  redes  de  comunicação,  desde  os  movimentos  de

contracultura ao surgimento das comunidades virtuais. Problematizamos, assim, a

distribuição do poder no ciberespaço, para traçar um paralelo a projetos que, a priori,

não obedecem a uma estrutura hierarquizada. A questão do poder é ligada, ainda,

às questões relativas ao controle e à liberação de conteúdo, também relacionando

pontos  como autoria  e  colaboração.  Na  ocasião,  fizemos um breve  resgate  das

noções  históricas  da  autoria  e  da  propriedade  intelectual,  e  das  formas  que  as

instâncias  reguladoras  assumem  para  realizar  o  controle  da  produção  de

informação.  Nesse  ponto,  é  indispensável  fazer  referência  ao  movimento  do

software  livre,  representado  pela  Fundação  do  Software  Livre,  idealizada  pelo

programador Richard Stallman, figura fundamental para que entendamos a noção do

copyleft, aqui tratada de forma a extrapolar a estrita relação jurídica de oposição ao

copyright para  significar  uma  ideologia,  indicando  caminhos  de  liberação  e

horizontalização.

Encerrando  o  primeiro  capítulo,  propomos  situar  a  noção  do  texto

enciclopédico  e  sua  relação  com  a  dinâmica  de  construção  do  hipertexto,

associando a ideologia do copyleft ao surgimento e desenvolvimento dos wikis e da

Wikipédia. O que nos chama a atenção no  site,  de modo que o priorizamos em

relação a outros projetos colaborativos, é, justamente, a fluidez e a mutabilidade de

seu conteúdo,  fugindo à simples idéia de liberação de conteúdo para se tornar um

objeto peculiarmente mais complexo. Suoranta e Vadén (2008) exemplificam bem as

especificidades  ligadas  ao  funcionamento  de  tais  ferramentas,  em  grande  parte

proporcionadas pela existência do link “editar”, presente nas páginas da Wikipédia.

Os  autores  sugerem  que  “com  a  existência  do  botão  'editar',  há  um  grande

deslocamento epistemológico:  o conhecimento vem com um passado e com um

futuro, não é imutável” (SUORANTA; VADÉN, 2008, p. 70, T. do A.). A forma como as
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informações  são  produzidas  conjuntamente  fez  com  que  os  wikipedistas

formulassem  determinadas  políticas  de  convivência,  representadas  pelo  que

chamamos de Operadores de Normatização da Wikipédia. Tais operadores teriam

como  princípio  a  busca  por  um  ideal  denominado  de  Ponto  de  Vista  Neutro

(expressão adaptada, diretamente, da Wikipédia inglesa, que propõe o Neutral Point

of View).

No Capítulo 2, relacionamos o surgimento das redes de comunicação digital e

o modo como ocorrem os processos de identificação e negociação de diferenças.

Partimos,  então,  para a definição de alguns conceitos,  com os quais lidamos ao

longo deste estudo, a exemplo das dinâmicas de institucionalização, ritualização,

tipificação e formação de binarismos. Assim, tentamos entender como tais dinâmicas

estão  presentes  nos  sistemas  de  representação  e  na  construção  identitária  no

ciberespaço. Citamos, entre outras discussões, a noção de “orientalismo” sugerida

por Said:

num  sentido,  o  Orientalismo  era  uma  biblioteca  ou  um  arquivo  de
informações mantido de comum acordo e, em alguns de seus aspectos, de
forma  unânime.  O que  unia  o  arquivo  era  uma família  de  idéias  e  um
conjunto  unificador  de  valores,  que  se  mostravam  eficazes  de  várias
maneiras. Essas idéias explicavam o comportamento dos orientais; supriam
os orientais com uma mentalidade, uma genealogia, uma atmosfera. (SAID,
2007, p. 75).

 

A  parte  final  do  segundo  capítulo  é  fundamental  para  se  entender  o

aprofundamento da análise que virá a seguir. Nesse momento, passamos a verificar

como  os  conceitos  trabalhados  anteriormente  (institucionalização,  ritualização,

tipificação, formação de binarismos) estão presentes em projetos colaborativos na

internet,  voltando  nosso  foco  à  Wikipédia.  Com  o  auxílio  de  alguns  exemplos

colhidos dos verbetes “Brasil” das versões lusófona e inglesa e “Região Nordeste do

Brasil” da versão lusófona, começamos a deixar mais aparente como a noção de

poder  toma novas  dimensões  no  site,  detectando  a  recorrência  a  determinadas

estratégias de legitimação que põem em evidência discursos específicos. Ao situar a

cultura  como  um  “labirinto  de  sentidos”,  Canclini  (2005)  afirma  que  a  própria

pluralidade cultural contribui para a diversificação dos paradigmas científicos – não

se  deve,  no  entanto,  para  o  autor,  deixar  de  levar  em  consideração  a  sua

configuração enquanto processo social. Nesse aspecto, Canclini nos lembra:
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ao prestar atenção aos deslocamentos de função e significado dos objetos
em trânsito de uma cultura a outra, chegamos à necessidade de contar com
uma definição sócio-semiótica da cultura, que abarque produção, circulação
e consumo de significações na vida social. Várias perspectivas conformam
esta  tendência,  vários  modos  de definir  aspectos  particulares  da  função
social e do sentido que a cultura adquire dentro na sociedade. (CANCLINI,
2005, p. 35, T. do A.).

O momento em que realizamos uma análise mais aprofundada do objeto, da

forma como nos propusemos a estudar, tem vez no terceiro capítulo. Primeiramente,

realizamos  uma  descrição  dos  procedimentos  de  análise  que  utilizamos  para  a

investigação.  Além  disso,  devido  ao  fato  de  termos  realizado  observações

preliminares  que  indicavam  que  o  verbete  “Região  Nordeste  do  Brasil”  nos

proporcionaria  material  suficiente  para  o  estudo,  decidimos  direcionar  nosso

questionamento para o referido caso.  Como forma de tentar imprimir à análise o

máximo possível de atualidade, e  considerando o caráter mutável do conteúdo da

Wikipédia,  vimos  como sensato  adotar  um período  determinado  de  edições,  de

aproximadamente um ano, indo de 20 de maio de 2007 a 18 de maio de 2008. 

Na ocasião, no período observado, delimitamos nosso universo empírico a

partir da última versão do verbete em questão (18 de maio de 2008), verificando

desdobramentos  em  edições  passadas  cuja  análise  se  mostrou  pertinente.

Adotamos  como  ferramentas  auxiliares,  ainda,  um  mapeamento  dos  usuários

envolvidos  nas  alterações  realizadas  no  intervalo,  além de  observar  os  debates

travados na página de discussão vinculada ao artigo em questão.

Em seguida, realizamos a distribuição dos usuários no intervalo de edições

escolhido, ilustrando a relação entre o número de wikipedistas e a quantidade de

modificações  no  artigo  durante  o  período.  Com  as  informações  dispostas  nas

páginas pessoais dos participantes, buscamos traçar uma caracterização individual

–  nesse  momento,  já  pudemos  perceber  algumas das  já  citadas  estratégias  de

legitimação utilizadas para a construção do verbete. Durante a análise, observamos,

também, como o artigo está estruturado, abordando, ainda, os atos de vandalismo

percebidos.

Na última parte do terceiro capítulo, chega o momento em que realizamos um

aprofundamento  da  análise,  tentando  buscar  um  entendimento  de  como  os

conceitos abordados ao longo do estudo são vislumbrados na construção do verbete

em pauta,  durante  o  período  escolhido.  Dessa  forma,  pudemos  entender  como

questões  relativas  às  tensões  culturais  entre  usuários  e  processos  de
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institucionalização e ritualização são manifestadas durante a produção coletiva das

informações.  A  partir  dos  embates  observados,  tornou-se  possível  fazer  um

contraponto aos Operadores de Normatização da Wikipédia e ao ideal do Ponto de

Vista Neutro. Pudemos observar, então, quais as estratégias de visibilidade traçadas

durante  a  constante  edição  do  verbete  “Região  Nordeste  do  Brasil”.  Tentamos,

enfim, encarar as teorias da cibercultura com um viés diferenciado. Como indicamos

na nossa análise, é a proposição de uma cibercultura crítica.
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1 INFORMAÇÃO, CULTURA E COPYLEFT: “A ENCICLOPÉDIA LIVRE”

1.1 Colaboração e internet

As  práticas  colaborativas  envolvidas  na  dinâmica  de  organização

informacional remetem a um longo processo histórico. Como veremos adiante,  o

fenômeno da  colaboração  não deve  ser  associado,  exclusivamente,  a  iniciativas

tomadas no âmbito da internet. A seguir, traçaremos um rápido panorama histórico

dessas formas de produção coletiva, iniciado por volta do ano 1500 a.C., com aquilo

que seria uma das primeiras transformações qualitativas da comunicação humana: o

desenvolvimento do alfabeto pelos povos semíticos (ONG, 1998). Além de redefinir

as maneiras de sistematização do conhecimento,  que passariam do contexto  de

uma cultura  oral  para  uma cultura  escrita,  a  “tecnologização  da  palavra”  (ONG,

1998),  ou  seja,  o  ato  de  considerar  o  advento  da  palavra  impressa  como  uma

tecnologia  tão  importante  como  a  imprensa  ou  a  informática,  altera  de  forma

definitiva a manifestação do pensamento.  O registro  escrito ultrapassaria a mera

função de auxiliador  da memória  para dar  início  a  um processo diferenciado de

produção e difusão informacional. Como lembra Ong (1998, p. 93), 

sem a escrita, a mente letrada não pensaria e não poderia pensar como
pensa,  não apenas quando se ocupa da escrita,  mas normalmente,  até
mesmo quando está compondo seus pensamentos de forma oral. Mais do
que qualquer outra invenção individual, a escrita transformou a consciência
humana.

Com o advento da imprensa na Idade Moderna, o processo de sistematização

de conhecimento sofreu um maior aperfeiçoamento,  uma vez que o aprendizado

proporcionado pelos livros deu um novo direcionamento ao processo de formação

de  memória  coletiva,  iniciado  com  a  passagem  da  oralidade  para  a  escrita.  A

disseminação em larga escala de produtos impressos fez com que obras antigas e

recentes  fossem  reproduzidas  simultaneamente,  também  lançando  nova  luz  à

dinâmica de leitura que se formara. Se a escrita possibilitava a transformação da
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forma de pensar,  “livre de contexto” (ONG, 1998), a imprensa potencializou esse

processo,  além de  ter  assegurado o  estabelecimento  da ciência  como modo de

conhecimento dominante.

Eisenstein (1998) ressalta que a imprensa proporcionou a recuperação de

informações espalhadas em espaços geográficos distintos, dando nova importância

às obras como um todo, ao mesmo tempo em que assumia efeitos padronizadores.

Deu, também, fôlego a atividades como a indexação e as referências cruzadas: 

a  maior  produção,  dirigida  a  mercados  relativamente  estáveis,  criou
condições  que  favoreceram  inicialmente  novas  combinações  de  velhas
idéias  e,  mais  tarde,  a criação de sistemas de pensamento inteiramente
novos. (EISENSTEIN, 1998, p. 60).

Ainda  levando  em consideração  algumas  nuances  históricas  do  processo

colaborativo na produção de informação, Gillmor (2004) nos traz a figura de Thomas

Paine, considerado pelo autor como o primeiro exemplo concreto do que hoje viria a

ser chamado de grassroots1,  com a disseminação de panfletos revolucionários nos

Estados Unidos no século XVIII. Além de Paine, Gillmor também frisa a importância

de  outros  rebeldes  da  época,  como os  anônimos  da  Federalist  Papers que,  de

acordo com o autor, “eram essencialmente um poderoso grupo de discussão que

ajudou a construir a nação” (GILLMOR, 2004, p. 12, T. do A.). Para Gillmor, a atitude

revolucionária  desses  ativistas,  considerando  o  baixo  custo  de  reprodução  dos

panfletos,  sugere  ainda  uma  comparação  entre  essa  espécie  de  jornalismo

“marginal” ao fenômeno que hoje seria caracterizado pela proliferação dos blogs. 

Observando as transições históricas pelas quais vêm passando as diversas

formas de organização do conhecimento e disseminação de informação, então, cabe

resgatar o processo de “remediação” definido por Bolter e Grusin (2002, p. 59, T. do

A.) da seguinte forma: 

a palavra deriva finalmente do latim remediare – “curar, restaurar a saúde”.
Nós adotamos a palavra para expressar a forma pela qual um meio é visto
por nossa cultura como reformador ou restaurador de outro. 

1  A expressão grassroots não tem tradução exata em português, mas pode ser entendida como
uma forma de circulação (informacional, cultural, etc.) em que os múltiplos centros produtores não
obedecem a determinada hierarquia e assumem uma estrutura fluida e descentralizada.
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O pensamento dos autores, reapropriado das idéias de McLuhan (1996), que

consideram que antigas mídias passam por uma espécie de simbiose à medida que

novas tecnologias vão sendo desenvolvidas, faz com que tal dinâmica também se

associe  ao  campo  de  estudo  da  cibercultura  enquanto  terreno  de  exercício  de

práticas colaborativas. 

A reorganização dos textos e guias de referência através da codificação e

catalogação de dados,  hoje  associadas à internet,  daria a base para a estrutura

hipertextual2, que caracteriza seus sistemas de produção e consumo informacionais.

A idéia já havia sido trabalhada por Vannevar Bush (1945), que idealiza um sistema

de ordenação e armazenamento de informação denominado Memex, funcionando

de  forma  não-linear,  com  extrema  capacidade  associativa,  semelhante  ao

pensamento  humano  –  daí  o  título  do  histórico  artigo,  As  We  May  Think (em

português,  em tradução livre,  “Como Nós Devemos Pensar”).  A sistemática não-

linear – de escrita e leitura – proposta para a idéia de hipertexto percorre ainda o

conceito de rizoma de Deleuze e Guattari (1995), apropriado da biologia, que define

estruturas descentralizadas e de forma eternamente mutável,  seguindo princípios

como  conexão,  heterogeneidade,  multiplicidade  e  ruptura.  O  pensamento  foi

apropriado por Lévy (1993, p. 33), para atualizar as noções de hipertexto:

tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões.
Os  nós  podem  ser  palavras,  páginas,  imagens,  gráficos  ou  partes  de
gráficos,  seqüências  sonoras,  documentos  complexos  que  podem  eles
mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não ligados linearmente,
como em uma corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende
suas conexões em estrela, de modo reticular. Navegar em um hipertexto
significa portanto desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão
complicada quanto possível.  Porque cada nó pode,  por  sua vez,  conter
uma rede inteira.

Tomamos aqui o argumento lançado por Lévy de que o hipertexto reformula

as  interfaces  da  escrita.  Tal  preâmbulo  será  fundamental  para  entender  o

funcionamento das redes de comunicação de que trataremos a seguir.

2  O termo “hipertexto” foi cunhado por Theodor Nelson, no início dos anos 60, a partir da
idealização de um repositório do conhecimento humano denominado Xanadu.
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1.2 Redes sociais e comunidades virtuais

A pesquisa relacionada à internet associa, freqüentemente, as possibilidades

de produção  nas redes de comunicação aos discursos contraculturalistas da década

de 60. O diferencial, no entanto, seria a forma como a tecnologia seria apropriada,

como ameaça ou ferramenta de apoio para disseminação de idéias.  A noção de

produção  de  conhecimento  em  rede,  através  dos  sistemas  conjugados  de

impressão, como vimos anteriormente, antecede mesmo o período da informática.

Mas a idéia de trabalho em rede associado a um viés que foge do campo de atuação

dos grandes sistemas midiáticos foi possibilitada, como lembra Turner (2006), pela

união  das  propostas  contraculturalistas  às  tecnologias  emergentes  à  época.

Primeiramente, o autor situa a criação do catálogo impresso Whole Earth Catalogue

(WEC), que ultrapassava as 500 páginas e funcionava de forma predominantemente

cooperativa,  a  partir  de  textos  escritos  por  colaboradores  distribuídos

geograficamente em espaços variados, abordando diversas áreas de interesse. O

WEC traria, a priori, os pontos fundamentais para a compreensão do surgimento de

outras  comunidades  de  interesse  ao  longo  do  tempo:  quebra  de  hierarquias  e

conseqüente horizontalização e trabalho em rede. 

A  associação  de  Turner  decorre  da  herança  que  os  programadores  de

computador teriam dos ideais da contracultura de descentralização e personalização

de informação. O autor ressalta que os fóruns e redes sociais ajudaram a redefinir o

microcomputador  como  uma  máquina  “pessoal”  e  as  redes  de  Comunicação

Mediada  por  Computador  (CMC)  como  “comunidades  virtuais”.  A  experiência

vivenciada em tais comunidades,  como lembra Rheingold (1996),  potencializou a

capacidade  de  cooperação  de  grupos  de  indivíduos,  “uma  fusão  de  capital  de

conhecimento, capital social e vivência comunal” (RHEINGOLD, 1996, p. 141). As

“comunidades de interesse” abordadas por Rheingold são, então, analisadas sob um

ponto  de  vista  que  Turner  define  como  a  formação  de  novas  “elites  culturais”

(TURNER, 2006, p. 97, T. do A.):

será que as comunidades virtuais não passam de enclaves informáticos, de
torres de marfim intelectuais? A resposta reside forçosamente no mundo
real,  onde se emprega a tecnologia para abordar  problemas sociais.  As
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organizações sem fins lucrativos ao nível do bairro, da cidade ou da região,
a  par  das  Organizações  Não-Governamentais  (ONGs)  a  nível  global,
podem ser encaradas como manifestações modernas daquilo que filósofos
iluministas chamam de “a sociedade civil”.  (RHEINGOLD, 1996, p. 316).

Tendo  em  vista  a  formação  das  redes  de  comunicação  e  o  conceito  de

comunidade  virtual  proposto  por  Rheingold  e  Turner,  percebemos  que,  mesmo

historicamente, o desenvolvimento de ferramentas que reformularam a distribuição

do  poder  nos  meios  de  comunicação  está,  de  fato,  relacionado  a  práticas  de

resistência, a uma maneira diferenciada de lidar com as tecnologias emergentes. As

próprias possibilidades de abertura da internet vêm sendo desenvolvidas por sujeitos

tidos como transgressores, a exemplo de hackers e cyberpunks3:

os verdadeiros  hackers,  ao contrário dos marginais ou vândalos, buscam
desmascarar a falta de segurança de sistemas e revelar o papel das novas
tecnologias de informação na sociedade globalizada. A idéia básica não é
recusar, mas dispor da tecnologia para combater, em pequenas guerrilhas,
as derrapagens na sociedade globalizada. (LEMOS, 2004b, p. 174).

Detalhando a atuação conjunta de instâncias diferenciadas de poder, Castells

(2006b) distingue, dentro das redes,  as noções de identidade coletiva,  que seria

processada a partir da construção de significados baseados em atributos culturais

específicos, e os papéis sociais que os indivíduos exercem. Ambas as formações,

para  o  autor,  dependem  de  instituições  dominantes  e  da  maneira  como  são

internalizadas.  Castells  lança,  assim,  a  idéia  de que quem constrói  a  identidade

coletiva são, de fato, os determinantes de seu conteúdo simbólico, delimitando os

fatores  internos  e  indicando  outros  pontos  sujeitos  à  exclusão.  A  “identidade

legitimadora”,  como  aponta  o  autor,  é  contraposta  à  formação  de  diversas

“identidades  de  resistência”,  que  resultariam,  justamente,  na  criação  de

comunidades.  Tendo em vista o surgimento de tais “tribos”, Maffesoli (2002), por sua

vez,  analisa  a  formação  comunitária  e  a  multiplicidade  de  grupos  de  interesse,

unidos  por  fortes  sentimentos  comuns,  que  funcionam  a  partir  de  uma  ética

3  Como defende Lemos (2002, p. 202) o ideal do cyberpunk é: “a informação deve ser livre; o
acesso aos computadores deve ser ilimitado e total. Desconfie das autoridades, lute contra o
poder; coloque barulho no sistema, surfe essa fronteira, faça você mesmo”. Já Kellner (2001, p.
383) defende que “cyberpunk em geral significa uma postura vanguardista incisiva em relação à
tecnologia e à cultura, ávida de abraçar o novo e disposta a rebelar-se contra as estruturas e as
autoridades estabelecidas, a fim de ganhar mais experiência e pôr em funcionamento novas
tecnologias”. 
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específica  e  com  o  suporte  de  uma  rede  de  comunicação.  Mesmo  que  esses

agrupamentos sejam fortemente caracterizados pelo processo de identificação entre

seus integrantes, Maffesoli também aponta fatores anteriores à própria criação de

comunidades específicas, que terminam por ritualizar seu funcionamento: “o ritual

exprime o retorno do mesmo” (MAFFESOLI, 2002, p. 25). Como modo de não dar

um  outro  direcionamento  ao  nosso  estudo  no  momento,  aprofundaremos  tais

dinâmicas no capítulo seguinte.

Trazemos de volta à discussão, assim, as questões relativas à organização do

poder  nas  redes  de  comunicação  digital.  Apesar  de  levar  em consideração  que

mesmo  o  ciberespaço  depende  de  novos  arranjos  econômicos  e  tecnológicos,

tomamos a afirmação de Turner (2006) de que, como vimos, existem parâmetros

que  indicam  semelhanças  entre  movimentações  em  rede  proporcionadas  pela

cibercultura – aqui idealizada como uma manifestação da cultura contemporânea – e

o  movimento  de  contrapoder  iniciado  a  partir  da  metade  do  século  XX.  Ambos

tentam  escapar  do  mainstream  dominado  por  grandes  corporações  organizadas

hierarquicamente,  além  de  trabalharem  num  modelo  em  que  predominam  o

colaborativismo e a cooperação.

Foi frente a essa situação de oposição entre controle e liberação, em meio ao

surgimento de comunidades de interesse, e discussões a respeito de  copyright  e

propriedade intelectual (assuntos de que trataremos mais adiante) que, em 1988,

começou-se  a  repensar  as  formas  de  participação  envolvidas  em processos  de

criação, a partir do desenvolvimento da licença GPL (General Public License - em

português, Licença Pública Geral),  formulada pelo programador e ativista Richard

Stallman, fundador da Free Software Foundation e do Projeto GNU. Esse projeto

surgiu  com a proposta  de  gerar  um sistema operacional  de  computadores  livre,

baseado no UNIX,  seguindo o  princípio  do “código aberto”.  Em outras palavras,

qualquer  pessoa  seria  capaz  de  realizar  alterações  que  contribuíssem  com  a

melhoria dos programas, que também poderiam ser copiados, sem custos, desde

que sem fins  lucrativos,  e  que  as  cópias  tivessem as  mesmas propriedades  de

circulação e edição livres. Surgia, então, a denominação da ideologia do  copyleft4,

que

4  Uma referência ao termo copyright. Ao mesmo tempo em que se tem a idéia básica de “deixamos
copiar”, também se sugere a tensão política entre direita (right) e esquerda (left).
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pode  ser  definido  como  processos  de  transformação  de  obras  onde  o
usuário pode adicionar  informações e transformações desde que a obra
continue livre  para  novas  transformações.  A essa apropriação criativa  e
coletiva de trabalhos chama-se de copyleft, termo surgido em oposição ao
termo copyright. (LEMOS, 2004a, p. 21).

 

A  ideologia  defendida  pelos  adeptos  do  software  livre,  incrementada  por

aspectos  mais  amplos  do  copyleft, fez  com que  o  pensamento  ultrapassasse  o

terreno dos  programadores  de computador  e  chegasse  também aos  campos da

comunicação e  da cultura.  É o  caso,  por  exemplo,  do coletivo  Re:combo5,  que,

unindo artistas plásticos, engenheiros de software, DJs e acadêmicos, trabalha com

projetos  em  arte  e  vídeo  digitais  e  música  de  forma  descentralizada,  com

representantes espalhados em diversos países, e licenciando seus produtos com a

chancela do Creative Commons, sistema alternativo de direitos autorais que facilita a

circulação de bens simbólicos através da dispensa de intermediários jurídicos. 

Outro exemplo, dessa vez assumindo uma posição mais incisiva, é o Critical

Art Ensemble6 (CAE), que explora as relações entre arte, tecnologia, política radical

e teoria crítica. Para o coletivo, a solução para a concentração do poder, que se

encontra  diluído no ciberespaço,  seria  a  formação de espécies de  bunkers,  que

poderiam ser aqui caracterizados pelos projetos colaborativos. A resistência precisa

ser  travada  contra  “o  arcaico  modelo  de  distribuição  de  poder  e  estratégias

predatórias que têm sido inventadas pela elite do capitalismo tardio pelos mesmos

fins”  (CRITICAL ART ENSEMBLE,  1994,  p.  15,  T.  do  A.),  promovendo  o  que  o

coletivo  chama  de  “desobediência  civil  eletrônica”  (CRITICAL ART  ENSEMBLE,

2001). No próprio site do grupo, que disponibiliza todos os livros em formato PDF7,

pode-se  visualizar  a  mensagem de  que  as  publicações  estão  livres  para  serem

“pirateadas”, contanto que os autores sejam avisados. A proposta se aproxima dos

estudos  da  internet  realizados,  ainda  na  década  de  80,  pelo  filósofo  anarquista

Hakim Bey, que afirma que 

a formação de redes de conexões, como uma alternativa para a política, é
praticada em muitos níveis da sociedade, e organizações não-hierárquicas
têm  conseguido  bastante  popularidade  mesmo  fora  do  movimento
anarquista, simplesmente porque essas redes funcionam. (BEY, 2004, p.
65).

5  http://www.recombo.art.br 
6  http://www.critical-art.net 
7  Printable Document File
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Ainda dentro da esfera da comunicação, pode-se citar, também, o caso do

Overmundo8, que é auto-intitulado como “um canal colaborativo para a disseminação

da  cultura  brasileira”,  agregando  textos  escritos  por  usuários  cadastrados

(Overblog),  agenda de eventos nos estados brasileiros  e  um banco de arquivos

alimentado com imagens, vídeos, textos e músicas. O Overmundo ainda acolhe o

Overmixter9, que leva ao campo da música os princípios norteadores do  copyleft,

caracterizados pela colagem, remixagem e reapropriação intelectual. No site, vários

músicos  (consagrados,  a  exemplo  de  Gilberto  Gil,  ou  independentes,  como  DJ

Dolores  e  B.  Negão)  liberam  faixas  para  que  sejam  livremente  editadas  e

reprocessadas por seus usuários, também contando com um banco de  samples e

vocais para uso livre. 

As comunidades virtuais, mais especificamente as que funcionam perante a

ideologia  do  copyleft, levam  a  um  questionamento  das  noções  de  controle  da

produção  cultural.  Como  afirma  Lemos,  a  própria  dinâmica  do  ciberespaço  é

marcada  pela  apropriação,  excesso  e  despesa  improdutiva:  “a  cibercultura  é,

diferentemente da atmosfera eletromecânica do começo do século XX, favorável a

novas formas de apropriação social dos objetos tecnológicos” (LEMOS, 2004b, p.

178).  O  processo  de  disseminação  de  informação  ocorrente  em  ambientes

colaborativos, por sua vez, leva à formação natural de comunidades de interesses,

onde a diferenciação de controle proporcionada pela quebra de hierarquias e pelo

excesso propicia um contraponto à consolidação das indústrias culturais tradicionais,

aí se incluindo os grandes portais de informação na internet. Conexão, multiplicidade

e heterogeneidade seriam, assim, viabilizadas através dos projetos colaborativos. A

informação,  anteriormente  produzida  num  esquema  que  favorecia  instâncias

diferenciadas  de  elaboração  de  conteúdo  (de  cima  para  baixo),  ganha  a

possibilidade anunciada de assumir um viés descentralizado, de baixo para cima, ou

entre  instâncias  equivalentes.  Ainda  assim,  reforçamos  que  não  se  trata  da

substituição de modelos de produção e disseminação de informação – assume-se a

internet como terreno de gestação e agregação de diversas formas comunicativas

que surgem a cada dia.

As comunidades virtuais, dessa forma, potencializam a fluidez com que os

8  http://www.overmundo.com.br 
9  http://www.overmixter.com.br 
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bens  culturais  são  compartilhados  e  negociados.  É  com  o  surgimento  de

ferramentas  de  colaboração  que  a  internet  atinge  seu  momento  ideal  de

horizontalização  da  produção  de  informação  –  são  as  “três  leis  da  cibercultura”

anunciadas por Lemos (2005): liberação do pólo de emissão, conexão planetária e

reconfiguração  de  conteúdo.  Associando  tais  definições  ao  podcasting  e  à

reformulação dos gêneros de publicação na internet, o autor afirma que se trata de

usuários  com  papéis  diferenciados,  funções  diferenciadas  e  mídias
diferenciadas. Não se trata da substituição de um formato por outro, já que
os dois sistemas suprem necessidades não-concorrentes: o rádio massivo
coloca o  ouvinte  em sintonia  com uma esfera  coletiva;  [...]  a  questão  é
complexa e exige um pensamento que não funcione por exclusão, mas por
adição. A lógica da cibercultura não é o “ou” mas o “e”. (LEMOS, 2005).

 

No caso de projetos colaborativos que trabalham sob a ideologia do copyleft,

então,  tem início  um processo  de  complexificação  da  autoria  e  do  sistema que

organiza a valoração comercial da produção artística e informacional. Tal processo,

como  lembra  Ong  (1998),  começa  a  ser  problematizado  séculos  antes  do

surgimento da informática, desde a passagem da cultura oral – quando se tem a

predominância  de  discursos  autônomos  em  modelos  fixos  ritualizados  –  para  a

cultura escrita, onde a liberdade de contexto sugerida pela já citada “tecnologização

da palavra” possibilitaria o início do questionamento da real dimensão do papel do

autor.  Dessa  forma,  buscaremos  aprofundar  as  discussões  a  respeito  da

propriedade  intelectual,  das  alternativas  aos  sistemas  de  direitos  autorais  e,

principalmente, do detalhamento do processo de ampliação das idéias que partem

dos programadores de software e chegam ao universo da comunicação e cultura.

1.3 Copyright x Copyleft: autoria, poder e colaboração

Alguns  autores  (GELLER,  2000;  VAIDHYANATHAN,  2001)  identificam  o

Estatuto de Ana, como é conhecida a legislação inglesa sobre direitos autorais de

1709,  como  o  primeiro  a  oficializar  o  copyright aos  autores.  O  processo  de

associação da obra com seu produtor, ao contrário do que parece, não partiu da
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vontade  daqueles  que  criavam  as  obras,  e  sim  a  partir  da  necessidade  de  se

localizar possíveis textos contrários aos sistemas dominantes:

os textos,  os livros, os discursos começaram efetivamente a ter  autores
(outros  que  não-personagens  míticas  ou  figuras  sacralizadas  e
sacralizantes) na medida em que o autor tornou-se passível de ser punido,
isto  é,  na  medida  em  que  os  discursos  se  tornaram  transgressores.
(FOUCAULT, 1992, p. 47).   

Dando ênfase ao resgate histórico da noção de autor descrita por Foucault,

Chartier (1999, p. 66) lembra que 

na  França,  é  sobretudo  com  as  discussões  das  assembléias
revolucionárias  que  o  Estado  vai  intervir  de  maneira  muito  forte  na
legislação com o duplo propósito de proteger o autor e o público. Proteger o
autor supõe que algo seja reconhecido de seu direito: impõe-se a idéia de
ver  as  composições  literárias  como  um  trabalho;  a  retribuição  desse
trabalho é portanto legítima, justificada. 

Complementando  a  definição  da  autoria  ao  longo  da  história,  Eisenstein

(1998)  e  Ong  (1998)  ressaltam  o  fato  de  que  esse  procedimento  persecutório

começou a ser desenvolvido com maior força a partir da criação de mecanismos

tipográficos, que possibilitavam a proliferação de panfletos e jornais revolucionários.

Seja por políticas impostas pelo sistema de governo da época, seja pelo embrionário

corporativismo que caracterizava alguns meios de comunicação no século XVIII, tais

divulgações de cunho rebelde terminavam por impor um contraponto ao domínio

editorial e ganhavam adeptos em vários países, inclusive no Brasil. Para escapar da

legislação corrente em certas localidades, algumas publicações eram produzidas em

países distintos de onde circulavam. É o caso do Correio Braziliense, criado por

Hipólito José da Costa, considerado o fundador da imprensa no Brasil, em 1808, na

época  da  Carta  Régia10,  que  era  impresso  em  Londres.  Como lembra  Williams

(1992, p. 100), 

as mudanças nos meios de produção, especialmente na imprensa, levaram
a novas formas de controle, com mais ênfase na prevenção do que na
punição:  reflexo  imediato  das  novas  condições  de  reprodução  rápida  e

10  A Carta Régia, instituída em 6 de julho de 1747, visava a impedir a manifestação do pensamento
por meio da palavra impressa, fechando tipografias, punindo infratores com penas de prisão e
exílio. 
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ampla. Na Igreja, foi instituída a censura prévia, por uma bula papal de
1487, e, a partir de 1559, o index. 

Retomando as mudanças ocorridas na história com as diferentes tecnologias

de informação, pode-se pressupor que a fusão do autor e sua obra começa a ser

problematizada  com  o  surgimento  da  escrita  e  potencializada  a  partir  do

aprimoramento da prensa gráfica,  como visto acima. A liberação do contexto, ao

desvencilhar o autor de sua obra, ganha força, ainda, com a separação dos meios

de criação e circulação,  não mais dependentes geograficamente e realizados de

maneira coordenada, que caracteriza o movimento de resistência. Da mesma forma,

a legislação decorrente dessa tensão entre autor e os órgãos reguladores também

tenta se adaptar às possibilidades geradas pelo surgimento de novas tecnologias.

Lessig (2005), no entanto, critica a eterna defasagem da relação entre a realidade

sócio-cultural e os códigos existentes em cada momento presente. Para o autor, a

burocratização relativa aos processos que envolvem direitos autorais,  copyright e

direitos de circulação  são  os  maiores  entraves  para  o  livre  trânsito  de produtos

culturais na internet.  A “cultura  livre” na internet,  para Lessig,  seria  um processo

inevitável, mas vem sofrendo com obstáculos impostos pelas grandes organizações

da indústria cultural:

com o nascimento da internet, entretanto, esse limite natural ao alcance da
lei  desapareceu.  A  lei  controla  não  apenas  a  atividade  de  criadores
comerciais, mas efetivamente de qualquer um. Embora essa expansão não
fosse muito importante caso a lei de copyright se restringisse às cópias, ela
adquire uma relevância alta quando a lei  regula de forma tão obscura e
ampla como hoje. O fardo dessa lei supera em muito qualquer benefício
original, uma vez que certamente afeta a criatividade não-comercial e afeta
cada vez mais a criatividade comercial. (LESSIG, 2005, p. 43).

Assim, Lessig retoma o caso de Richard Stallman para lembrar que, antes

mesmo do surgimento da Fundação do Software Livre, os códigos de programas de

computador eram abertos, pelo fato de rodarem apenas em máquinas de marcas

específicas, como IBM e Data General. Ao se possibilitar a importação de aplicativos

em sistemas diferentes, as empresas provocaram, então, o fechamento dos códigos

de seus softwares. Ao tomar o caso de Stallman como exemplo, Lessig, de formação

acadêmica  em  direito,  sugere,  dessa  forma,  o  Creative  Commons,  que  seria

basicamente um meio-termo entre o domínio público e o típico modelo de “todos os
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direitos  reservados”  do  sistema  de  copyright:  é  a  proposta  de  “alguns  direitos

reservados”,  na  qual  o  próprio  autor  define  quais  características  de  edição  e

circulação irão reger o destino de sua obra. No caso do Creative Commons11, tais

licenças são tipificadas através de atribuições, que recebem diversas variações a

partir de usos comerciais e/ou não-comerciais. Assim como a GPL12, já explicitada

aqui, as licenças do Creative Commons também requerem que o produto sempre

possa circular com as mesmas propriedades. 

O  copyleft,  além  de  absorver  a  ideologia  que  percorre  o  imaginário  de

resistência ao mainstream, configura-se, desta forma, como um processo natural de

contraponto aos modos tradicionais de detenção  do copyright.  Longe do puro viés

utópico  que  impregna  o  discurso  de  alguns  teóricos  da  informação,  o  copyleft

também redimensiona as trocas culturais, como veremos no próximo capítulo. Por

isso, efetuar o controle frente ao terreno de novas possibilidades de produção é um

dos paradoxos contra os quais os defensores do colaborativismo na internet lutam,

uma vez que sua arquitetura  “foi  desenhada deliberadamente para dificultar  seu

controle, mas não a vigilância da mensagem” (CASTELLS, 2006a, p. 227). Castells

(2006a, p. 231) ainda nos lembra que

a informação é poder. A comunicação é contrapoder. E a capacidade de
mudar  o  fluxo  de  informação  a  partir  da  capacidade  autônoma  de
comunicação, reforçada mediante as tecnologias digitais de comunicação,
realça  substancialmente  a  autonomia  da  sociedade  com  respeito  aos
poderes estabelecidos.

 

Frente a esse panorama e às ferramentas que o copyleft traz à tona, parece

ser  mais  importante  para  as  instâncias  dominantes  controlarem  o  fluxo  de

informação e regulamentar o copyright relativo a produções culturais do que analisar

a fundo as possibilidades que a abertura do conteúdo gera para o aprimoramento de

sua qualidade, uma das posições dos defensores do software livre e do  copyleft.

Novamente tomando como exemplo alguns artistas, diversas bandas disponibilizam

faixas musicais gratuitamente em seus sites, a exemplo da recifense Mombojó13 e da

11  http://creativecommons.org 
12  A licença também apresenta algumas variações, a exemplo da FDL, Licença de Documentação

Livre, direcionadas a livros e textos em geral. 
13  http://www.mombojo.com.br 
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paulista Jumbo Elektro14, permitindo o uso derivativo (remixes, samples, etc). Várias

empresas e redes sociais  online (que, em alguns casos, ainda fazem as vezes de

empresas) também se adequam ao modelo participativo e de distribuição gratuita de

conteúdo,  mesmo  que,  ocasionalmente,  possam  se  apropriar  dos  direitos  de

circulação de seus artistas veiculados – é o caso do MySpace15 e do Tramavirtual16,

voltados predominantemente a músicos independentes sem contratos com grandes

gravadoras. 

Ainda  levando  em  consideração  a  circulação  de  bens  culturais,  Williams

(1992, p. 101) afirma que “a assimetria entre o mercado e as instituições oficiais

reprodutivas  mudou  de  caráter  à  medida  que  o  mercado  caminhou  para  a

universalidade, especialmente nos mais novos meios de produção e reprodução”,

associando o pensamento especificamente ao cinema e à televisão.  No entanto,

com o desenvolvimento das comunidades virtuais e dos projetos colaborativos, que

promovem a livre circulação de informações, a proposição de Williams também pode

ser aplicada, feita a devida contextualização, a ambientes que funcionam sob a ótica

do  copyleft.  Os processos de produção cultural  e informacional,  como ressalta o

autor, são historicamente intrínsecos às relações de mercado. Cabe ao mercado, no

entanto,  adaptar-se  ao  surgimento  de  comunidades  virtuais  que  promovem  a

descentralização das dinâmicas culturais, não mais se prendendo a modelos pré-

estabelecidos e assumindo um corpo mutante, em constante aprimoramento, que

caracteriza  a  abertura  proporcionada  pelos  projetos  colaborativos.  Aqui,

ultrapassando a tensão  entre  copyright  e  copyleft,  chega-se ao  momento,  como

observado acima, em que a própria noção de cultura é rediscutida através destes

novos, incessantes e múltiplos focos de produção:

a julgar pelo número de horas que a maioria das pessoas passa assistindo
à televisão, parece que o público é eletronicamente engajado. O mundo
eletrônico, porém, não é completamente repleto de significados, é tempo
de tomar vantagem dessa fluidez através da invenção, antes que nos reste
apenas a crítica como arma. (CRITICAL ART ENSEMBLE, 1994, p. 27, T.
do A.).

A liberação do pólo de emissão ainda proporciona aquilo que Chris Anderson

(2006) denomina como a teoria da Cauda Longa. Apesar de ser predominantemente

14  http://www.jumboelektro.com.br 
15  http://www.myspace.com 
16  http://www.tramavirtual.com.br 
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voltado às tendências do mercado em tempos de internet, o estudo lança o conceito

da “cultura de nicho”, um contraponto à cultura de massa, e que adotamos aqui

como exemplo da supracitada resistência. O surgimento de projetos colaborativos

acentua o fenômeno da criação de comunidades virtuais de interesses específicos. A

forma como o conteúdo trabalhado nessas comunidades é idealizado, usualmente

licenciado em copyleft, associada à idéia de apropriação do excesso, é que nos faz

aproximar tais iniciativas ao que Chris Anderson chama de “mercado de nicho”:

pela primeira vez na história, os  hits e os nichos estão em igualdade de
condições  econômicas,  ambos  não passam  de  arquivos  em  bancos  de
dados,  ambos  com  iguais  custos  de  carregamento  e  a  mesma
rentabilidade. De repente, a popularidade não mais detém o monopólio da
lucratividade. (ANDERSON, C., 2006, p. 23).

Chris  Anderson  (2006,  p.  22)  diagnostica  o  “mundo  da  abundância”,

associando  a  presença  dos  nichos  à  reformulação  das  práticas  culturais,  como

vimos:

o  novo  acesso  aos  nichos  revela  demanda  latente  por  conteúdo  não-
comercial. Então, à medida que a demanda se desloca para os nichos, a
economia do fornecimento melhora ainda mais, e assim por diante, criando
um  loop de  feedback positivo, que metamorfoseará setores inteiros – e a
cultura – nas próximas décadas. (ANDERSON, C., 2006, p. 24).

 

Do pensamento do autor, inferimos que a reformulação das noções de uso

comercial e não-comercial, que, aparentemente, estão unicamente ligadas à relação

da  produção  cultural  com  o  mercado  e  suas  normatizações  relativas  ao  direito

autoral  e  de  cópia,  atinge,  desta  forma,  as  comunidades  de  interesse.  Alguns

webrings17 (RECUERO, 2002), como é o caso dos blogs que disponibilizam música,

com o simples propósito de ilustração, podem ser considerados exemplos dessas

comunidades virtuais e podem ser caracterizados da seguinte maneira:

a) grupos de blogs que subvertem os valores da indústria cultural ao promoverem a

circulação de discos em formato mp3, protegidos por copyright.

b) grupos de blogs que disponibilizam conteúdo licenciado por copyleft.

17  Conjuntos de blogs que compartilham as mesmas áreas de interesses.
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No caso do primeiro grupo de blogs, por exemplo, os usuários e proprietários

podem encontrar obstáculos judiciais por se tratar de conteúdo protegido, apesar de

serem considerados como uma comunidade de interesse, e por serem definidos, em

geral,  de  acordo  com  épocas  e/ou  gêneros  determinados.  Outra  ocorrência  de

nichos  específicos  em projetos  colaborativos,  desta  vez  trabalhando  com wikis18

licenciados  com a  GPL,  é  o  Score  Library  Project19,  que  disponibiliza  partituras

musicais  gratuitamente  na  web. O  Memory  Alpha,  por  sua  vez,  é  voltado  a

aficionados pela série Star Trek, também montado a partir da plataforma Wiki.

Como vimos, o maior trunfo dos projetos colaborativos não é criar um sistema

que  compita  com grandes  corporações,  que,  como  acusa  Castells  (2006a),  são

detentoras  da  maior  parte  da  propriedade  intelectual  na  atualidade.  A proposta,

frente  ao  panorama  aqui  exposto,  é  resistir  ao  establishment  sem  confrontá-lo

diretamente, criando alternativas de circulação, idealizadas pelo  copyleft e postas

em prática pelos projetos colaborativos que têm a internet como suporte.

Tendo uma noção das dinâmicas comunicacionais em projetos colaborativos

que  funcionam  através  da  ideologia  do  copyleft,  além  de  observar  os

desdobramentos  que  tais  iniciativas  geram em sistemas tradicionais  de controle,

poderemos passar ao nosso objeto de interesse, os wikis, aqui representados pela

Wikipédia20, enciclopédia online alimentada por seus usuários, que será analisada a

seguir.   

 

1.4. Um olhar sobre os wikis: a Wikipédia e o Ponto  de Vista Neutro

Historicamente, o desenvolvimento de textos enciclopédicos, que têm como

princípio a catalogação do conhecimento empírico e científico da humanidade, teve

grande impulso com a evolução da imprensa e com o aperfeiçoamento de técnicas

avançadas  de  organização,  como  já  explicitado  anteriormente.  Santo  Isidoro

(570-636),  autor  da  primeira  grande  enciclopédia  cristã,  é  tido  por  Olga  Pombo

18  A plataforma wiki e a Wikipédia, seu maior representante, serão abordadas mais adiante.
19  http://imslp.org 
20  http://www.wikipedia.org 
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(2003) como uma espécie de padroeiro da internet. Para a autora, o hipertexto seria

o limite ideal da enciclopédia – a relação entre os dois sistemas ocorreria “perante

mecanismos  metadiscursivos,  redes  conceituais  constituídas  por  exemplos

estratégicos  de  possíveis  articulações  e  irradiações,  sugestões  de  percursos  de

leitura e de vias de investigação não-habituais”.

Frente às discussões a respeito dos textos enciclopédicos, Chartier (1999, p.

135) nos lembra que

existe uma força própria da mídia eletrônica para o projeto enciclopédico.
[...] Além disso, nos projetos enciclopédicos, havia a idéia da organização,
da  classificação  e  da  ordem.  Também  aí,  graças  aos  instrumentos  de
pesquisa existentes nos textos, nas imagens ou nos sons eletrônicos, estas
funções são bem mais seguras que aquelas dos livros de ordem comum da
Renascença ou das árvores enciclopédicas como a que abre o Tableau des
connaissances na Enciclopédia de Diderot e D'Alembert. 

Por  outro  lado,  dentro  das  possibilidades  de  construção  colaborativa  na

internet, tem-se a plataforma wiki, idealizada pelo programador Ward Cunningham

em 1995.  Os wikis  constituem,  também, uma das  ferramentas de publicação de

conteúdo simplificado, a exemplo de blogs e fotologs, entre outros. Basicamente, o

termo wiki21 pode se referir tanto ao conjunto de hipertextos que podem ser criados

ou  modificados  por  qualquer  um,  quanto  ao  software  colaborativo  usado  para

desenvolvê-lo, utilizando algum navegador (como Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Netscape e Opera) ou qualquer outro  programa capaz de ler linguagem HTML e

imagens22. Seu maior representante é a Wikipédia, enciclopédia online criada em

2001,  sucedendo  a  Nupedia,  que  reunia  especialistas  que  trabalhavam

cooperativamente num projeto cujo conteúdo poderia ser redistribuído livremente,

através do sistema de  copyleft. A impopularidade da Nupedia foi superada com a

expansão  de  sua  sucessora,  cujo  diferencial  é  deixar  seu  conteúdo  sujeito  à

intervenção de qualquer usuário, cadastrado ou não, tendo como ideal a máxima de

que cada ser humano é um enciclopedista em potencial, em determinado campo do

conhecimento. Mais uma vez, podemos levar em conta as considerações da Cauda

Longa de Chris Anderson, uma vez que os níveis de especialização propostos pela

Wikipédia podem se enquadrar no conceito de cultura de nicho desenvolvido pelo

autor. O projeto, que agrega várias versões idiomáticas com propostas semelhantes,

21  Expressão havaiana que significa “rápido”.
22  http://pt.wikipedia.org/wiki/Wiki 
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não  possui  fins  lucrativos  e  é  operado  pela  Wikimedia  Foundation,  que  recebe

doações para sua manutenção - a Wikipédia está entre os 10 sites mais populares

da internet, de acordo com estatísticas da comScore Inc.23 e do Alexa24.

O funcionamento dos wikis, como afirmado anteriormente, aumenta o nível de

participação  pelo  fato  de  dispensar  o  aprofundamento  do  usuário  em  quesitos

técnicos ou em linguagens especializadas – o papel de “tradução” é delegado ao

software utilizado. Num demonstrativo apresentado na própria Wikipédia (TABELA

1), pode-se ter uma idéia de como a ferramenta atua:

Sintaxe Wiki (Wikipédia) HTML Edição de saída

"''Doutor''? Sem outro título? Um
''sábio''? É justa a autoridade
civil?" 

"Porque, certamente," replica
Harddriveing, amigavelmente.
"Todos nós sábios sabemos
mais ou menos."

<p>

"<i>Doutor</i>? Sem outro
título? Um <i>sábio</i>? É justa
a autoridade civil?"
</p>
<p>
"Porque, certamente," replica
Harddriveing, amigavelmente.
"Todos nós sábios sabemos
mais ou menos."
</p>

"Doutor? Sem outro título? Um
sábio? É justa a autoridade civil?"
"Porque, certamente," replica
Harddriveing, amigavelmente.
"Todos nós sábios sabemos mais
ou menos."

Tabela 1 – Esquema de edição de wikis na Wikipédia
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/wiki 

 

Devido a seu constante movimento de atualização, Primo e Recuero (2003)

frisam que a Wikipédia não pode ser considerada como um produto, e sim como um

processo: “cada intervenção altera não apenas um verbete específico, mas também

a própria  Wikipédia  enquanto todo editorial”  (PRIMO; RECUERO, 2003, p.  9).  O

projeto é marcado pelo que os autores chamam de “hipertexto cooperativo”, onde

“todos  os  envolvidos  compartilham  a  invenção  do  texto  comum,  à  medida  que

exercem  e  recebem  impacto  do  grupo,  do  relacionamento  que  constroem e  do

próprio produto criativo em andamento” (PRIMO; RECUERO, 2003, p. 2). A idéia, no

nosso ponto  de vista,  quando direcionada  ao projeto  em questão,  traz à  tona o

“deslocamento epistemológico” descrito por Suoranta e Vadén (2008),  referente ao

23 http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Stu/comScore_data_on_Wikimedia  , acesso em 23 de
setembro de 2008.

24 http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?cc=LB&ts_mode=country&lang=none  , acesso em 23 de
setembro de 2008.
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link “editar”,  presente nas páginas do  site – é dado, assim, um caráter peculiar à

maneira como se entrecruzam as informações “não-imutáveis” do site. Atualmente, a

Wikipédia  possui  aproximadamente  8  milhões  de  artigos,  divididos  nas  versões

idiomáticas da enciclopédia. A versão inglesa é a que possui maior quantidade de

contribuições (TABELA 2) – os escritos em português somam 435.75125:

Colocação Idioma Quantidade de
verbetes

Número de
edições

Número de usuários
cadastrados

1ª Inglês 2.600.948 260.012.503 8.143.697

2ª Alemão 818.287 54.195.102 633.579 

3ª Francês 718.929 36.738.179 477.051

8ª Português 435.751 12.921.706 461.018

Tabela 2 – Dados da Wikipédia
Fonte: http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias 

Um  ponto  interessante  a  ser  destacado  no  processo  de  construção  de

conteúdo  da  Wikipédia  é  o  que  Stalder  (2005)  chama  de  “modularização”  e

“paralelização”,  conceitos relativos à dinâmica de funcionamento da enciclopédia.

Por “modularização”, entende-se o fato de que todas as várias seções do projeto

podem  ser  criadas  e  modificadas  independentes  umas  das  outras.  Já  a

“paralelização” implica que diversas partes podem ser trabalhadas ao mesmo tempo,

sem que seja preciso esperar que uma primeira alteração seja completada para que

uma segunda seja iniciada – os conceitos reafirmam a idéia de hipertexto sugerida

por Lévy (1993), no que diz respeito aos princípios de conexão, heterogeneidade,

multiplicidade  e  ruptura,  aplicando-os  à  realidade  dos  projetos  colaborativos  na

internet.

Uma peculiaridade marcante do projeto é sua capacidade de auto-regulação,

devida à crescente adesão de novos usuários, o que faz com que o número de

verbetes entre num ritmo semelhante de crescimento, como mostra a Tabela 3, que,

com o mero propósito de ilustração, faz uma comparação entre a quantidade de

artigos da Wikipédia e de enciclopédias tradicionais, entre outros dados:

25  Em acesso realizado em 27 de outubro de 2008.
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Wikipédia Britannica Encarta

Verbetes 7,5 milhões 28 mil 28 mil

Fundação 2001 1768 1993

Acesso Ilimitado, gratuito Ilimitado, pago Ilimitado, pago

Revisão
Instantânea.
Internautas,
especialistas ou não.

Anual. Editores
especializados.

Anual. Editores
especializados.

Tabela 3 – Comparação entre números de verbetes
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia 

Para Gillmor (2004), a Wikipédia é um exemplo de como a liberdade editorial

dos wikis pode resultar em algo além do caos. Bowman e Willis (2003) lembram que

o fator determinante para a emergência dos processos colaborativos é o modo como

a informação é gerenciada: do caminho clássico que implica em “filtrar para publicar”

ao modelo em que se propõe “publicar para filtrar”, remetendo-nos, mais uma vez, à

idéia  de  apropriação  do  excesso.  Na  dinâmica  comunicacional  cooperativa

possibilitada pela estrutura aberta dos wikis, surgem, no entanto, questões naturais

como vandalismos, parcialidade e subjetividade. Como critica Lanier (2006, T. do A.),

“ler uma entrada na Wikipédia é como ler a Bíblia fechadamente. Há tênues traços

de vozes de vários autores e editores anônimos, embora seja impossível ter certeza

disso”. Em agosto de 2007, por exemplo, uma ferramenta virtual chamada Wikipedia

Scanner, desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, detectou alterações

oriundas de computadores da CIA e do Vaticano, levantando polêmica sobre sua

credibilidade. Em matéria veiculada, no mesmo mês, no site da BBC26, afirmava-se

que

o Wikipedia  Scanner  descobriu,  por  exemplo,  que computadores da  CIA
foram  usados  para  mudar  o  conteúdo  da  página  da  Wikipedia  sobre  o
presidente do Irã,  Mahmoud Ahmadinejad.  Alguém na agência americana
teria adicionado a interjeição “Waaaaaaaah!” no texto sobre o mandatário
iraniano,  antes  de  uma  parte  sobre  os  planos  do  líder  para  a  sua
Presidência. Por conta disso, o perfil do editor anônimo na Wikipedia ficou
manchado com uma advertência dos administradores do  site. A interjeição
teria sido adicionada por alguém na CIA. 

26  http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/08/070815_wikipedia_editadarg.shtml 
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Além do exemplo da CIA, 

o  Wikipedia  Scanner  também  descobriu  que  computadores  do  Vaticano
foram usados para remover parte do conteúdo da página sobre o líder do
partido  republicano  irlandês  Sinn  Féin,  Gerry  Adams.  Na  edição,  foram
retirados links para artigos de jornal publicados em 2006 que dizem que as
digitais  de  Adams foram encontradas  em um carro  usado em um duplo
homicídio em 1971.

O  Wikipedia  Scanner  detectou,  ainda,  que  empresas  e  organizações

alteraram o conteúdo da enciclopédia:

uma das acusadas é a Diebold, companhia responsável pelo fornecimento
de  urnas  eletrônicas  usadas  nas  polêmicas  eleições  americanas  do  ano
2000. Em outubro de 2005, uma pessoa usando um computador da Diebold
retirou parágrafos da página sobre Walden O’Dell, presidente da empresa.
Os parágrafos, que revelavam se ele foi um “grande arrecadador de fundos”
do presidente George W. Bush, foram depois recolocados no ar.

É justamente com a intenção de tentar padronizar o posicionamento de seus

usuários  e  bloquear  atos  que  prejudiquem seu  funcionamento,  que  a  Wikipédia

utiliza  uma  série  de  artifícios  aqui  chamados  de  Operadores  de  Normatização,

representadas pela proposta do Ponto de Vista Neutro (PVN), que abrange quesitos

como o Princípio da Imparcialidade, as Normas de Conduta e o Livro de Estilo. Além

disso, para evitar atitudes danosas, o projeto disponibiliza um histórico com todas as

alterações  realizadas  nos  verbetes,  no  qual  se  pode identificar  os  responsáveis

pelas edições (ou o endereço de IP, no caso de usuário anônimo); as decisões da

comunidade, que vão da escolha do tema abordado na página inicial do site até o

bloqueio de usuários, são tomadas, em geral, a partir de votações.

Para  os  wikipedistas,  em  alguns  casos,  o  Ponto  de  Vista  Neutro  seria

representado,  unicamente,  pelo  Princípio  da  Imparcialidade.  Neste  estudo,

entretanto,  a  exemplo  de  alguns  autores  (BOWMAN;  WILLIS,  2003;  STALDER,

2005), adotamos o PVN como um ideal a ser seguido, abrangendo, inevitavelmente,

outras políticas de convivência. Seria, então, um fim a ser atingido conjuntamente

por meio dos Operadores de Normatização.

Dessa forma, o Ponto de Vista Neutro é o apontamento fundamental para a

construção de conteúdo na Wikipédia, sendo freqüentemente citado nas páginas de
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discussão relacionadas aos artigos da enciclopédia.  Partindo da análise  de fluxo

histórico de alterações de verbetes (VIÉGAS; WATTENBERG; DAVE, 2004), onde

são contrapostas suas várias versões para analisar a eficiência da política do PVN,

Wilkinson e Huberman (2007) alegam que existe uma relação entre a aprovação dos

artigos pelos membros da comunidade (aumentando, para os autores, a lógica da

credibilidade) e a quantidade de edições sofridas – em geral,  então, os verbetes

mais  editados  seriam os  mesmos que  são  tidos  como “destaques”27,  citados  na

página principal do site:

enquanto  um  grande  número  de  colaborações  têm  falhado  em  muitos
contextos,  a  qualidade  dos  artigos  da  Wikipédia  continua  a  crescer,  em
média, assim como o número de edições. Assim, tópicos de alto interesse
ou  relevância  são  naturalmente  trazidos  à  vanguarda  da  visibilidade  e
qualidade. (WILKINSON; HUBERMAN, 2007, T. do A.).

O primeiro princípio das políticas oficiais da Wikipédia que definem o PVN é o

Princípio da Imparcialidade, no qual se prega que os artigos da enciclopédia devem

representar diferentes visões sobre um assunto, definindo onde há conflitos e quais

são os lados da disputa: é a busca pela ausência de subjetividade como forma de

minimizar confrontos ideológicos, principalmente no que diz respeito a adjetivações,

temas religiosos,  políticos,  culturais,  filosóficos,  ou  simplesmente  polêmicos.  Ou,

como afirma Kroker (1996, p. 169, T. do A. ), é a necessidade do estabelecimento da

ética  em comunidades virtuais:  “virtualidade sem ética  é  um cenário primário  de

suicídio social”. Tal risco é natural, uma vez que, como lembra Jones (1998, p. 25, T.

do A.), ao analisar a convivência em comunidades virtuais, a internet se caracteriza

como uma “multiplicidade que, em parte, deriva de nossa própria experiência a da

experiência dos outros, mediadas via linguagem e comunicação”. Com respeito à

experiência ética, Maffesoli (2002, p. 22) indica que 

a uma moral imposta e abstrata pretendo opor uma ética que se origina num
grupo  determinado,  que  é,  fundamentalmente,  empática  (Einfühlung),
proxêmica. A história pode dignificar uma moral (uma política), o espaço, por
sua vez, vai favorecer uma estética e produzir uma ética.

Ancorado  nas  indicações  descritas,  o  projeto  sugere  que  o  espaço

27 http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Os_melhores_artigos 
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compartilhado não seja usado para o lançamento de pesquisas inéditas, para que

seja possível a verificabilidade de fontes e a promoção, mais uma vez, do aumento

da  confiabilidade,  como  é  explicitado  num  trecho  das  definições  a  respeito  do

ineditismo28:

a principal motivação para não se aceitarem pesquisas inéditas encontra-se
na importância de evitar o uso da Wikipédia como veículo de promoção de
idéias e teorias pessoais, tanto por editores imbuídos de boa-fé como os
movidos pela má-fé. Normalmente, ações movidas pela má-fé partem de
pessoas particularmente excêntricas, charlatães e 'semeadores de  trolls'29,
cujo objetivo é chamar a atenção para suas idéias ou para si mesmos.

A comunidade  wikipedista  também  norteia  as  atitudes  de  seus  usuários

através de Normas de Conduta, uma espécie de “etiqueta” (chamada de Wikiquette)

em que se orienta a respeito das interações travadas no ambiente colaborativo que

dá corpo à enciclopédia. 

Como reitera Primo (2005, p. 8), 

a  tensão  entre  o  individual  e  o  coletivo  está  na  raiz  do  problema  da
cooperação. Ou seja, aquilo que pode parecer certo, justo e conveniente
para uma pessoa, pode ao mesmo tempo promover resultados prejudiciais
para o grupo como um todo.

O conflito, assim, é inerente ao processo interacional – no caso dos projetos

colaborativos na internet,  toma corpo uma “arena de poder” (FERNBACK, 1998),

onde a própria noção do que é público é constantemente redimensionada de acordo

com interesses específicos. Partindo desse raciocínio, ataques pessoais, insultos e

preconceitos contra usuários novatos, por exemplo, são alguns dos pontos criticados

no referido conjunto de normas, principalmente para dar conta da grande variedade

cultural que caracteriza cada versão idiomática do projeto – a “realidade múltipla”

prevista  por  Jones  (1998).  Para  Primo  (2005),  o  estabelecimento  de  regras

adequadas às necessidades locais e a possibilidade de atualização dessas regras

pelos  próprios  participantes  da  comunidade  precisam  ser  associados  ao

monitoramento e a sanções para que as trocas colaborativas sejam efetivamente

28 http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nada_de_pesquisa_in%C3%A9dita 
29  No campo de informática, troll (termo apropriado da mitologia) designa uma pessoa cujo

comportamento tende sistematicamente a enfurecer ou provocar outras pessoas numa discussão.
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realizadas. 

Para esse papel,  alguns usuários ativos são eleitos como administradores,

que podem eliminar e/ou bloquear páginas,  bloquear usuários e reverter  edições

vândalas de forma mais ágil  –  apesar  do nome,  essa classe de usuários não é

hierarquicamente  superior  a  qualquer  outra.  Paralelamente  aos  administradores,

existem  os  burocratas,  que  possuem  as  mesmas  funções  dos  descritos

anteriormente,  com  o  diferencial  de  terem  o  poder  de  nomear  outros

administradores.  Tem-se,  também,  os  tutores,  que  auxiliam  usuários  novatos;

tradutores, que aperfeiçoam as edições dos artigos com informações presentes em

outros  idiomas  do  projeto,  e  os  checkusers,  que  têm como finalidade  checar  a

duplicidade intencional de cadastros. Revela-se, então, uma sutil diferenciação entre

os níveis de operadores do projeto.

Para pôr em prática o Ponto de Vista Neutro, que poderia ser definido como

uma espécie de código de ética do wikipedista, as políticas da Wikipédia incentivam

que seu conteúdo seja elaborado de acordo com certos padrões estéticos, reunidos

no Livro de Estilo. As sugestões não são obrigatórias, mas indicam apropriações de

outros manuais de redação, abordando tópicos como citações,  títulos,  modos de

biografias e obediência aos padrões da língua em questão. No caso do português, a

idéia  pretendida é  que se respeite as vertentes praticadas em países lusófonos,

representados por Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique,

Timor Leste e São Tomé e Príncipe. Afinal, como afirma Johnson (2007, p. 13),

partindo-se  do  pressuposto  de  que  essas  modalidades  de  interações
eletivas não estão imunes a situações de confrontação e enfrentamento,
buscou-se  identificar  como  a  comunidade  lusófona  vem  enfrentando  o
desafio  de  coabitação  cultural.  Embora  historicamente  se  fale  em
identificação cultural e lingüística entre os países do bloco, ressentimentos
colonialistas  existem,  até  hoje,  entre  os  cidadãos  de  língua  portuguesa
espalhados pelo mundo.

As noções colonialistas são transplantadas, significantemente, às páginas de

discussão relacionadas aos verbetes. No caso da negociação entre países de língua

portuguesa, sobretudo Brasil e Portugal, o idioma cria desavenças por conter certas

especificidades em cada localidade, como se pode perceber no exemplo a seguir,

extraído  da  página  de  discussão  do  verbete  “Brasil”30 da  versão  lusófona  da

30 http://pt.wikipedia.org/wiki/Discuss%C3%A3o:Brasil  , acesso em 16 de maio de 2008.
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Wikipédia: 

São 180 milhões de pessoas com uma homogeneidade lingüística maior do
que em Portugal (10 milhões), onde quem é do Norte quase não entende
quem é do Sul. O fato do português ter se originado na Península Ibérica
não quer dizer que o eixo matriz e principal da língua não possa migrar, e é
o  que  ocorreu.  Hoje,  o  Brasil  tem  uma  língua  muito  mais  próxima  do
português original (especialmente na pronúncia) do que o próprio Portugal.
Como elemento vivo, a tendência é o português de Portugal se assimilar ao
do Brasil pela influência dos meios de comunicação. 

O  Livro  de  Estilo  tenta,  assim,  reduzir  as  diferenças  por  meio  de  uma

padronização estética em detrimento de conflitos lingüísticos circunstanciais, como

explicitado  acima.  Tais  embates  são  previstos  em comunidades  virtuais  como  a

Wikipédia e reiteram a tensão entre o indivíduo e a coletividade descrita por Primo

(2005). É o que se pode observar no seguinte excerto do Livro de Estilo, que busca

uma solução para minimizar tais confrontos:

Se você  depara  com um  ponto  delicado,  por  favor  use outros  recursos,
como o Manual de Redação da Folha de São Paulo. Onde esta página difere
das outras fontes, deve-se preferir o uso desta página, mas por favor sinta-
se à vontade para acrescentar a esta página ou para uma discussão em
Wikipédia Discussão:Livro de Estilo.

O Ponto de Vista Neutro, para Viégas, Wattenberg e Dave (2004, p. 580, T. do

A.), é a pedra de toque da comunidade wikipedista. E um dos espaços onde tais

conceitos  são  levantados,  complementando  as  políticas  do  projeto  propriamente

ditas, como visto acima, são as páginas de discussão: “é um espaço social diferente

dos  verbetes  na  Wikipédia.  É  um  ambiente  onde  o  conflito  pode  instalar-se  e

desenvolver-se mais naturalmente”. O funcionamento da enciclopédia leva em conta

o que Rheingold (2002, p. 32) chama de Dilemas de Ação Coletiva, e que Kollock

(1998) denomina de Dilemas Sociais, que são a tentativa de equilíbrio contínuo entre

os interesses dos membros do projeto e os interesses públicos – são reforçados,

então, os princípios que regem o Ponto de Vista Neutro.

As atividades cooperativas na internet fazem com que resgatemos a hipótese

apocalíptica de “interesse comum” descrita por Garrett Hardin (1968). Adotando a

teoria  malthusiana  de  crescimento  populacional,  o  autor  ilustra  as  questões  de

moralidade presentes no funcionamento de uma comunidade: “cada homem está
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trancado num sistema que o compele a aumentar sua produção sem limites – num

mundo  que  tem  limites”  (HARDIN,  1968,  T.  do  A.).  Portanto,  partindo  desse

pensamento,  levando  em  consideração  o  que  chamamos  de  Operadores  de

Normatização  da  Wikipédia,  Rheingold  (2002)  sugere  sistemas  de  reputação  e

cooperação nos processos de produção coletiva, nos quais os próprios usuários do

projeto colaborativo em questão realizam uma atividade constante de vigilância para

a garantia de estabilidade do ambiente, como indica o verbete em que se estimula a

prática da boa fé31:

Assumir  a  boa  fé  é  sobre  intenções,  não  sobre  acções.  Pessoas  bem
intencionadas cometem erros, e deve corrigi-las quando o fazem. O que
não deve fazer é agir como se o seu erro fosse deliberado. Corrija-o mas
não castigue-o. Haverá pessoas na Wikipédia com as quais não concorda.
Mesmo que estas estejam erradas, isso não significa que elas estejam a
tentar estragar o projecto. Haverá ainda pessoas com as quais achará que
é  difícil  de  trabalhar.  Isso  pode  significar  apenas  que  ela  não  tem
determinada  afinidade  contigo.  Não  é  necessário  que  atribuamos  a  um
editor  acções  por  má fé,  mesmo que essa má fé seja  (aparentemente)
óbvia.  Todas as nossas contramedidas (por exemplo:  reverter,  bloquear)
podem ser realizadas na base do comportamento e não das intenções.

Abordando  a  questão  da  vigilância  em  projetos  cooperativos,  Rheingold

(2002)  traz  à  tona  a  idéia  de  Foucault  (1987)   do  Panoptismo  (inspirado  na

composição arquitetônica de cunho coercitivo e disciplinatório proposta por Jeremy

Bentham no  século  XVIII),  para  questionar  os  riscos  que  permeiam a  atividade

colaborativa:  ameaças  à  liberdade individual,  à  qualidade  de vida  e  à  dignidade

humana.  Lembra,  ainda,  que  poder  e  contra-poder  podem,  algumas  vezes,  ser

combinados  para  a  criação  de  bens  de  interesse  comum no  ciberespaço:  “toda

ordem social,  não  apenas  as  repressivas,  requerem métodos  de  controle  social

mútuo” (RHEINGOLD, 2002, p. 190, T. do A.). Esse é justamente o pensamento da

comunidade wikipedista, como se pode observar num trecho do verbete “Wiki”32:

A  idéia  por  trás  de  controlar  usuários  é  diretamente  relacionada  ao
tamanho do universo gerado pelo wiki.  Quanto  mais  pessoas estiverem
usando o wiki, menor deveria ser a necessidade de níveis de controle, pois
o controle é fornecido pela própria sociedade. Mas o controle sempre se
faz necessário, em pelo menos dois níveis: gerenciamento e utilização.

Desta  forma  um  wiki  muito  pequeno  costuma  ter  a  necessidade  de
adicionar  um  controle  que  impede  autores  anônimos  para  evitar
vandalismo. Por outro lado, a maioria dos wikis públicos, que costumam ser

31 http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Assumir_a_boa_f%C3%A9 
32  http://pt.wikipedia.org/wiki/Wiki  
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grandes, dispensa qualquer tipo de registro.

A partir  dos princípios descritos,  Bowman e Willis  (2003) observam que o

vandalismo ocorre com freqüência no conteúdo da Wikipédia, mas a rapidez com

que os textos são recuperados demonstra a função de fiscalização exercida por

seus usuários. Afinal,  cada mudança nos verbetes pode ser rastreada, e então o

vandalismo pode ser revertido. 

Os usuários da Wikipédia defendem, também, que o aumento da quantidade

de wikipedistas se reflete  no crescimento da qualidade dos verbetes do projeto,

devido  ao  mesmo  princípio  da  vigilância  definido  acima.  Para  reforçar  a  idéia,

Wilkinson e Huberman (2007) afirmam que o PVN está baseado na tese, apoiada

em probabilidade estatística, segundo a qual as opiniões extremas são matizadas

pelas menos antagônicas até a formação de um ponto de equilíbrio ou ponto de

neutralidade, que seria o resultado da interação do conjunto de opiniões emitidas por

um grande número de pessoas.  Frente ao exposto aqui,  tomar com naturalidade

esse  argumento  se  mostra  uma  atitude,  no  mínimo,  precipitada.  Observando  o

estabelecimento do consenso em formações comunitárias, Maffesoli (2002, p. 200)

alerta para que “o consenso seja, antes, o resultado de um ajustamento afetual  a

posteriori, do que uma regulagem racional a priori”. O autor afirma que 

na verdade, em torno dos valores que lhes são próprios, os grupos sociais
dão forma a seus territórios e a suas ideologias. Em seguida, por força das
circunstâncias,  são  constrangidos  a  ajustar-se  entre  eles.  Esse  modelo
macrossocial, por sua vez, se difrata e suscita uma miríade de tribos que
obedecem às mesmas regras de segregação e de tolerância, de repulsa e
de atração. (MAFFESOLI, 2002, p. 203).

Assim,  associamos  os  Operadores  de  Normatização  às  estratégias  de

resolução  de  conflito  entre  os  usuários  da  Wikipédia,  frente  à  situação  de

multiplicidade de vozes descrita por Jones (1998) e transposta ao universo do site.

Diante de tal realidade, assumimos a postura defendida por Lemos (2002) de que a

análise das dinâmicas comunicacionais e culturais no ciberespaço não pode estar

completamente dissociada de espaços geográficos específicos. Por outro lado, 
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como  outros  processos  globalizantes,  a  globalização  cultural  é
desterritorializante em seus  efeitos. Suas compressões espaço-temporais,
impulsionadas pelas novas tecnologias, afrouxam os laços entre a cultura e
o lugar. (HALL, 2003, p. 36).  

Chega-se ao momento, então, em que passaremos à análise detalhada das

tensões  culturais  ambientadas  na  Wikipédia,  relacionando  as  dinâmicas

comunicacionais  no ciberespaço aos conceitos de  copyleft,  cultura  e apropriação

cultural.
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2 QUESTÕES DE IDENTIDADE

2.1. Identificação e negociação de diferenças

O surgimento de redes de comunicação levanta questionamentos de como os

processos de identificação e negociação de diferenças podem ser repensados com

as  dinâmicas  culturais  que  o  ciberespaço  proporciona.  A  lógica  de  produção

informacional  na internet  pode levar  à  precipitada  impressão de que a  web  é o

exemplo  mais  próximo daquilo  que  se  convencionou  associar  à  idéia  de  cultura

contemporânea  –  fluidez,  fragmentação  e  pluralidade  parecem se  encaixar  com

perfeição ao seu funcionamento. No entanto, como nos lembra Canclini (2005), o

desenvolvimento dos estudos culturais no campo das tecnologias de comunicação

não  pode  levar,  exclusivamente,  ao  engrandecimento  indiscriminado  de  termos

herdados  do  pós-modernismo.  Como  defende  o  autor,  o  próprio  termo

“multiculturalismo” tem sido interpretado erroneamente como manifestação de uma

nova  forma  de  democracia:  “nas  redes  eletrônicas  e  midiáticas  se  distribui  a

informação  e,  portanto,  se  criam  'zonas  de  concentração  de  irradiação'  que

organizam o acesso desigual aos bens e mensagens” (CANCLINI, 2005, p. 77, T. do

A.). Os argumentos tomam como base, principalmente, fatores político-econômicos

que reforçam um raciocínio que associa, basicamente, o binarismo pobreza/riqueza

à forma como as tecnologias se consolidam em regiões geográficas específicas. 

A idéia dos binarismos, no entanto, é uma das principais características do

processo de construção identitária. Maffesoli (2002) defende que a delimitação de

espaços geográficos obedece a um processo contextualizado historicamente, e que

tais  polaridades  transcendem  os  indivíduos  que  fazem  parte  de  determinados

grupos, brotando da necessidade de sobrevivência da própria comunidade, por meio

de construções ideológicas que, em conjunto, dão corpo a uma memória coletiva. O

processo, dessa forma, está relacionado aos sistemas de representação que, por

sua vez,  são movidos por  práticas de significação impregnadas por  relações  de
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poder. O pensamento de Canclini (2005) e Maffesoli  (2002), assim, instiga outros

desdobramentos  na  formação  das  redes  de  comunicação  digital,  uma  vez  que

mesmo a construção de um sentimento nacional,  ou a maneira  como diferentes

identidades se relacionam, também dependem de um processo de negociação de

diferenças, de relações de alteridade. Said (2007, p. 441) lembra que

o desenvolvimento e a manutenção de toda cultura requerem a existência
de um  alter ego diferente e concorrente [...] a identidade do 'Outro' é um
processo histórico, social, intelectual e político muito elaborado que ocorre
como  uma  luta  que  envolve  indivíduos  e  instituições  em  todas  as
sociedades.

O modo como diversas  representações  são  relacionadas é  apontado,  por

Bhabha (1998), como uma forma de fixar a diferença cultural em um objeto visível,

indicando que os binarismos citados anteriormente são parciais em ambos os pólos:

nenhum  deles,  inclusive,  é  auto-suficiente.  Sobre  tais  dinâmicas  legitimadoras,

Bhabha (1998, p. 85) afirma que 

a emergência do sujeito humano como social e psiquicamente legitimado
depende da negação de uma narrativa originária de realização ou de uma
coincidência  imaginária  entre  interesse ou instinto  individual  e  a vontade
geral. Essas identidades binárias, bipartidas, funcionam em uma espécie de
reflexo narcísico do Um no Outro, confrontados na linguagem do desejo pelo
processo psicanalítico  da identificação.  Para a identificação,  a identidade
nunca é um  a priori, nem um produto acabado; ela é apenas e sempre o
processo problemático de acesso a uma imagem da totalidade. 

O autor questiona, assim, o “conflito  de autoridade”,  que pode inscrever a

identidade num ideal  de supressão de diferenças,  e  as normas a  que as trocas

realizadas no processo de identificação estarão sujeitas:

a identificação,  como é pronunciada no desejo do  Outro,  é sempre uma
questão de interpretação, pois ela é um encontro furtivo entre mim e um si-
próprio, a elisão da pessoa e do lugar. Se a força diferenciadora do Outro é
o  processo de significação do sujeito  na  linguagem e a objetificação da
sociedade na lei, então como pode o Outro desaparecer? Pode o desejo, o
espírito motor do sujeito, jamais evanescer? (BHABHA, 1998, p. 87)

O ciberespaço, por sua vez, não está livre dos processos de enfrentamento

cultural a que estão suscetíveis os integrantes de redes de comunicação. Os pólos

transmissores de informação, dando uma idéia mais ampla às “zonas de irradiação”

citadas por Canclini (2005), mesmo na internet, também estão sujeitos a realidades
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sócio-culturais específicas. Caso seja assumida essa postura, corre-se o risco de

cair na armadilha de uma visão essencialista, que toma o complexo e dinâmico ciclo

de  formação  identitária  como  fixo,  imutável,  preso  a  discursos  excessivamente

historicistas. 

2.2 Comunidades imaginadas e universos simbólicos

A  idéia  do  sentimento  de  pertencimento  sugerido  pelo  processo  de

identificação, assim, pode ser enquadrada no que Benedict Anderson (2006) chama

de “comunidade imaginada”. No caso da identidade nacional, trabalhado pelo autor,

o sentimento seria complementado por uma experiência conjunta de simultaneidade;

integrantes de uma mesma comunidade partilhariam os mesmos interesses sem,

necessariamente, viver no mesmo espaço físico, sem o contato face-a-face; daí a

definição  da  “comunidade  imaginada”.  Por  trás  dessa  idealizada  harmonia,  o

desenvolvimento dos meios de comunicação traz as principais formas de domínio, a

exemplo  da  própria  língua.  A imprensa,  entendida  aqui  como um dos  exemplos

maiores  do  desenvolvimento  das  tecnologias  de  comunicação,  para  Benedict

Anderson,  é  determinante  para  a  fixidez  da  linguagem,  o  que  traria  como

conseqüência  maior  a  disseminação  das  relações de poder e dos processos de

institucionalização e ritualização, inerentes à definição da “comunidade imaginada”.

Essas dinâmicas sugerem a idéia dos conceitos fundadores a que determinados

grupos  estariam  sujeitos.  Maffesoli  (2002),  detalhando  a  formação  das  cidades,

indica a concepção de um par “território-mito” para descrever a manutenção de tais

conceitos fundadores:

na verdade, o par território-mito, princípio organizador da cidade, é causa e
efeito da difração de semelhante estrutura. Ou seja, tal como uma boneca
gigogne, a cidade contém em si outras entidades do mesmo gênero: bairros,
grupos étnicos, corporações, tribos diversas que vão se organizar em torno
de territórios (reais ou simbólicos) e de mitos comuns. [...] a multiplicidade
dos grupos, fortemente unidos por sentimentos comuns, irá estruturar uma
memória  coletiva  que,  na  sua  própria  diversidade,  é  fundadora.
(MAFFESOLI, 2002, p. 171).

 

O autor defende, assim, que o funcionamento de determinadas comunidades
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pode  ser  caracterizado,  ao  mesmo  tempo,  pela  evanescência  individual  e  pela

reapropriação que cada pessoa faz dos citados mitos comuns. 

Aqui, apropriamo-nos do conceito propagado por Benedict Anderson (2006)

para  poder  dar  início  à  investigação  de  fenômenos  ocorridos  na  internet,

caracterizada,  essencialmente,  por  um processo descentralizado de produção de

informação. Castells (2006b), abordando o fenômeno por um viés sócio-econômico,

afirma que a crise do sujeito na contemporaneidade faz com que as identidades,

fragmentadas,  sejam  convertidas  em  identidades  de  resistência,  num  processo

certamente não-pacífico, como explicado no capítulo anterior. Mesmo a construção

dessas identidades de resistência, no entanto, pode ser associada a um caráter de

consolidação de uma hegemonia, onde os binarismos continuam presentes. Esses

binarismos  refletem  a  utilização  de  sistemas  classificatórios  que  caracterizam

noções como as próprias “comunidades imaginadas”  de Benedict  Anderson ou o

processo chamado por Edward Said de “orientalismo”, que defende que o Oriente é

representado,  no  resto  do  mundo,  por  estereótipos  e  lugares-comuns  que  só

reiteram a  noção  do  “Outro”  como  distante,  exótico  e  integrante  de  um mundo

peculiar. As relações de alteridade descritas por Said (2007) seriam características

naturais do funcionamento das sociedades atuais. Precisa-se, dessa forma, fugir do

que  o  autor  classifica  como  “essencialismo  sincrônico”,  ou  seja,  assumir  uma

postura que deixe de lado a visão essencialista criticada aqui, presa no tempo e com

cunho historicista, que assume dados específicos como verdades definitivas, para

encarar  os  processos  de  identificação  e  negociação  de  diferenças  como

naturalmente mutáveis. 

Chega-se, dessa forma, aos universos de significação definidos por Berger e

Luckmann (1985), que propõem o indivíduo como sujeito a um arcabouço simbólico

que é anterior mesmo ao grupo em que está inserido. Assim, os autores definem a

sociedade como realidade objetiva, deixando seus membros suscetíveis a processos

de  manutenção  da  tradição,  ela  mesma  sedimentada  pela  dinâmica  de

institucionalização, definida por uma tipificação de ações que transcende o indivíduo

e que é contextualizada historicamente:

as  tipificações  das  ações  habituais  que  constituem  as  instituições  são
sempre partilhadas. São acessíveis a todos os membros do grupo social
particular  em questão, e a própria instituição tipifica os atores individuais
assim como as ações individuais [...] As instituições implicam, além disso, a
historicidade  e  o  controle.  As  tipificações  recíprocas  das  ações  são
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construídas no curso de uma história compartilhada. Não podem ser criadas
instantaneamente.  As  instituições  têm  sempre  uma história,  da  qual  são
produtos. É impossível compreender adequadamente uma instituição sem
entender  o  processo  histórico  em  que  foi  produzida.  (BERGER,
LUCKMANN, 1985, p. 79).

Associamos  a  noção  da  institucionalização  ao  processo  de  formação  do

estereótipo descrito por Bhabha (1998) na construção ideológica da alteridade. É

caracterizada,  para  o  autor,  uma  dinâmica  de  “ambivalência”,  que  garante  que

determinados  estereótipos  possam  ser  usados  em  momentos  históricos  e

discursivos  distintos:  a  “ambivalência”  prende  o  estereótipo  ao  passado,  mas

também  torna  possível  seu  resgate  a  qualquer  momento.  Considerando  tais

pensamentos,  tentaremos  entender,  então,  como  noções  que  dizem respeito  às

sociedades como um todo são mescladas aos conflitos presentes em comunidades

de interesse. No caso, ao mesmo tempo em que as sociedades e seus indivíduos

passam  pelo  citado  processo  de  institucionalização,  seus  membros  são

assujeitados, como descrito acima, a universos de significação específicos, próprios

de  cada  dinâmica  social,  de  forma  também  institucionalizada:  “com  o

estabelecimento  de  universos  de  significação,  emerge  uma  multiplicidade  de

perspectivas sobre a sociedade total, cada qual a considerando do ângulo destes

sub-universos.” (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 118). O processo de “ritualização

da palavra” (FOUCAULT, 2007),  por sua vez,  é definitivo na criação dos citados

arcabouços  simbólicos.  Para  Foucault  (2007,  p.  9),  reforçando  a  idéia  da

institucionalização, a produção de determinados discursos 

é, ao mesmo tempo, controlada, selecionada, organizada e redistribuída por
certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e
perigos,  dominar  seu  acontecimento  aleatório,  esquivar  sua  pesada  e
terrível materialidade. 

O autor reforça que tais procedimentos são caracterizados por dinâmicas de

exclusão e interdição. No caso das comunidades, Maffesoli (2002, p. 25) afirma que 

através da multiplicidade dos gestos rotineiros ou cotidianos, o ritual lembra
à comunidade que ela “é um corpo”. Sem a necessidade de verbalizar isto,
o ritual serve de anamnese à solidariedade. [...] a comunidade “esgota” sua
energia na sua própria criação. O ritual, na sua repetitividade, é o indício
mais  seguro  desse  esgotamento.  Mas,  fazendo  isto,  assegura  a
perdurabilidade do grupo.  
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Percebe-se, então, que todos os conceitos com os quais lidamos até agora

são,  de  certa  forma,  inter-relacionados.  O  processo  de  ritualização  inerente  ao

surgimento  das  “comunidades  imaginadas”  se  enquadra  na  delimitação  dos

universos  simbólicos  que  a  institucionalização  implica.  A presença  de  universos

simbólicos  definidos  nos  remete,  dessa  forma,  aos  sistemas  de  classificação

descritos  por  Benedict  Anderson  (2006),  que  usa  os  exemplos  metafóricos  do

“mapa”  e  do  “museu”.  A  idéia  do  mapa  sugere  o  estabelecimento  de  limites

geográficos e fronteiras, uma forma de oficialização da diferença através de políticas

de fechamento e exclusão. O “museu”, por sua vez, seria a representação explícita

dos sistemas de classificação, por classes, gêneros, números e quaisquer outros

fatores  tipificadores.  Lembramos,  assim,  que  identidade  e  diferença  são

considerados  como  dois  fatores  interligados,  duas  partes  integrantes  do  mesmo

processo. Como reforça Woodward (2000, p. 39),

as identidades são fabricadas por  meio da marcação da diferença.  Essa
marcação da diferença ocorre  tanto por  meio de  sistemas  simbólicos de
representação quanto por meio de formas de exclusão social. A identidade,
pois, não é o oposto da diferença. Nas relações sociais, essas formas de
diferença – a simbólica e a social – são estabelecidas, ao menos em parte,
por meio de sistemas classificatórios.

 

Os sistemas classificatórios, para a autora, aplicam um princípio da diferença

a  uma  determinada  população  de  forma  a  dividi-la  em  grupos  opostos  –  está

presente, então, o binarismo. A marcação da diferença é influenciada, também, pelo

processo  de  repetição  de  determinados  conceitos  tidos  como  “verdades”  em

contextos específicos (FOUCAULT, 2007; BHABHA, 1998). O processo de “repetição

da  verdade”  acentua  a  fixação  pela  historicidade  que  caracteriza  a  visão

essencialista aqui criticada. Bhabha (1998, p. 105) defende que 

a  fixidez,  como  diferença  cultural/histórica/racial  no  discurso  do
colonialismo,  é  um  modo  de  representação  paradoxal:  denota  rigidez  e
ordem  imutável  como  também  desordem,  degeneração  e  repetição
demoníaca. Do mesmo modo, o estereótipo, que é sua principal estratégia
discursiva, é uma forma de conhecimento e identificação que vacila entre o
que  está  sempre  “no  lugar”,  já  conhecido,  e  algo  que  deve  ser  ser
ansiosamente repetido...como se a duplicidade essencial do asiático ou a
bestial  liberdade  sexual  do  africano,  que  não  precisam  de  prova,  não
pudessem na verdade ser provadas jamais no discurso.

Aqui, reforçamos a discussão levantada pelo autor de que o que precisa ser
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questionado é, também, o modo de representação da alteridade, verificando como

essas representações compactuam com a fixidez, com a mera localização histórica.

Chega o momento em que começamos a ampliar os conceitos tratados para analisar

as  dinâmicas  de  identificação  e  negociação  de  diferenças  e  os  sistemas  de

representação no ciberespaço. 

2.3 Identidade, ciberespaço e colaboração

Como argumentado  anteriormente,  a  dinâmica comunicacional  que rege  o

ciberespaço não está desvinculada dos processos de embate cultural a que estão

sujeitos os membros de redes de comunicação. 

A partir  da  realidade  da  Wikipédia,  projeto  abordado  no  capítulo  anterior,

observaremos o modo como diferentes formações culturais entram em confronto em

ambientes  colaborativos.  Tendo  a  institucionalização  de  valores  e  a  já  citada

“ritualização da palavra” (FOUCAULT, 2007), aplicadas a projetos onde a construção

coletiva  de  conteúdo  é  tomada como regra,  observaremos a forma como esses

valores são representados, se há uma reafirmação de tradições que, por si só, são

historicamente inventadas como “comunidades imaginadas” ou se tais formações

seguem o mesmo processo de fluidificação que o conteúdo sob a intervenção dos

usuários assume. 

No  universo  de  transações  culturais  ocorridas  nos  referidos  projetos,  os

processos  de  formação  de  uma  identidade  grupal  também  entram  no  jogo  de

negociação. Do mesmo modo que as tradições circulam sob uma forma ritualizada,

a consolidação de um pensamento coletivo também pode ser instituída através de

um ponto de vista puramente essencialista. A dinâmica imutável, a que a identidade

como quimera está submetida, promove a simplificação do complexo ciclo identitário

aos  “binarismos”,  por  meio  do  uso  de  estereótipos,  lugares-comuns  e  conceitos

institucionalizados.  Da  mesma forma,  as relações  de alteridade,  conflituosas por

natureza, são travestidas pela tipificação dos mesmos binarismos e por dinâmicas

de estranhamento e distanciamento. Para melhor delimitar a noção de estereótipo

que utilizamos aqui, recorremos à idéia da “ambivalência” descrita anteriormente e

apropriada  de  Bhabha  (1998),  que  localiza  o  conceito  como  uma  espécie  de
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“fetiche”, uma vez que faz parte de um constante jogo entre as afirmações arcaicas

de totalidade e similaridade:

reconhecer o estereótipo como um modo ambivalente de conhecimento e
poder  exige  uma  reação  teórica  e  política  que  desafia  os  modos
deterministas  ou  funcionalistas  de  conceber  a  relação  entre  discurso  e
política.  A analítica  da  ambivalência questiona as posições dogmáticas e
moralistas diante do significado da opressão e da discriminação. (BHABHA,
1998, p. 106).

Ainda tratando sobre a noção de estereótipo, trazemos à tona, também, os

argumentos de Albuquerque Jr. (2001, p. 20):

o discurso da estereotipia é um discurso assertivo, repetitivo, é uma fala
arrogante, uma linguagem que leva à estabilidade acrítica, é fruto de uma
voz segura e auto-suficiente que se arroga o direito de dizer o que é o outro
em poucas palavras. O estereótipo nasce de uma caracterização grosseira e
indiscriminada do grupo estranho, em que as multiplicidades e as diferenças
individuais são apagadas, em nome de semelhanças superficiais do grupo.
[...] o estereótipo é um olhar e uma fala produtiva, ele tem uma dimensão
concreta, porque, além de lançar mão de matérias e formas de expressão
do sublunar, ele se materializa ao ser subjetivado por quem é estereotipado,
ao criar uma realidade para o que toma como objeto. 

A problematização do copyleft no campo da cibercultura, entretanto, assume a

postura de resistência ao mainstream, aqui tomada como fundamental, mas faz com

que  o  estudo  da  colaboração  na  internet  tenha  sido  tomado  unicamente  como

princípio de reorganização social, dando um direcionamento não muito esclarecedor

no que  diz  respeito  aos  wikis.  No  caso da  ferramenta  em questão,  a  prioridade

resume-se  ao  modo  de  produção  e  edição  de  conteúdo  em  tais  ambientes,

simplificando-os  ao  ponto  de  minimizar  as  questões  culturais  envolvidas  nas

dinâmicas ocorridas nos projetos.

Ainda  seguindo  o  mesmo raciocínio,  considerando  o  uso  de  um universo

simbólico  específico  e  impregnado  de  relações  de  poder  como  estratégia  de

legitimação, mesmo no ciberespaço, a formação de um imaginário coletivo permeia

os projetos que funcionam sob a plataforma Wiki,  como a própria Wikipédia.  Da

mesma forma que a ideologia  copyleft  incorpora o livre uso e circulação de bens

culturais, é pertinente assumir o risco de que mesmo as mensagens que transitam

em  um  ambiente  colaborativo  possam  refletir  uma  nova  consolidação  dos

supracitados lugares-comuns, ainda que amenizados pela dinâmica do grassroots,

descrita no capítulo anterior. 
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A existência de um conjunto de políticas de normatização como estratégia de

redução de conflitos, então, faz com que nos sintamos à vontade para utilizar alguns

exemplos  da  Wikipédia  para  observar  como  os  processos  de  identificação  e

negociação de diferenças ocorrem em ambientes colaborativos. Tomaremos, neste

capítulo, alguns casos para investigar a existência e, se possível, ilustrar embates

culturais  inerentes  a  projetos  coletivos.  Para  realizar  a  análise,  assumimos  a

consciência  de  que  investigar  apenas  alguns  casos,  dentre  um  universo  tão

complexo como a enciclopédia online, implica, também, levar-nos a uma excessiva

precaução em não incorporar o viés generalista que permeia o discurso já criticado

aqui. O propósito das escolhas, incorporadas unicamente a título de exemplo, fará

com que entendamos melhor o enfrentamento cultural em projetos de construção

colaborativa de conteúdo, como é o caso da Wikipédia. É importante frisar, também,

que os exemplos selecionados dizem respeito exclusivamente às datas em que as

páginas foram acessadas, podendo sofrer alterações num momento posterior – é a

dinâmica natural dos wikis. Além do mais, sabemos que o uso dos exemplos citados

faz com que assimilemos os conceitos já abordados e que certamente surgirão com

o decorrer dos casos. É a forma assumida para desenvolver as idéias e conceitos

trabalhados neste estudo. Da mesma maneira, salientamos que uma análise com

maior  aprofundamento,  com  metodologia  a  ser  explicitada,  será  realizada  em

capítulo à parte. 

Com isso, tomamos como foco a proposição de uma análise “na” internet (e

não “da” internet) de modo que não seja possível desvincular do mundo “real” as

dinâmicas,  as tensões e os conflitos ocorridos no ciberespaço, tendo em vista a

forma como as mídias emergentes nos proporcionam novos questionamentos:

freqüentemente,  pesquisadores  da  internet  assumem  a  postura  de  que,
desde que a internet é novidade, as teorias antigas nada têm a oferecer à
essa exploração.  Esse argumento está errado. As teorias que nós temos
desenvolvido  para  explicar  a  organização  social  precisam  estar  aptas  a
serem direcionadas às novas mídias. (BAYM, 2006, p. 82, T. do A.).

Sendo  assim,  tomaremos  como  primeiro  exemplo  o  verbete  “Brasil”33 da

versão  em  língua  portuguesa  da  enciclopédia.  Primeiramente,  o  formato

apresentado faz com que possamos enquadrar  o artigo naquilo que Ortiz (1987)

chama de “memória coletiva”, que “é da ordem da vivência” (ORTIZ, 1987, p. 135),

33 http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil  , acesso realizado em 11 de abril de 2008.
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enquanto a memória nacional, por outro lado, “é o produto de uma história social,

não da ritualização da tradição. Enquanto história, ela se projeta para o futuro e não

se limita a uma reprodução do passado considerado como sagrado”.  (ORTIZ, 1987,

p.  135).  Para  o  autor,  essas  memórias  são  partilhadas  pelos  indivíduos  que

compõem a coletividade,  projetando,  para  o  futuro,  uma rede  de  referências  de

ações individuais. Ortiz também defende que o perfil das ciências sociais no Brasil

ganhou um contorno extremamente racista, mas que possibilitou o questionamento

sobre o processo de formação da identidade nacional. O sentimento que define a

memória coletiva funcionaria de forma a ser instigado por um viés evolucionista, que

reforça esse  racismo e a caracterização ocidental do povo brasileiro:

as  ciências  sociais  da  época  reproduzem,  no  nível  do  discurso,  as
contradições reais da sociedade como um todo. A inferioridade racial explica
o porquê do atraso brasileiro, mas a noção de mestiçagem aponta para a
formação de uma possível unidade nacional [...] a partir da Segunda Guerra
Mundial  se multiplicam os esforços para construção de uma consciência
nacional,  e  uma sociedade  como a  “Propaganda  Nativista”,  fundada em
1919, poderá incluir em seu programa a adoção do princípio de igualdade
das raças. (ORTIZ, 1987, p. 34).

Nesse  aspecto,  Holanda  (1995)  destaca  a  acentuação  de  zonas  de

confluência  e  de  simpatia  entre  determinados  ideais  e  outros  fenômenos  que

decorrem da formação brasileira. O autor sugere, então, a idéia do “cordialismo”,

para situar a maneira como os brasileiros são representados:

as idéias da Revolução Francesa encontram apoio em uma atitude que não
é  estranha  ao  temperamento  nacional.  A  noção  de  bondade  natural
combina-se singularmente com o nosso já assinalado “cordialismo”. A tese
de uma humanidade má por natureza e de um combate de todos contra
todos há de parecer-nos, ao contrário, antipática e incômoda. (HOLANDA,
1995, p. 184).

Apropriando-nos da noção de memória coletiva e levando em consideração

as  formas como o  Brasil  é  representado,  Shohat  e  Stam (2006,  p.  55)  também

afirmam que

a definição central de Terceiro Mundo tem mais a ver como uma prolongada
dominação estrutural do que com categorias econômicas (“os pobres”), de
desenvolvimento (“os atrasados”), raciais (“os não-brancos”), ou geográficas
(“o Oriente”,  “o Sul”).  Essas categorias  são imprecisas porque o Terceiro
Mundo não é necessariamente pobre em recursos (a Venezuela e o Iraque
são ricos em petróleo), nem está povoado unicamente por não-brancos (os
povos da Argentina e da Irlanda são predominantemente brancos), nem é
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pouco industrializado (o Brasil, a Argentina e a Índia são países com alto
desenvolvimento industrial), nem é culturalmente “atrasado” no que se refere
à chamada arte erudita.

Dessa  forma,  seguindo  o  raciocínio,  o  nacional  seria  definido  como  um

prolongamento  da  memória  coletiva.  É  o  que  sugere  o  índice  do  artigo  citado,

minuciosamente dividido por tópicos que remetem a questões como história, política,

divisão político-administrativa, economia, cultura, demografia e problemas sociais, já

dando  uma  idéia  de  categorização  e  sucessividade,  contradizendo  a  noção  de

simultaneidade  explorada  por  Benedict  Anderson  (2006).  O sentimento de grupo

sugerido pela ideologia do nacionalismo, como defende Smith (1991), faz com que

símbolos  e  convenções  tenham  sempre  possuído  uma  espécie  de  coletivo

emocional.  Nesse processo de identificação,  afirma o autor,  estão envolvidos os

referenciais de território, história e comunidade. A partir de então, Smith indica a fuga

de uma postura que classifica como “etno-histórica”,  onde a já  descrita memória

coletiva  é,  também,  seletiva.  Dessa  forma,  torna-se  importante  priorizar  certas

coisas em detrimento de outras.

Aqui, a proposta é analisar cada exemplo citado de acordo com o contexto em

que  são  utilizados  nos  verbetes,  evitando  correr  o  risco  de  observá-los

separadamente e cair na armadilha do generalismo. Como nos lembra Hall (2003, p.

279), 

a  linguagem  é  o  meio  por  excelência  através  do  qual  as  coisas  são
“representadas” no pensamento, sendo portanto, o meio no qual a ideologia
é gerada e transformada.  Porém, na linguagem, a mesma relação social
pode  ser  distintamente  representada  e  inferida.  E  isso  ocorre  porque  a
linguagem  [...]  pode  construir  diferentes  significados  em  torno  do  que
aparenta ser a mesma relação social ou fenômeno.

 

Frente ao posicionamento de Hall, percebemos que a forma como algumas

imagens são usadas no verbete “Brasil” reproduzem alguns conceitos fundadores,

relativos a estados da região Nordeste. É o caso da Figura 1, que representa uma

praia na cidade de Cabedelo, na Paraíba, ligada à seção “Clima”. O uso da imagem

faz com que se corra o risco de ratificar o lugar-comum que associa as formações

naturais do Nordeste brasileiro ao exótico e ao turístico. No caso, a legenda indica:

“Clima tropical, em Cabedelo, na Paraíba”. São raros os momentos em que imagens

como a citada são apresentadas de outra forma que não seja caricata, resumindo a

dinâmica da cidade paraibana a um cartão-postal,  retirando aspectos importantes
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para representá-los sob uma simples categorização climática. O risco de se assumir

essa postura faz com que nos remetamos a Ortiz (1987, p. 16), que defende que 

meio e raça se constituíam em categorias do conhecimento que definiam o
quadro interpretativo da realidade brasileira.  A compreensão da natureza,
dos  acidentes  geográficos,  esclarecia  assim  os  próprios  fenômenos
econômicos e políticos do país.

 

Figura 1 – Praia de Cabedelo
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Cabedelo-pb.JPG 

Seguindo  o  pensamento  de  Berger  e  Luckmann  (1985),  descrito

anteriormente,  no  qual  as  tipificações  são  ligadas  às  ações  habituais  por

determinados tipos de atores, infere-se que o mesmo fenômeno de tipificação que

adiciona um caráter de exotismo aos estados do Nordeste também direciona um

sentimento de distanciamento relativo às cidades tidas, então, como exemplos de

desenvolvimento.  Saindo  do  campo  dos  estereótipos,  os  binarismos  podem  ser

ilustrados  em  outro  momento,  na  seção  denominada  “Economia”,  onde  são

utilizadas fotos de São Paulo (como afirma a legenda, “considerada o maior centro

econômico  do  Brasil”),  Rio  de  Janeiro  (“o  segundo  maior  centro  econômico

brasileiro”)  e Brasília  (“centro político e terceiro maior centro financeiro do País”)

como cidades  operadoras  do  crescimento  econômico  do  País.  No  caso  de  São

Paulo, uma imagem de agentes da Bolsa de Valores assegura a manutenção dos

valores que delineiam os estereótipos citados anteriormente: é o que Ortiz (1987)

classifica ironicamente como a valorização “daquilo que é nosso”, ou,  retomando

Hall (2003), é a confirmação de que esses valores são transmitidos historicamente

através de uma ideologia, sendo modificáveis com o tempo e sujeitos a conflitos.

Tais valores flutuantes permeiam, por exemplo, representações relativas ao Rio de
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Janeiro,  que une duas tipificações:  a de “maior  centro  turístico  do País”  e  a  de

metrópole, o que, por si só, já prende a definição da cidade a um rígido modelo

histórico a que tais idéias estão associadas. 

Realizando um contraponto entre representações de São Paulo e de cidades

do Nordeste, Albuquerque Jr. (2001, p. 104) denuncia que 

São Paulo é vista, na maioria das vezes, como a área da cultura moderna e
urbano-industrial,  omitindo-se  sua  cultura  tradicional  e  a  realidade  do
campo.  Já  com  o  Nordeste  se  verifica  o  inverso.  Este  é  quase  sempre
pensado como região rural, em que as cidades, mesmo sendo desde longa
data algumas das maiores do país, são totalmente neglicenciadas, seja na
produção  artística,  seja  na  produção  científica.  As  cidades  nordestinas,
quando  tematizadas,  parecem  ter  parado  no  período  colonial,  são
abordadas  como cidades  folclóricas,  alegres,  cheias de  luz  e  arquitetura
barroca. Já São Paulo é vista como uma cidade que passou do burgo pobre,
feio,  triste  e  sem  luz  do  período  colonial,  para  a  cidade  moderna,  rica,
movimentada,  multicolorida,  polifônica  e  cheia  de  luminosidades
contemporâneas.

 

Dinâmicas passíveis de análise ocorrem, também, nas páginas de discussão

da Wikipédia, onde se pode colocar em pauta o Ponto de Vista Neutro, propagado

pelo projeto. Em 2007, por exemplo, o tópico intitulado “Problemas Sociais” recebeu

uma alteração substancial de um usuário cadastrado com o nome de Meyernet. Ao

se abordar a questão das favelas, a imagem utilizada no verbete ilustrava o Vidigal,

no Rio de Janeiro. No dia 13 de fevereiro do mesmo ano, o wikipedista substituiu a

foto por outra, de uma favela na cidade de Salvador:

alterei  a  foto  da  favela  do  Vidigal  para  uma  favela  em  Salvador.  Essa
imagem é muito mais rica em detalhes para se conhecer uma favela. 

Reforçando  a  idéia  das  estratégias  de  resolução  de  conflito  nos  projetos

colaborativos, no caso a Wikipédia, a imagem da favela foi novamente substituída

por uma foto do Complexo do Alemão, mais uma vez no Rio de Janeiro. O embate

reafirma  o  processo  de  marcação  da  diferença,  caracterizado  por  sistemas

classificatórios que tentam restringir ao Nordeste os “sintomas” da pobreza, nesse

caso,  representados  pela  presença  de  favelas  nos  centros  urbanos,  aliado  à

tentativa de equilibrar os interesses da comunidade wikipedista através da própria

sistemática de edição dos verbetes e do Ponto de Vista Neutro. A forma como os

valores ritualizados são representados nos acrescenta a idéia de que a identificação

em ambientes que valorizam a livre circulação de informações também está ligada,
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como vimos anteriormente, à prática da resistência, conforme se pôde perceber no

exemplo da tipificação da pobreza através de imagens conflituosas de Salvador e

Rio  de  Janeiro.  Cabe  avaliar  até  que  ponto  essas  identidades  de  resistência  –

justapostas em meio ao fluxo descentralizado de informação – reafirmam um modelo

identitário fixo e repleto de historicidade, deixando-se atrair pela ilusão essencialista

que  desprende  a  mutabilidade  da  identidade  para  fora  de  seu  contexto,  em

detrimento da mobilidade que caracteriza, a princípio, o ciberespaço. Afinal, como

acusa Albuquerque Jr. (2001, p. 101), 

a instituição sociológica e histórica do Nordeste não é feita apenas por seus
intelectuais, não nasce apenas de um discurso sobre si, mas se elabora a
partir  de  um  discurso  sobre  e  do  seu  outro,  o  Sul.  O  Nordeste  é  uma
invenção não apenas nortista, mas, em grande parte, uma invenção do Sul,
de seus intelectuais que disputam com os intelectuais nortistas a hegemonia
no interior do discurso histórico e sociológico.

É o choque, então, da fluidez proclamada por estudiosos como Sherry Turkle

(1995) e Howard Dreyfus (2001), com a conceituação de “comunidades imaginadas”

de Benedict Anderson (2006). Para Turkle, as mudanças ocorridas com a formação

das  comunidades  virtuais  implicariam  a  mobilidade  das  identidades  dentro  dos

referidos  ambientes,  ao  afirmar  que  “quando  passamos  através  da  tela  em

comunidades  virtuais,  nós  reconstruímos  nossas  identidades  no  outro  lado  do

espelho” (TURKLE, 1995, p. 177, T. do A.), fazendo referência à metáfora utilizada

pelo escritor Lewis Carroll em seu livro “Alice Através do Espelho”. As “identidades

paralelas”,  para  a  autora,  seriam basicamente  a  transposição  de  conceitos  pós-

modernistas  –  tais  como  multiplicidade,  heterogeneidade  e  fragmentação  –  à

realidade da internet. Uma das pioneiras do estudo de formação de identidades na

internet, Turkle foca sua análise, principalmente, em MUDs34,  problematizando as

“identidade paralelas”: em outras palavras, os ambientes virtuais seriam propícios

para o exercício de múltiplas personalidades.  Se,  por um lado,  Turkle abraça as

possibilidades  de  fragmentação  identitária  defendida  pelos  estudiosos  do  pós-

modernismo,  aqui  reiteramos  a  precaução  em não  desvincular  as  dinâmicas  do

ciberespaço das realidades sócio-culturais a que cada usuário está submetido. 

Dreyfus (2001), por sua vez, tem uma visão mais cética quanto à organização

de informação na  web  e ao processo de “descorporificação” que ela proporciona.

34 Multi User Dungeons, ambientes virtuais onde é promovida a interação entre vários usuários, e
que serviu de embrião para salas de bate-papo e jogos em rede.
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Frisa, dessa forma, a idéia da hierarquia como fator importante no modus operandi

das comunidades virtuais, alertando para os supostos riscos que o anonimato traz

ao funcionamento das redes de comunicação digital, sugerindo a criação de uma

“esfera ética”.  O autor pensa a internet não como uma coleção de significados de

bilhões de fatos, e sim como um campo organizado por seres humanos com corpos,

desejos,  interesses  e  objetivos.  O  questionamento  sobre  como  o  poder  está

organizado  nas  redes  de  comunicação  envolveria,  inclusive,  as  práticas

educacionais aplicadas a cada realidade específica: é o que o Dreyfus chama de

“sabedoria prática”, ou seja, o contexto cultural do aprendizado, decisivo no modo

como as relações de poder serão organizadas,  de acordo com a maneira  como

determinadas informações são produzidas. Define, então o “self pós-moderno”:

a vida consiste em lutar contra o aborrecimento de ser um espectador de
tudo  que  for  interessante  no  universo  e  de  se  comunicar  tão
prestativamente. Agora a vida produz o que nós chamaríamos de “self pós-
moderno” - um self que não tem definição de conteúdo ou continuidade, mas
é aberto  a  todas  as  possibilidades  e  que agrega  constantemente  novas
funções. (DREYFUS, 2001, p. 81, T. do A.). 

Em alguns momentos, a construção dos verbetes também é infectada por um

ranço colonialista.  Bauman (2001),  por  exemplo,  vê o  comunitarismo como uma

reação  natural  à  “liqüefação”  da  vida  moderna.  Nesse  processo,  os  mais

“escapadiços” levam vantagem por se adaptarem com mais facilidade à idéia de

instantaneidade  que  a  internet  propicia,  trazendo  novos  interesses  coletivos  e

conseqüentes embates culturais. No caso da formação da identidade nacional,  o

autor sugere que nem o credo patriótico nem o nacionalista admitem a possibilidade

de que as pessoas possam se unir mantendo-se ligadas às suas diferenças, mas se

beneficiam disso de forma a separar  ainda mais  pontos diametralmente  opostos

como “nós” e “eles”: “as fronteiras não reconhecem e registram um estranhamento já

existente; elas são traçadas antes que o estranhamento seja produzido” (BAUMAN,

2001,  p.  201).  Defende  ainda  que,  em comunidades  específicas,  as  identidades

aparecem como postulações, algo que supera a própria vontade individual e está

ligado a realidades superiores, a que os indivíduos se adequam por questões de

adaptação  –  aqui,  associamos  o  pensamento  à  utilização  de  artifícios  como

estereótipos e lugares-comuns. Afinal,  como recorda Cunha Filho (2006, p.  4),  é

preciso evitar
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o  círculo  vicioso  armado  pelo  senso  comum  que  opõe  os  estrangeiros,
pretensamente incapazes de entender o Brasil, aos brasileiros, exportando
para  o  resto  do  mundo  apenas  uma imagem  subalterna  de  si  mesmos.
Dessa  armadilha,  associada  a  um  possível  deslocamento  próprio  do
contemporâneo,  escaparemos  ao  assumir  a  sofisticação  das
representações,  ou  seja,  deixando  de  lado  e  redução  típica  da  visão
colonial. 

Ainda no caso do verbete “Brasil”, nota-se que a forma como o discurso é

articulado em certas ocasiões leva ao retorno ao senso comum criticado acima por

Cunha  Filho.  O  título  do  tópico  “Invasões  Estrangeiras”,  que  integra  a  seção

“História”, já dá uma idéia de como as relações de alteridade são transplantadas ao

conteúdo do artigo. Como visto no capítulo anterior,  o idioma é um dos grandes

responsáveis pelos desentendimentos nas páginas de discussão do verbete. Mas a

própria história “oficial” do País também gera controvérsias. Quando é discutida a

idéia histórica do processo de independência do Brasil em relação a Portugal, por

exemplo,  ocorrem  algumas  divergências  referentes  às  datas  consideradas

institucionalizadas por cada país, como indicam os trechos da discussão:

Ô  minha  boa  gente  portuguesa:  que  absurdo  é  esse  de  vincular  a
declaração de Independência do Brasil com o reconhecimento por parte do
Império  de  Portugal?  Isso  não  existe  em  Direito  Internacional  ou
Constitucional, eis que, como em todas as revoluções, quando ocorre um
processo de independência há a quebra e obliteração da ordem jurídico-
política  preexistente.  Assim,  é  totalmente  dispensável  a  informação  do
reconhecimento imperial, como se fora requisito para a independência. 
[...]
Um país só se torna independente depois de ser reconhecido, em especial
pelo país-mãe. Apesar da independência de Portugal ter sido em 1128, só
se considera 1143, quando foi reconhecida [...] E, para calar os ânimos que
tornou a independência do Brasil possível não foi D. Pedro I do Brazil, mas
sim o seu pai D. João VI. Sim, o rei de Portugal!! Está mais que provado
isso. 

 

Percebe-se, nos casos acima, o viés historicista assumido pelos participantes,

que utilizam um procedimento rígido e inflexível,  uma construção de si de forma

puramente ritualizada, em detrimento de uma relação intercambiável, ainda que não-

pacífica. Sobre isso, Woodward (2000, p. 11) reforça que “uma das formas pelas

quais  as  identidades  estabelecem  suas  reivindicações  é  por  meio  do  apelo  a

antecedentes históricos”. Tais apelos são notadamente perceptíveis no modo como

os discursos dos wikipedistas em questão são desenvolvidos, no que diz respeito às

noções de dependência/independência do Brasil em relação a países europeus – no



60

caso, Portugal.

Ainda considerando a postura essencialista com que o trecho em questão

ganha  corpo,  os  processos  étnicos  e  demográficos  também são  legitimados  de

modo a retomar o senso comum. No tópico “Invasões Estrangeiras”35, quando se

abordam os quilombos, o texto confere uma aura  underground  ao movimento de

resistência negra, subestimando a forma como tais organizações foram importantes

para  a  consolidação  da  segregação  étnico-racial  sofrida  pelos  brasileiros,

renegando-as, finalmente, a uma história “não-oficial”:

Nessa época foi fundado o Quilombo dos Palmares, liderado por  Zumbi,
guerreiro,  que congregava milhares  de  negros fugidos dos  engenhos de
cana  do  nordeste  brasileiro  e  alguns  índios  e  brancos  pobres  ou
indesejáveis.  Este  "submundo"  foi  finalmente  destruído,  não  sem  uma
resistência heróica e violenta, por bandeirantes portugueses comandados
por  Domingos  Jorge  Velho,  tendo  seu  líder  sido  morto  e  decapitado
(segundo a tradição não-oficial, Zumbi teria conseguido escapar).

A forma como é tratada a distribuição populacional nos estados do Norte e

Nordeste também reflete essa posição de distanciamento e estranhamento. É o que

se vê no caso do verbete “Região Nordeste do Brasil”36,  com a presença de um

mapa  que  resume  as  questões  históricas  e  de  assujeitamento  a  que  estiveram

expostos os povos  africanos no processo de povoamento do Brasil.  No  caso,  o

espaço geográfico do Brasil é “colorido” numa escala de tons escuros associados

aos  estados  (FIGURA  2),  que  adverte  que  “quanto  mais  escuro,  maior  a

ascendência  africana”  -  a  cor  preta  é  associada,  apenas,  a  estados do  Norte  e

Nordeste,  ignorando,  dessa  forma,  todo  o  processo  de  migração  e  diáspora  no

próprio texto do verbete. 

35 Em acesso realizado em 15 de abril de 2008.
36 http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste   



61

Figura 2 – Mapa que representa a “descendência africana” 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Aandeel_Afro-
Brazilianen_in_bevolking.svg

A idéia é reforçada com a presença do tópico “Grupos Étnicos”, que traz a

imagem  de  um  grupo  de  mulheres  caracterizadas  com  roupas  que  tipificam  o

modelo da “baiana”, acrescentando que “Salvador é cidade com o maior número de

afro-descendentes do Brasil”. Para Hall (2003, p. 344),

essa marca da diferença dentro de formas da cultura popular – que são, por
definição, contraditórias e, portanto, aparecem como impuras e ameaçadas
pela  cooptação  ou  exclusão  –  é  carregada  pelo  significante  “negro”  na
expressão “cultura popular  negra”.  Ela  chegou a significar  a comunidade
negra  onde  se  guardam  as  tradições  e  cujas  lutas  sobrevivem  na
persistência da experiência negra (a experiência histórica do povo negro na
diáspora),  da estética negra (os repertórios culturais próprios a partir  dos
quais foram produzidas as representações populares) e das contranarrativas
negras que lutamos para expressar [...]  estas servem como garantias na
determinação de qual cultura popular negra é a certa, qual é nossa e qual
não é.

A presença dos negros no Brasil só começou a ser problematizada no campo

teórico a partir do final do século XIX, de acordo com Ortiz (1987), com a ideologia

de um “Brasil-cadinho”, que forjaria a realidade do país no período pós-abolição. O

vácuo é justificado pelo fato de, antes disso, dada a situação escravista, os negros

não serem integrados às discussões nacionais: 

a  escravidão  colocava  limites  epistemológicos  para  o  desenvolvimento
pleno da atividade intelectual. Somente com o movimento abolicionista e as
transformações  profundas  por  que  passa  a  sociedade  é  que  o  negro  é
integrado às preocupações nacionais. (ORTIZ, 1987, p. 38).

 

A  questão  traz  à  tona,  também,  a  noção  do  “racismo  assimilacionista”
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sugerido por Ribeiro (2006), que leva ao desejo de desaparecimento dos negros por

um processo de “branquização progressiva”. Ocorre, para o autor, uma dinâmica de

“morenização” dos brasileiros, que se faz tanto por essa “branquização” quanto pela

“negrização dos brancos”:

essa situação não chega a configurar uma democracia racial,  como quis
Gilberto  Freyre  e  muita  gente  mais,  tamanha  é  a  carga  de  opressão,
preconceito e discriminação antinegro que ela encerra. Não o é também,
obviamente, porque a própria expectativa  de que o negro desapareça pela
mestiçagem é um racismo. Mas o certo é que contrasta muito, e contrasta
para  melhor,  com  as  formas  de  preconceito  propriamente  racial  que
conduzem ao apartheid. É preciso reconhecer, entretanto, que o  apartheid
tem conteúdos de tolerância que aqui se ignoram. Quem afasta o alterno e o
põe  à  distância  maior  possível,  admite  que  ele  conserve,  lá  longe,  sua
identidade, continuando a ser ele mesmo. (RIBEIRO, 2006, p. 207). 

Nakamura (2000) tem mostrado que as classificações raciais e estereótipos

negativos  que  circulam  pelo  ciberespaço  afetam  a  forma  como  ocorrem  as

interações  entre  as  pessoas.  Da  mesma  forma,  Turkle  (1997)  lembra  que  as

movimentações de resistência herdadas dos estudos pós-modernos, que remetem a

grupos  feministas  ou  anti-racistas,  encontram  campo  na  internet.  Configura-se,

assim, uma forma híbrida de construção identitária. Se, por um lado, busca-se um

entendimento de que o discurso historicista oficializa as informações dispostas no

verbete – as próprias políticas da Wikipédia (descritas no capítulo anterior) valorizam

a utilização de fontes e referências “oficiais”, por outro a natureza não-hierárquica do

projeto permite o conflito entre posicionamentos culturais distintos – como descrito.

Ainda abordando as questões referentes à prática da resistência, Hall (2003),

Bhabha (1998), Ortiz (1987) e Williams (1992) defendem que uma das formas como

esse movimento  é  operacionalizado  é  através  da  valorização  das manifestações

culturais: “a ideologia do sincretismo exprime um universo isento de contradições,

uma vez que a síntese oriunda do contato cultural transcende as divergências reais

que porventura possam existir” (ORTIZ, 1987, p. 95). Canclini (1998), por sua vez,

critica o folclorismo como ritual de caricaturização, citando as contradições entre a

antropologia e a sociologia para situar o moderno e  a tradição, criticando a visão

“romântica” que acomete alguns estudiosos:

apenas os investigadores filiados ao historicismo idealista se interessam por
entender  as  tradições  em  um  âmbito  mais  amplo,  mas  as  reduzem  a
testemunhos  de  uma  memória  que  supõem  útil  para  fortalecer  a
continuidade histórica e a identidade contemporânea [...] ao decidir que a
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especifidade da cultura popular reside em sua fidelidade ao passado rural,
tornam-se cegos às mudanças que a redefiniam nas sociedades industriais
e  urbanas.  Ao  atribuir-lhe  uma  autonomia  imaginada,  suprimem  a
possibilidade de explicar o popular pelas interações que tem com a cultura
hegemônica. O povo é “resgatado”, mas não conhecido. (CANCLINI, 1998,
p. 210)  

Dentro  desse  prisma,  a  seção  “Cultura”  (ainda  nos  referindo  ao  verbete

“Região Nordeste do Brasil”) traz uma espécie de resgate histórico que dá força à

existência de manifestações como o frevo e o maracatu, ao mesmo tempo em que

interioriza  a  prática  do  primeiro  em  estados  específicos  como  Pernambuco,

clamando  por  uma  bandeira  de  “autenticidade”,  e  remete  apenas  o  maracatu

(FIGURA 3) a um modo híbrido de formação cultural, como explica a legenda, que a

caracteriza como “parte da cultura e do folclore nordestino, reflete a miscigenação

étnico-cultural entre africanos, indígenas e portugueses no Nordeste”. 

Figura 3 – Maracatu
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Maracatu.jpg 

A  maneira  como  tais  manifestações  são  representadas  nos  remete  à

formação do que Albuquerque Jr. (2001) descreve como uma “paisagem imaginária”,

com fortes traços regionalistas e fixada na saudade e na tradição. Nessa esfera, o

autor argumenta que, antes mesmo que a unidade significativa do Nordeste fosse

constituída, foram legitimados vários discursos “nordestinizadores” que garantiram a

criação de tal  paisagem. Assim,  o  modo como diversas formações culturais  são

representadas reflete essa dinâmica nostálgica, que se mostra como estratégia de

nacionalização, pondo em funcionamento um dispositivo de nacionalidade:

a saudade é um sentimento pessoal de quem se percebe perdendo pedaços
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queridos de seu ser, dos territórios que construiu para si. A saudade também
pode ser um sentimento coletivo, pode afetar toda uma comunidade que
perdeu suas referências espaciais ou temporais, toda uma classe social que
perdeu historicamente a sua posição,  que viu os símbolos  de seu poder
esculpidos no espaço serem tragados pelas forças tectônicas da história.
(ALBUQUERQUE JR., 2001, p. 65).

 

Encontramos,  assim,  duas  formações  conflitantes:  o  frevo,  tomado  como

manifestação “autêntica” do estado de Pernambuco, retrata o que se entende pela já

descrita  memória  coletiva,  que  associa  determinadas  formações  culturais,

produzidas a partir  de determinados momentos históricos,  a espaços geográficos

específicos. A associação entre texto e imagem referentes ao maracatu, por sua vez,

não é mais tomada pelo sentimento de afirmação de originalidade, mas deixa clara a

busca pela associação da herança colonialista a seu desenvolvimento, reiterando

certo  exotismo  e  estranhamento.  Sobre  os  aspectos  desse  processo  de

“caricaturização”, Canclini (1998, p. 220) ainda afirma que

o popular não é monopólio dos setores populares. Ao conceber o folk como
práticas  sociais  e  processos  comunicativos,  mais  como  amontoados  de
objetos, quebra-se o vínculo fatalista, naturalizante,  que associava certos
produtos  culturais  a  grupos  fixos.  [...]  não  há  folclore  fixo  das  classes
oprimidas, nem o único tipo possível de relações interfolclóricas são as de
dominação, submissão ou rebelião [...] os fenômenos culturais folk são hoje
o produto multideterminado de agentes populares e hegemônicos, rurais e
urbanos, locais, nacionais e transnacionais.

 

Seguindo a ordem como o verbete “Brasil” está organizado, passemos a outra

discussão.  Como tentativa  de embasar  os argumentos  ordenados no  tópico  dos

“Problemas Sociais”, também presente no artigo, o texto traz dados numéricos do

Índice de Desenvolvimento Humano em contraponto  a  informações históricas da

colonização dos estados do Nordeste, utilizados para sustentar um discurso “oficial”:

O Nordeste  é a região mais  pobre do  Brasil,  com os piores  indicadores
socioeconômicos do país como o IDH, principalmente nas áreas rurais, que
sofrem  nos  longos  períodos  sem  chuva.  Ironicamente,  durante  o  Brasil
Colônia, quando a produção de açúcar era mais elevada, continha a região
mais próspera do Brasil  -  a capitania de Pernambuco (juntamente com a
capitania de São Vicente, foram as únicas capitanias de sucesso logo no
início da exploração). Desde o fim da rentabilidade da exploração do açúcar
na  Zona  da  Mata  (faixa  outrora  de  mata  atlântica,  paralela  ao  litoral
nordestino),  a  região  entrou  em  decadência.  Em  meados  do  século  XX
passou a se recuperar  num ritmo mais  rápido que o Brasil,  rapidamente
ganhando posições em indicadores como IDH e PIB per capita. Apesar de
estar avançando socioeconomicamente mais rápido que o restante do país,
ainda mantém o título de mais pobre e desigual do Brasil.
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Atualmente a região ainda sofre com o trabalho infantil, principalmente no
interior, e com a prostituição infantil nos núcleos urbanos. Assim como em
boa parte do país, os problemas sociais na região Nordeste são piores nos
pequenos  municípios  de  maioria  de  população  rural,  diminuindo  nas
grandes cidades litorâneas.

 
Além de associar o trabalho infantil e a exploração sexual infantil à região em

foco,  o  binarismo  é  dividido,  dessa  vez,  em  interior  (subdesenvolvido)/litoral

(desenvolvido) e Nordeste/Sul e Sudeste. De certa forma, o uso das informações

institucionalizadas é uma maneira de promover a já citada “ritualização da palavra”

(FOUCAULT, 2007), uma vez que o discurso sustentado por estatísticas e dados

históricos ganha um tom de oficialidade, o que, por si só, seria um contra-senso à

própria dinâmica dos projetos colaborativos, nos quais a especialização não se torna

mais necessária – ou, no caso da Wikipédia, onde cada usuário seria capaz de se

tornar especialista em assuntos específicos. Quanto a isso, Martín-Barbero (2006, p.

61) afirma que 

a  identidade  local  é  assim  conduzida  para  se  transformar  em  uma
representação da diferença que a faça comercializável, isto é, submetida a
maquiagens que reforçam seu exotismo e a hibridações que neutralizem
suas classes mais conflitivas. Que é a outra face da globalização acelerando
as  operações  de  desenraizamento  com  as  quais  tenta  inscrever  as
identidades  nas  lógicas  dos  fluxos:  dispositivo  de  tradução  de  todas  as
diferenças culturais para a linguagem franca do mundo tecnofinanceiro, e
volatilização das identidades para que flutuem livremente no esvaziamento
moral e na indiferença cultural.

Frente  à  discussão  levantada,  trazemos  à  tona,  novamente,  a  idéia  dos

Dilemas  de  Ação  Coletiva  (RHEINGOLD,  2002)  que,  como  vimos  no  capítulo

passado,  seriam  tentativas  de  contrabalançar  os  interesses  individuais  em

contraponto  ao  sentimento  de  coletividade.  A  convivência  em  comunidade,

considerando tais dilemas, faz lembrar dos Dilemas Sociais analisados por Kollock

(1998). Para o autor, o conceito seria resumido pelo conflito entre a racionalidade

individual  e  a  irracionalidade  coletiva,  ou  seja,  a  forma  como  as  estratégias

dominantes permeiam a vida em grupo. Um dos fatores que facilita a convivência –

nem sempre equilibrada – dos discursos que organizam as comunidades e seus

integrantes é a comunicação, que cria ou reitera um senso de identidade grupal. O

fenômeno,  para  Kollock,  não surge  como forma de  democratizar  o  processo  de

produção de informação, mas para formar novas elites intelectuais, determinantes

para  formar  uma  identidade  predominante.  O  fenômeno  é  agravado  quando
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estratégias de legitimação envolvem sistemas de representação, como é o caso da

Wikipédia:

explicações  unilaterais  são  sempre  distorções.  Não  que  sejam  mentiras
sobre o sistema, mas no sentido de que uma “meia verdade” não pode ser a
verdade inteira de coisa alguma. Com tais idéias, só se representa a parte
pelo  todo.  Dessa  forma,  sempre  se  produzirá  uma  explicação  apenas
parcialmente adequada – e, nesse sentido, falsa. Igualmente, se utilizarmos
apenas “categorias e conceitos de mercado” para compreender o circuito
capitalista como um todo, vários outros aspectos não serão contemplados.
Neste  sentido,  as  categorias  de  trocas  de  mercado  obscurecem  nossa
compreensão do processo capitalista:  ou seja, não nos permitem ver ou
formular outros aspectos invisíveis. (HALL, 2003: 281).

Dessa forma, retomando a idéia de Canclini (2005) e Williams (1992) de que a

cultura  e  suas  respectivas  formações  culturais  podem  ser  tratadas  como  um

mecanismo de conformação do consenso e da hegemonia,  tem-se que,  sob um

ponto de vista essencialista, as relações de alteridade nos projetos colaborativos

podem ser produzidas sob diversas versões da história, como visto em alguns casos

anteriores. Assim, tomaremos, como objeto, o verbete “Brasil”37 da versão inglesa da

Wikipédia. No caso das páginas de discussão, o debate em torno do Brasil  está

basicamente direcionado sobre as linhas onde se discutem dados “oficiais” e “não-

oficiais”, e os relativos à formação cultural do Brasil.  Desta vez, os processos de

negociação se complexificam, devido ao fato de a língua inglesa estar envolvida –

como vimos anteriormente, a língua e a linguagem são fatores determinantes nas

relações de poder (HALL, 2003). 

A idéia inicial de auto-exaltação e evocação de discursos institucionalizados

como mecanismo de defesa é praticada, fazendo com que a marcação de diferenças

ganhe sentido por meio da atribuição dos já citados sistemas classificatórios, que

ocorre tanto no modo como o Brasil é representado, como por formas de exclusão

social, como se pode observar na discussão abaixo38:

Let  us  not  forget,  fellow Brasileiros,  that  for  Brasileiros  there's  no  better
culture than the Brasileira. The brazilian culture is garbage, "playas belas",
"soccer", "popozudas" is all garbage. The Brasileira culture, with our artists,
musicians, dances, the Frevo, the Capoeira, the Candomblé, the Gaúchos,
and every other true original Brasileiro aspect is perhaps the only thing that
should pride ourselves, filling our lungs so that we can say "Orgulho de ser
Brasileiro". Viva a cultura Brasileira meus irmãos. 
[...]

37 http://en.wikipedia.org/wiki/Brasil   
38 A língua inglesa foi mantida nos exemplos, a fim de preservar a forma gramatical com que os

textos postados foram escritos.
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Agreed. Guess that the true vandalism is protecting Brazil instead of Brasil.
[…]
If you don't like the English language, what are you doing here in the English
Wikipedia? 

No caso acima, com a intenção de supervalorizar a cultura brasileira, um dos

usuários  retoma  o  propósito  ufanista  de  uma política  defensiva,  ao  afirmar  que

“there's no better culture than the Brasileira”. Ao negar o sistema de classificações

(“playas  belas”,  “soccer”,  “popozudas”),  legitima  a  marcação  da  diferença  no

processo de identificação em foco, assim como ocorre no trecho seguinte no qual se

problematiza a relação dos brasileiros com a língua inglesa (“if  you don't  like the

English language, what are you doing here in English Wikipedia?”).

Considerando  os  processos  de  identificação  e  negociação  de  diferenças

como  dinâmicas  em  constante  realização,  leva-se  em  conta  que  os  embates

culturais  em questão  são  caracterizados  por  certas  tipificações.  E,  como  essas

tipificações  são  geradas  a  partir  de  realidades  sociais  e  históricas  distintas,

utilizamos a idéia de Berger e Luckmann (1985), de que tais universos simbólicos 

localizam todos os acontecimentos coletivos numa unidade coerente, que
inclui o passado, o presente e o futuro. Com relação ao passado, estabelece
uma 'memória' que é compartilhada por todos os indivíduos socializados na
coletividade. (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 140). 

É o que podemos observar no tópico de discussão “Vicent Pinzón did not

discover Brazil”, no qual se debate a presença do navegador espanhol citado no

título em território brasileiro, fazendo um contraponto ao português Pedro Álvares

Cabral  e  redimensionando  a  evocação  de  um  suposto  passado  histórico  –

compartilhado de acordo com cada uma das memórias coletivas – como ferramenta

de legitimação:

To say that Vicente Yañez Pinzón discovered Brazil is not only historically
wrong, but  it  is  an insult  to  Brazilians and Portuguese people. Whoever
believes  otherwise,  we  want  to  see  your  sources  (and  no,  a  Spanish
encyclopedia doesn't count).
[…]
Only people from Pernambuco thinks  so.  Even if  that  is  the case,  once
again, that was NOT BRAZIL at the time. It was annexed. So what? Let me
put  it  this  way:  Kaliningrad  is  a  province  in  the  Middle  of  Europe  that
belongs to Russia (anexed by Russia  during Soviet  times).  This doesn't
mean, that Russia was founded by King Ottokar II, does it?

 

Os exemplos citados no decorrer deste capítulo promovem o “fechamento”
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anunciado  por  Hall  (2000)  e  descrito  por  Benedict  Anderson  (2006),  onde  a

marcação da diferença ocorre por um processo de estranhamento e conseqüente

exclusão. O fechamento seria, dessa forma, inerente à dinâmica de formação das

identidades: 

toda identidade tem, à sua “margem”, um excesso, algo a mais. A unidade, a
homogeneidade interna, que o termo “identidade” assume como fundacional
não é uma forma natural, mas uma forma construída de fechamento: toda
identidade tem necessidade daquilo que lhe “falta” - mesmo que esse outro
que lhe falta seja um outro silenciado e inarticulado. (HALL, 2000, p. 110).

Para alguns autores, esse silenciamento ocorre devido à própria organização

dos usuários na Wikipédia e à forma como esse arranjo influencia a construção dos

verbetes. Além de realidades sociais específicas, as questões relacionadas ao Ponto

de Vista de Neutro também são decisivas no jogo de embate, equilíbrio e resolução

de conflitos  no ambiente  em questão.  Kittur  et  al.  (2007),  por  exemplo,  citam a

dinâmica  da  escrita  na  Wikipédia,  questionando  se  existe  um  conflito  entre  um

pequeno grupo de usuários que formam uma espécie de “elite” ou se a mudança

constante do conteúdo do projeto reflete uma espécie de “sabedoria das multidões”.

Seria, no nosso ponto de vista, a inevitabilidade do conflito, que demanda a criação

dos Operadores de Normatização abordados no capítulo anterior.

Frente  a  esta  situação,  partiremos  à  análise  mais  detalhada  do  verbete

“Região  Nordeste  do  Brasil”  da  Wikipédia  lusófona.  Para  proceder  ao  estudo,

utilizaremos um intervalo de um ano de alterações realizadas no referido verbete,

com método a ser descrito a seguir. 
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3 REPRESENTAÇÕES DO NORDESTE DO BRASIL NA WIKIPÉDIA

3.1 Por uma cibercultura crítica

Como já explicitado neste estudo, não é adequado aprofundar as discussões

no campo da cibercultura sem levar em consideração as realidades sócio-culturais

envolvidas em cada contexto a ser analisado. É preciso que se saiba dosar a euforia

com que os fenômenos relacionados à internet são abordados – da mesma forma, é

arriscado  resumir  as  dinâmicas  identitárias  conformadas  no  ciberespaço  a  um

processo fluido e latente. Admitimos, aqui, que conflitos culturais, mesmo nas redes

de comunicação, também podem ocorrer de forma sutil, amenizados por estratégias

de  resolução,  como  observado  nos  exemplos  trazidos  nos  capítulos  anteriores.

Frente  a  este  quadro,  cruzando  os  caminhos  dos  estudos  das  tecnologias  da

comunicação e campos diversos dos estudos culturais, propomos lançar um olhar

sobre o  funcionamento da Wikipédia  a partir  de uma cibercultura  crítica.  Com o

intuito  de  contemplar  tais  perspectivas,  então,  é  imprescindível  delimitar  alguns

pontos a serem analisados no funcionamento do projeto.  Como já antecipado no

capítulo  passado,  o  nosso  estudo  será  focado  no  verbete  “Região  Nordeste  do

Brasil”39 da versão lusófona da enciclopédia. Para justificar a escolha, além de dados

preliminares  que  apontavam  o  referido  verbete  como  apropriado  para  uma

investigação mais detalhada, conta-se, também, com o cunho pessoal da decisão,

uma vez que o autor desta pesquisa é originário do Nordeste.  Como tal, procuramos

detectar o risco anunciado por Albuquerque Jr. (2001, p. 193):

quando  se  toma  o  objeto  Nordeste  como  tema  de  um  trabalho,  seja
acadêmico, seja artístico,  este não é um objeto neutro. Ele já traz em si
imagens e  enunciados que foram frutos  de  estratégias  de poder  que se
cruzaram;  de  várias  convenções  que  estão  dadas,  de  uma  ordenação
consagrada  historicamente.  São  configurações  possíveis  dentro  daquele
universo; são tipos e estereótipos construídos como essenciais. Um espaço
povoado por personagens que, como mitos, vencem o tempo que decreta o
seu fim e, quase sempre, só ao não existirem mais concretamente, passam
a  ser  mitológicos,  permanecem  como  enigmas  que  se  insinuam  nas
narrativas que os tomam como objetos. 

39 http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste 
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Antes de iniciar a análise propriamente dita, no entanto, descreveremos os

métodos adotados para proceder às observações.

Nosso  objetivo  é  investigar  as  formas  como  o  Nordeste  do  Brasil  é

representado na Wikipédia, tendo como base o verbete em questão. Para direcionar

nosso olhar,  tomamos a  proposta  de  Albuquerque  Jr.  (2001)  de  não  questionar,

necessariamente, a noção do que é o “Nordeste real” ou a correspondência entre a

realidade e o uso dessas representações. A intenção aqui é de aprofundar nosso

estudo sobre esse conjunto de regularidades práticas e discursivas que instituem a

região:

na produção discursiva sobre o Nordeste, este é menos um lugar que um
topos,  um  conjunto  de  referências,  uma  coleção  de  características,  um
arquivo de imagens e textos. Ele parece ser  uma citação,  ter  origem no
fragmento de um texto, um extrato de imaginação anterior, uma imagem que
sempre se repete.  Nordeste,  um feixe de recorrências. (ALBUQUERQUE
JR., 2001, p. 66).

O autor ainda defende que

o que afirmamos é que o Nordeste quase sempre não é o Nordeste tal como
ele é, mas é o Nordeste tal como foi nordestinizado. Ele é uma maquinaria
de produção, mas principalmente, de repetição de textos e imagens. Não se
pode ligar esta reprodução de imagens e textos apenas à classe dominante.
Não  existe  nela  uma simples  lógica  de  classes;  estas  imagens  e  textos
alcançaram tal nível de consenso e foram agenciadas pelos mais diferentes
grupos, que se tornaram “verdades regionais”. (ALBUQUERQUE JR., 2001,
p. 312) 

O universo empírico a ser utilizado abrange, aproximadamente, um ano de

edições, correspondente ao intervalo entre 20 de maio de 2007 e 18 de maio de

2008. A escolha da duração do período em análise é uma forma de tentar imprimir

ao estudo o máximo de atualidade possível, buscando datas próximas ao momento

em que a pesquisa é realizada. Tal propósito de atualidade, como sabemos, não

corresponde à velocidade com que o conteúdo da Wikipédia é modificado. Nesse

caso, admitimos o risco de certa defasagem e assumimos que a análise ideal de um

objeto como a enciclopédia precisaria incorporar a rapidez com que o projeto ganha

corpo. O propósito adotado aqui, entretanto, é fundamental para oferecer um olhar

crítico ao estudo dos projetos colaborativos na internet. 

O verbete “Região Nordeste do Brasil” foi criado em 16 de maio de 2004 pelo

usuário Patrick, natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Em 18 de maio de 2008, o
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conteúdo  do  verbete  encontrava-se  bloqueado para  alterações  por  usuários  não

cadastrados,  como já foi  alertado anteriormente.  Por conta disso,  realizamos um

cadastro na Wikipédia, com o nome de usuário “Marcelotarta” – é a única forma de

tornar-se apto a visualizar o histórico de edições de páginas protegidas. Mesmo que

a atitude nos dê liberdade de realizar alterações no referido texto, a intenção é de,

exclusivamente,  verificar  a  modificação  do  verbete,  e  não  de  participar  de  seu

processo de edição. A postura também descarta a realização de entrevistas com os

usuários  envolvidos  nas  edições  em  questão,  uma  vez  que  o  contato  poderia

influenciar diretamente o universo de nossa pesquisa. O histórico disponibilizado nos

verbetes da Wikipédia, salientamos, é umas de nossas principais ferramentas de

análise.

Um  dos  primeiros  pontos  a  serem  verificados  é  se  as  alterações  são

realizadas por um número significativo de usuários e por grupos mais efetivos que

outros, investigando qual o nível de participação dos wikipedistas listados no verbete

em análise. A partir do momento em que se tiver um levantamento deste quadro, a

idéia é que se observe a que espaços geográficos os usuários estão ligados – os

próprios disponibilizam as informações em suas páginas pessoais na Wikipédia. É

uma forma de levar à prática a idéia, já defendida, de que as dinâmicas culturais no

ciberespaço não podem ser analisadas sem levar em consideração contextos sócio-

culturais específicos. Nesse caso, as auto-definições dos usuários também poderão

servir de objeto de análise, contrapondo o modo como suas próprias representações

são  cruzadas  com  os  argumentos  lançados  na  construção  do  verbete  “Região

Nordeste do Brasil”.

Outro ponto que nos interessa, a partir da discussão tratada no capítulo 2, é

observar a forma como as imagens são utilizadas na construção do verbete. Da

mesma maneira como, anteriormente,  defendemos que se tome a precaução de

analisar o uso de fotos, gráficos e outros artifícios, de modo a não deixar de lado o

contexto em que tais ferramentas são utilizadas. Nos verbetes da Wikipédia, são

utilizadas, preferencialmente, imagens  extraídas do projeto Wikimedia Commons40,

uma espécie de repositório de multimídia onde todos os documentos são livres para

uso, por meio de  copyleft, sendo operado por voluntários.  Investigaremos, dessa

forma, o elo entre as imagens e seus textos relacionados, assim como as seções a

que estiverem ligadas, e outros pontos que se tornem necessários.

40 http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&uselang=pt 
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Um bom ponto de partida é realizar uma análise aprofundada do verbete na

data mais atual a ser estudada (18 de maio de 2008). Tendo em vista a disposição

mais recente do intervalo escolhido,  poderemos comparar com outras versões,  o

que  é  possível  graças  ao  histórico  de  edições.  Observaremos,  assim,  como  o

conteúdo é organizado, de modo a perceber como as informações foram construídas

colaborativamente no período. Verificaremos, dessa forma, quais seções subdividem

o artigo, e como os tópicos são trabalhados durante o processo de edição. Levando

em conta os Operadores de Normatização da Wikipédia, poderemos constatar quais

pontos  geram  mais  controvérsias,  como  particularidades  específicas  são

representadas  e  quais  estratégias  são  utilizadas  pelos  participantes  para  dirimir

conflitos.  De  um  modo  mais  amplo,  poderemos  investigar,  também,  como  as

representações do Nordeste brasileiro são justapostas na versão mais recente do

verbete e seus desdobramentos no histórico. 

Como  instrumento  auxiliar  de  análise,  mas  não  menos  importante,

buscaremos, sempre que possível,  relacionar  as tensões culturais percebidas na

construção do verbete com as discussões tomadas pelos usuários.  Afinal, como já

defendemos em um momento anterior,  as páginas de discussão são os espaços

onde os conflitos são travados mais perceptivelmente. Serão fundamentais, assim,

para entendermos a dinâmica de construção do artigo em foco. Ao utilizar a página

de discussão, finalmente, poderemos extrapolar o universo empírico adotado, para

dar conta de tensões particulares que moveram ou continuam movendo o processo

de edição do verbete “Região Nordeste do Brasil”. 

Dessa  forma,  nosso  corpus está  delimitado  a  partir  dos  seguintes

agrupamentos de informações, descritos anteriormente:

a)  informações  (texto,  imagens  e  outras  informações  que  puderem  se  tornar

relevantes)  dispostas  na  versão  mais  recente  do  verbete  “Região  Nordeste  do

Brasil”.

b) mapeamento de usuários ativos na construção do verbete.

c) contraposição de diferentes versões do verbete, obtidas a partir do histórico e/ou

da página de discussão.
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Uma vez que descrevemos a forma como se procederá a nossa investigação,

partiremos agora à análise propriamente dita.  

3.2 Distribuição de usuários e estratégias de legit imação   

No intervalo de modificações em destaque na nossa pesquisa,  tem-se um

total de 124 usuários ativos no verbete focado, tanto cadastrados quanto anônimos

(em menor parte). A média de alterações realizadas por cada wikipedista indica a

tendência, apontada por Voss (2005), de que a maioria das edições praticadas em

determinados verbetes é efetuada por um grupo seleto de pessoas. Quanto a essa

proporção, curiosamente, o wikipedista Roger 360 (Salvador) afirma, em sua página

pessoal, que “este usuário acredita que o número de edições de um usuário não é

revelador da qualidade das edições deste na Wikipédia”.  Como forma de melhor

visualizar  a  distribuição  do  número  de  modificações  e  dos  usuários  engajados,

apresentamos o gráfico a seguir,  onde o eixo horizontal representa o número de

edições,  enquanto o eixo vertical  quantifica  os usuários envolvidos nas referidas

alterações. A curva nos remete aos argumentos lançados por Voss (2005), fazendo

com  que  percebamos  que  a  quantidade  de  edições  em  foco  é  inversamente

proporcional  ao  número  de  wikipedistas  envolvidos.  No  total,  282  modificações

foram realizadas no artigo de nosso interesse, no intervalo analisado.

Gráfico 1 – Número de alterações por usuários no verbete “Região Nordeste do Brasil”
entre 20/05/2007 e 18/05/2008.
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Quanto às localidades geográficas relacionadas aos participantes, tomamos

como base as informações dispostas pelos próprios em suas páginas pessoais na

Wikipédia. Agindo dessa forma, poderemos verificar se as tensões culturais têm – ou

não  –  relação  com  o  que  é  auto-representado.  Assim,  pode  ser  constatada  a

participação de wikipedistas que se identificam como sendo de estados do Nordeste

do  Brasil,  como  Bahia,  Rio  Grande  do  Norte  e  Pernambuco.  Também  estão

presentes estados do Sul e Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio

Grande do Sul e Minas Gerais), Norte (Roraima) e outros países, como Portugal e

Holanda. 

Mais reveladores do que a simples referência a um local de origem (o que,

ainda  assim,  não  é  disponibilizado  por  todos  os  usuários),  alguns  detalhes

explicitados nas páginas pessoais também nos dão indícios de que são utilizadas

diversas  estratégias  de  legitimação  na  construção  colaborativa  do  conteúdo  da

enciclopédia.  É  o  caso,  por  exemplo,  de  pequenas  imagens  padronizadas  que

ajudam  os  wikipedistas  a  se  auto-classificarem,  como  a  utilizada  pelo  usuário

cadastrado como OPLuan (FIGURA 4),  que assume ser  natural  de Salvador,  na

Bahia:

Figura 4 – Imagem padronizada utilizada por OPLuan
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio:OP_Luan  

Jurema  Oliveira,  oriunda  de  São  Paulo,  utiliza  um padrão  semelhante  de

artifício,  com  um  viés  igualmente  tipificador,  indicando:  “então,  este  usuário  é

paulistano, meu! Me vê um chopes e dois pastel!”. Um participante cadastrado como

Papel, por sua vez, indica ser do Ceará, deixando como definição uma citação do

poeta Patativa do Assaré: “Sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou

do Ceará.”
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Em outros casos,  observar o percurso de determinados usuários frente ao

projeto enciclopédico pode nos ser igualmente revelador, a exemplo de anônimo (IP

66.90.103.83) que realizou pequena edição no subtópico “grupos étnicos” - o usuário

possui  envolvimento  na  edição  de  verbetes  como  “Raças  Humanas”,

“Afrocentrismo”,  “Arianos”, “Melanina” e “Escravidão”. A frase “sou brasileiro, com

muito  orgulho,  com  muito  amor”  também  surge  com  freqüência  nas  descrições

pessoais  dos  usuários.  Por  outro  lado,  alguns  wikipedistas  trazem  à  tona

informações para frisarem supostas “heranças” de países europeus. É o caso de

Uniemelk,  que,  ao  utilizar  um pseudônimo  de  origem holandesa,  afirma em sua

página,  ornamentada  com  uma  grande  bandeira  do  estado  de  Pernambuco:

“procurei,  durante meses, expandir o artigo Pernambuco, e meu próximo objetivo

será Recife”. O usuário cadastrado com o nome de Opinoso, por sua vez, apesar de

adotar a frase “sou brasileiro, com muito orgulho...”, deixa claro, em seu perfil, que é

“descendente  de  italianos”.  Opinoso  mostra-se  como  um  dos  wikipedistas  mais

ativos  do  verbete,  com um  total  de  24  alterações  no  período  analisado.  Como

veremos mais  adiante,  tais  edições  também foram acompanhadas de polêmicas

tratadas  na  página  de  discussão.  Em  outros  casos,  a  referência  a  regiões

geográficas específicas pode não ser tão explícita, como acontece com o usuário

Affleck, cuja única descrição é a frase: “e a tradição, onde fica?”. Barao78, associado

à  cidade  de Porto,  em Portugal,  afirma que  “este  usuário  adorou ver  a  seleção

brasileira  desclassificada  em  2006”.  Outro  wikipedista  de  Portugal,  Manuel

Anastácio, indica que também pertence ao Brasil, “país a que me liguei fortemente,

graças à Wikipédia”.  

É  notada,  também,  uma  grande  presença  de  usuários  que  utilizam  seus

espaços  pessoais  para  defenderem  posicionamentos  com  relação  às  suas

respectivas crenças. O wikipedista Fábio Soldá (São Paulo), por exemplo, mostra-se

como cristão, afirmando que “é um amigo e seguidor de Jesus Cristo”. OS2Warp,

por sua vez, apresenta o argumento que “este usuário é católico e ama o seu papa”,

enquanto Arges (Fortaleza) e Brunosl (que se define simultaneamente como sendo

da  Bahia  e  de  Porto  Alegre)  defendem:  “este  usuário  vê  no  espiritismo  uma

ferramenta útil para auxiliar no processo de compreensão da realidade”.

Dando  continuidade  à  nossa  proposta  de  realizar  um  mapeamento  dos

usuários  envolvidos  nas  modificações  observadas  no  período  em  análise,

evidenciamos a maneira como alguns participantes enxergam o próprio projeto no
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qual estão inseridos, positiva ou negativamente, e o modo como essa visão funde-se

com as formas de representatividade na Wikipédia e no verbete em foco. O usuário

GOE, por exemplo, afirma que “já foi atacado por 42 vezes”, enquanto Guessinguer,

apesar de ter realizado uma alteração no período analisado, colocou, em sua página

pessoal,  a  informação  de  que  “este  usuário  não  participa  mais  desse  projeto”,

citando Robert McHenry, ex-editor da Enciclopédia Britânica: 

quem vai à Wikipédia aprender algo ou confirmar um fato, está na situação
de quem visita um sanitário público. A imundície pode ser evidente e pode
levá-lo a ter  cuidado, ou a aparência de limpeza pode lhe dar uma falsa
sensação de segurança. O que ele certamente não sabe é quem foi o último
a usar a privada.  

No entanto, entre os que citam a dinâmica de funcionamento da Wikipédia em

suas páginas pessoais, é mais freqüente a presença de depoimentos positivos com

relação ao projeto. É o caso de Jurema Oliveira, já citada anteriormente, que afirma

que “faz de tudo para convencer seus amigos que a Wikipédia é uma coisa legal” - a

mensagem  é  repetida  entre  vários  outros  usuários.  André  Koehne  (Salvador)

assume os wikis como “a semente de algo verdadeiramente grandioso, com paralelo

no  Século  das  Luzes”,  enquanto  Econt  (Rio  de  Janeiro)  defende  o  aumento  do

número de imagens no projeto: “Mais imagens nos artigos para uma Wikipédia mais

palatável”.

As páginas pessoais também podem ser utilizadas de modo a possibilitar um

posicionamento mais crítico do usuário, deixando-as livres para manifestações mais

pessoais.  O wikipedista Reynaldo (de Avaré, São Paulo),  por exemplo,  define-se

como “contabilista,  radioamador,  numismata  e filatelista”,  enquanto Bisbis  afirma:

“este usuário não gosta da Rede Globo; é cético, exige provas e combate charlatães

e  falácias”.  Adailton  (Florianópolis,  Santa  Catarina)  informa  que  “este  usuário  é

adepto do comunismo”, ao tempo em que a frase “Por que no te callas?” marca,

solitária, o perfil do usuário Dantadd. Num tom mais pessoal, Tumnus, pertencente

ao grupo dos administradores,  alega que “este  usuário  tem uma veia  cômica,  e

freqüentemente dramatiza de forma satírica”.

Além das visões sobre o projeto que são difundidas pelos wikipedistas em

suas páginas pessoais, os participantes também criaram uma série de “medalhas”,

como  forma  de  reconhecimento  por  diversas  atividades  realizadas  ao  longo  da

trajetória do usuário em questão na Wikipédia, ou mesmo com o objetivo de satirizar
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a  forma  como  os  integrantes  do  próprio  site estão  estruturados.  Os  artifícios

reforçam  o  sistema  de  reputação  utilizado  no  projeto.  Entre  os  usuários  que

realizaram edições no verbete “Região Nordeste do Brasil” no período observado,

percebe-se a presença de wikipedistas com “medalhas” de reconhecimento como a

“Medalha Ordem da Rosa: pela Honra e Mérito de Grande Batalhador dos Mortais

Wikipedistas”,  “Medalha Missão Páginas sem Saída” e “Medalha pelo Serviço de

Manutenção”.

Uma das opções dos usuários,  também, é identificar os idiomas com que

estão familiarizados. Vemos que, mesmo que tais informações, às vezes, possam

não corresponder à realidade, servem para fortalecer nosso universo de análise,

dando  características  mais  detalhadas  da  auto-representação  dos  wikipedistas.

Nesse campo, percebemos a presença de participantes que afirmam adotar idiomas

como português, francês, espanhol, inglês, alemão, galego e italiano. No caso dos

idiomas, é possível que se deixe exposto um que seja considerado como “materno”. 

No período analisado, percebemos a presença, nas edições realizadas, de

seis  administradores.  Apesar  de  a  própria  Wikipédia  detalhar  que  a  divisão  de

tarefas entre usuários (tanto administradores quanto outras tarefas explicadas no

capítulo  1:  burocratas,  tutores,  etc.)  não  tem  caráter  hierárquico,  em  alguns

momentos, o convívio entre usuários com marcações diferentes de status levanta o

questionamento  a  respeito  dos  tipos  de  conflito  que  tais  relações  podem gerar.

Como defendemos ao longo deste estudo, vemos o conflito como inerente a todo

processo  interacional,  o  que  não  seria  diferente  em  projetos  colaborativos  na

internet.  Alguns  sugerem cautela  na  resolução  de  conflitos,  como  se  autodefine

Fredxavier:  “este usuário participa de discussões sempre educadamente,  mesmo

que  sem  reciprocidade”.  Ainda  com  a  existência  dos  conflitos,  que  serão

aprofundados  em  seguida,  vários  usuários  deixam  explícita  em  suas  páginas

pessoais a informação: “gostaria de ser um administrador”. 

No intervalo  de alterações adotado por  nós,  percebemos que os usuários

envolvidos  realizaram  edições  nos  seguintes  tópicos:  “Grupos  étnicos”,

“Demografia”,  “História”,  “Cultura”,  “Produto  Interno  Bruto”,  “Zonas  Geográficas”,

“Indústria  Petrolífera”,  “Hidrografia”,  “Indústria”,  “Turismo”,  “Problemas  Sociais”,

“Economia”,  “Geografia”,  “Vegetação”,  “Pecuária”,  “Migração  nordestina”,

“Distribuição  populacional”,  “Transportes”,  “Clima”,  “Relevo”,  “Filosofia”,  “Música”,

“Ciência e Tecnologia”, “Literatura”, “Cinema e Televisão” e “Personalidades”.
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O  processo  de  manutenção  do  verbete  é  exposto  quando  observamos  o

histórico do período em foco. Os motivos que justificam as modificações vão desde a

simples correção gramatical ou ortográfica do texto (de acordo com o Livro de Estilo,

detalhado no capítulo  1,  até  os conflitos  entre  usuários,  que  serão abordados a

seguir, e os atos de vandalismos, sempre revertidos pelos wikipedistas. Em um ano

de  edições,  não  notamos  um  número  representativo  de  vandalismos  que

permanecessem no  site por  muito  tempo.  No período que escolhemos,  entre as

ações de vândalos, chamam nossa atenção edições praticadas em 21 de maio de

2007 (com a inserção de caracteres sem sentido), 26 de agosto de 2007 (ao reverter

o vandalismo, o usuário Opinoso defende: “Você está destruindo o artigo, deixando

espaços grosseiros e imagens enormes sem necessidade... isso é vandalismo”) e 17

de setembro de 2007 (com a adição, por anônimos, do tópico “Indústria: filha da

mãe”, e de texto que descrevia a “enciclopédia do saber infinito e livro dos trouxas”).

Em 23  de  setembro  de  2007,  no  entanto,  a  página  foi  bloqueada,  como vimos

anteriormente, para edição por anônimos. 

A reversão entre as versões do artigo nos casos de vandalismo é possível

graças ao  link “desfazer”.  No entanto,  o papel  desse atalho ultrapassa a  função

principal  de desfazer  alterações mal-intencionadas para se tornar  um artifício  de

poder  entre  os  usuários.  É  o  que,  em  5  de  setembro  de  2007,  ao  bloquear

parcialmente a página, o usuário André Koehne chama de “disputa entre editores”.

Em certos momentos, a retirada de conteúdo também pode ser considerada, pelos

participantes, como uma forma de vandalismo. Em 31 de agosto de 2007, OP Luan

afirma: “retirar informações também é (vandalismo). Se não pode acrescentar, pelo

menos não as retire!”. Há, também, quem banalize a função do link “desfazer” como

forma de manter,  sempre  em evidência,  determinadas versões do artigo.  Alguns

usuários, ainda, aproveitam a possibilidade de alertar aqueles aptos a praticar atos

de vandalismo com mensagens em suas páginas  pessoais.  O usuário  Belanidia

(Portugal),  por exemplo, avisa:  “Não vandalizes a Wikipédia...  há sempre alguém

atento!!!”.

Os casos citados até agora neste capítulo foram trazidos à tona como forma

de ilustrar a possibilidade de conflitos de interesses na produção do artigo em foco.

A partir daqui,  os detalhes referentes à maneira como os participantes são auto-

definidos serão abordados à medida que a análise for desdobrada, nos momentos

em que esses detalhamentos se tornarem necessários.



79

3.3 Visibilidade, historicismo e a valorização “daq uilo que é nosso”

        

A  categorização  de  conteúdo  é  uma  tarefa  amplamente  difundida  na

Wikipédia, fazendo com que alguns usuários cheguem a se candidatar à função de

categorizadores  -  o  intervalo  observado  traz  a  participação  de  alguns  dos

wikipedistas que recebem essa denominação, como é o caso de Fredxavier (Belo

Horizonte)  e  Chicocvenancio  (Maranhão).  O  trabalho  dos  categorizadores  torna

possível  a  organização  do  conteúdo  de  determinados  verbetes  em  tópicos  e

subtópicos,  por  mais  que tal  processo de divisão temática  possa gerar  algumas

polêmicas.  Afinal  de  contas,  a  própria  dinâmica  da  categorização  é  redutora,

deixando o texto do artigo mais vulnerável ao uso de lugares-comuns. No caso de

“Região Nordeste do Brasil”,  o índice do artigo41 é organizado de forma que são

privilegiadas as seguintes categorias (com suas sub-categorias entre parênteses):

História (Migração nordestina), Geografia (Relevo, Clima, Vegetação, Hidrografia e

Zonas  geográficas),  Demografia  (Grupos  étnicos  e  Distribuição  populacional),

Economia  (Agricultura,  Pecuária,  Indústria,  Ciência  e  tecnologia,  Turismo,

Transportes,  Produto  Interno  Bruto,  Desenvolvimento  humano),  Cultura,

Personalidades  (Literatura,  Filosofia,  Música,  Cinema  e  Televisão),  Problemas

Sociais, Referências e Ligações Externas.

Uma das estratégias de legitimação utilizadas, como já percebido em alguns

outros exemplos citados, é o recurso a um discurso historicista como forma de tentar

fortalecer conceitos fixos, que começam a ser escancarados a partir do momento em

que se verifica a categorização do conteúdo do verbete em questão. É o que ocorre,

por  exemplo,  nos  trechos  em que  são  tratados  os  processos  de  colonização  e

formação  econômica  do  Brasil.  No  tópico  “História”,  por  exemplo,  deixa-se  em

evidência a intenção de lidar com dados “oficiais”, ao lembrar que 

A região foi o palco do descobrimento (termo utilizado para se referir  ao
início  do processo de colonização do Brasil),  os  primeiros  colonizadores
foram  os  portugueses  que  chegaram  no  dia  22  de  abril  de  1500,  ao
comando de Pedro Álvares Cabral,  na atual  cidade de Porto Seguro, no
estado da Bahia.

41 De acordo com a versão do dia 18 de maio de 2008.
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Foi no litoral nordestino que se deu início a primeira atividade econômica do
país,  a  extração  do  pau-brasil.  Países  como  a  França,  que  não
concordavam com o Tratado de Tordesilhas, realizavam constantes ataques
ao litoral com o objetivo de roubar aquela madeira tão apreciada na Europa.

Entre 1630 e 1654, a região foi dominada por holandeses e foi uma colônia
da República Holandesa (Holanda contemporânea) chamada Nova Holanda.

A presença dos holandeses durante o processo de formação da população do

Nordeste Brasileiro, no entanto, é um dos pontos mais polêmicos de todo o verbete,

embora no artigo o assunto se resuma, apenas, à afirmação:

acredita-se,  também,  ter  havido  alguma  influência  étnica  holandesa,
sobretudo no litoral oriental. Em torno de um quarto dos nordestinos tem
forte ancestralidade européia.

   

A utilização da forma verbal “acredita-se”, no parágrafo em questão, foi fruto

de uma série de tensões ocorridas entre os usuários na edição do artigo. Um dos

condutores da polêmica é o já citado Opinoso, que rebate argumentos de que a

presença  de  holandeses  no  Nordeste  possa  ter  deixado  algum tipo  de  herança

genética nas pessoas que habitam a região, lançando declarações como as que

citamos a seguir:

Será que existe mesmo influência holandesa na composição étnica do povo
nordestino, ou não será mais um mito urbano??
[...]
Quantos  nordestinos  com  sobrenome  holandês  você  conhece?  Eu  não
conheço nenhum. 
[...]
Holandeses são germânicos, ou seja, loiros de olhos azuis, o que em nada
se parece com a esmagadora maioria da população nordestina.
[...]
Holandeses no Nordeste? É apenas um mito de tupiniquim querendo ser
europeu.

As argumentações em torno dos holandeses percorrem várias situações – em

praticamente  todas,  no entanto,  contamos com a  presença  do  usuário  Opinoso,

obstinado  a  reforçar  a  idéia  de  que,  em  suas  palavras,  “não  há  nada  o  que

comprovar, afinal,  influência holandesa no Nordeste não existe”.  No universo que

analisamos, e em vários momentos que extrapolam o intervalo observado, mas que

se  tornam  relevantes  por  integrarem  os  momentos  de  tensão,  são  várias  as

estratégias  de legitimação da idéia  da influência  ou não-influência  holandesa no

desenvolvimento do Nordeste. Holanda (1995) aborda a idéia romantizada que se
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criou,  no  século  XX,  da  presença  dos  holandeses,  definindo  que  os  colonos

enviados ao Brasil, em especial a Pernambuco, eram compostos por aventureiros

diversos, que chegavam ao país com o intuito de criar fortuna e sem intenção de

estabelecer raízes:

não há dúvida, porém, que o zelo animador dos holandeses na sua notável
empresa colonial  só dificilmente transpunha os muros das cidades e não
podia  implantar-se na  vida  rural  de  nosso Nordeste,  sem desnaturá-lo  e
perverter-se.  Assim,  a  Nova  Holanda  exibia  dois  mundos  distintos,  duas
zonas artificiosamente agregadas.  O esforço dos conquistadores  batavos
limitou-se a  erigir  uma grandeza de fachada,  que só aos incautos podia
mascarar a verdadeira, a dura realidade econômica em que se debatiam.
(HOLANDA, 1995, p. 63).

 

Como  vemos,  os  embates  a  respeito  do  tema  são,  praticamente,

desprendidos  de  uma  contextualização  histórico-social,  ganhando  contornos

reducionistas ao substituir um complexo processo de migração por uma explicação

puramente evolucionista da formação do povo brasileiro. Em determinado ponto, a

discussão é focada entre os wikipedistas Opinoso (auto-definido, como vimos, como

“descendente de italianos”) e Uniemelk (como vimos, originário de Pernambuco, um

dos focos holandeses apontados no texto do artigo). Por um lado, percebe-se que a

movimentação em torno  da defesa de supostas heranças genéticas oriundas de um

país europeu faz com que alguns usuários, como é o caso de Uniemelk, considerem

essa postura como o fenômeno da valorização “daquilo que é nosso” (ORTIZ, 1987).

O  posicionamento,  no  entanto,  é  contraposto  à  idéia  de  negação  do  “outro”

estrangeiro para se fechar em torno de uma atitude de resistência, como a praticada

por Opinoso. Para reforçar os argumentos, outros wikipedistas, tomando partido de

um lado da discussão ou de outro, embora com o mesmo intuito de “oficializar” tais

discursos,  usam referências  externas  à  Wikipédia  e  até  mesmo à  presença  de

museus específicos na cidade do Recife como forma de dar  sustentabilidade às

idéias em jogo. 

Recorrer  a  museus,  no  entanto,  faz  com  que  remetamos  à  idéia  de

“fechamento“ sugerida por Benedict Anderson (2006), abordada no capítulo anterior,

que utiliza a definição como uma forma de precisar a marcação da diferença, através

dos processos de categorização, estranhamento e, conseqüentemente, exclusão. 

Como forma de tentar minimizar a discussão, o usuário Girino acrescentou a

citada  idéia  do  “acredita-se”,  por  mais  que  o  argumento  defendido,  transcrito  a
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seguir, contradiga a proposta do Ponto de Vista Neutro, ao fortalecer uma opinião e

reforçar a idéia da manutenção da tradição, com a afirmação de que “um quarto dos

nordestinos têm forte ancestralidade européia”:

   

Não creio que esse artigo possa ser usado para afirmar categoricamente
que  existem  influências  étnicas  holandeses  no  Nordeste,  mas  pode  ser
usado para embasar uma opinião. Vou modificar o texto para 'acredita-se
também...', citando as fontes devidamente. 

O  choque  dos  discursos  regionais,  e  o  seu  conjunto,  firmam  o  que

Albuquerque Jr. (2001) denomina de “dispositivos de nacionalidade”, que consistem

numa forma de fazer com que costumes, crenças, relações e práticas sociais de

cada região se instituam, num determinado momento, para representar um padrão a

ser generalizado ao restante do Brasil, definindo a sobreposição de uma hegemonia.

Para o autor, esse recorte regional é caracterizado por uma postura subordinada e

desarmônica, e começou a reger as práticas discursivas do Ocidente a partir  do

século XVIII, quando se 

impunha aos homens a necessidade de se ter uma nação, de superar suas
vinculações localistas, de se identificarem com um espaço e um território
imaginários delimitados por fronteiras instituídas historicamente, por meio de
guerras  e  convenções,  ou  mesmo,  artificialmente.  (ALBUQUERQUE  JR.
2001, p. 48). 

Enquanto  a  discussão  relativa  à  influência  ou  não  dos  holandeses  no

processo de povoamento é mantida em destaque, outras informações continuam

reforçando o uso de lugares-comuns que reduzem a formação do povo brasileiro à

“miscigenação” promovida entre “o índio, o português e o africano”, ratificando que a

classificação dos “brancos” pode, simplesmente, ser associada a Portugal. A idéia,

sem dúvida, mostra-se bastante  precipitada.  Afinal,  Holanda (1995, p.  53) já nos

mostrava, abordando a presença portuguesa no Brasil,  que

a  isso  cumpre  acrescentar  outra  face  bem  típica  de  sua  extraordinária
plasticidade social: a ausência completa, ou praticamente completa, entre
eles, de qualquer orgulho de raça. Ao menos do orgulho obstinado e inimigo
de compromissos, que caracteriza os povos do Norte. Essa modalidade de
seu caráter, que os aproxima das outras nações de estirpe latina e, mais do
que delas, dos muçulmanos da África, explica-se muito pelo fato de serem
os portugueses, em parte, e já ao tempo do descobrimento do Brasil, um
povo de mestiços. 
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Holanda  faz  referência  ao  “sangue  negro”  dos  portugueses,  sugerindo,

inclusive, a diferenciação entre “europeus e portugueses” (HOLANDA, 1995, p. 53).

Já Ortiz (1987) descreve a forma como se engendra, principalmente na virada do

século XIX para o século XX, o “mito das três raças”. O autor indica, assim, que 

o conceito do mito sugere um ponto de origem, um centro a partir do qual se
irradia a história mítica. A ideologia do Brasil-cadinho relata a epopéia das
três raças que se fundem nos laboratórios das selvas tropicais. Como nas
sociedades  primitivas,  ela  é  um  mito  cosmológico,  e  conta  a  origem do
moderno Estado brasileiro, ponto de partida de toda uma cosmogonia que
antecede a própria realidade. (ORTIZ, p. 1987, 38). 

  

Complementado  a  idéia  do  “Brasil-cadinho”  sugerida  por  Ortiz  (1987),

trazemos os argumentos de Ribeiro (2006) a respeito da formação étnica do país,

lembrando que as próprias denominações criadas para definir as miscigenações na

“epopéia das três raças” foram construídas por meio de um viés negativo:

os  brasilíndios  foram  chamados  de  mamelucos  pelos  jesuítas  espanhóis
horrorizados com a bruteza e desumanidade dessa gente castigadora de
seu gentio materno. Nenhuma descrição podia ser mais apropriada. O termo
originalmente se referia a uma casta de escravos que os árabes tomavam
de  seus  pais  para  criar  e  adestrar  em  suas  casas-criatórios,  onde
desenvolviam o talento que acaso tivessem. (RIBEIRO, 2006, p. 96).

Em contraponto a trechos do artigo que não geram polêmicas, mas que nos

dão a deixa para levantar certos posicionamentos, em outros momentos, os próprios

usuários se sentem incomodados com certas representações contidas no verbete. É

o caso do mapa “negrificado” do Brasil, ilustrado no capítulo anterior, adicionado por

OPLuan, que proporciona críticas por parte de Opinoso:

OPLuan  insiste  em  estragar  o  artigo.  Suas  mudanças  são  grosseiras,
deixando espaços enormes entre uma sessão inteira, além de colocar um
mapa que supostamente mostra a dispersão dos 'afro-brasileiros' no Brasil.

   

Opinoso ainda afirma, durante o processo de alteração do verbete, em 25 de

agosto de 2007, que “pardo não é sinônimo de negro”. A utilização do mapa também

gerou desconforto em outros wikipedistas,  como mostra o comentário do usuário

YgorCoelho, natural do Ceará, postado em 23 de setembro de 2007:

na parte de demografia, estranhei o fato de que o mapa mostra que o Ceará
possui mais descendência africana do que Pernambuco...  Isso me deixou
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meio  curioso,  já  que  o  Ceará  teve  historicamente  participação ínfima da
escravidão na vida econômica e,  por experiência própria,  é relativamente
difícil  encontrar  pessoas negras por  aqui,  enquanto em PE boa parte da
população, sempre que visitei Recife, me pareceu mulata ou negra. 

O comentário de YgorCoelho ratifica a marcação da diferença associada ao

processo  identitário,  sobretudo no  que  diz  respeito  à  formação étnica  do  Brasil.

Assim,  retomamos o  conceito  do  “racismo assimilacionista”  proposto  por  Ribeiro

(2006),  no  qual  a  identificação  é  caracterizada  pelo  afastamento  do  alterno,

camuflada por uma pretensa “tolerância”:

nas conjunturas assimilacionistas, se dilui a negritude numa vasta escala de
gradações, que quebra a solidariedade, reduz a combatividade, insinuando
a idéia de que a ordem social  é uma ordem natural,  se não sagrada.  O
aspecto mais perverso do racismo assimilacionista é que ele dá pra si uma
imagem de maior sociabilidade, quando, de fato, desarma o negro para lutar
contra a pobreza que lhe é imposta, e dissimula as condições de terrível
violência a que é submetido. (RIBEIRO, 2006, p. 208).

A tensão também pode nos remeter  ao processo citado anteriormente por

Ortiz (1987), da criação de um mito de origem que antecede a própria realidade. A

dinâmica  de  reconhecimento  ou  distanciamento  complexifica,  ainda  mais,  a

construção da identidade nacional. Afinal, como nos lembra Ortiz (1987, p. 43), 

o mito das três raças, ao se difundir na sociedade, permite aos indivíduos,
das  diferentes  classes  sociais  e  dos  diversos  grupos  de cor,  interpretar,
dentro do padrão proposto, as relações raciais que eles próprios vivenciam.
[...] Na medida em que a sociedade se apropria das manifestações de cor e
as integra no discurso unívoco do nacional, tem-se que elas perdem sua
especificidade.

Ribeiro  (2006)  também  nos  traz  argumentos  que  desmitificam  idéias

precipitadas como a “unidade étnica” enquanto força uniformizante:

essa  uniformidade  étnica  básica  não  significa  nenhuma  uniformidade,
mesmo porque atuaram sobre ela três forças diversificadoras. A ecológica,
fazendo surgir  paisagens  humanas  distintas  onde as  condições de  meio
ambiente obrigaram a adaptações regionais; a econômica, criando formas
diferenciadas de produção, que conduziram a especializações funcionais e
aos seus correspondentes gêneros de vida. E, por último, a imigração, que
introduziu,  nesse  magma,  novos  contingentes  humanos,  principalmente
europeus, árabes e japoneses. (RIBEIRO, 2006, p. 18).

 

De fato, a presença do mapa contraria o Ponto de Vista Neutro, mais uma

vez,  por  abrir  mão  das  referências  oficiais  –  defendidas  pelas  políticas  de
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normatização do projeto -  para sustentar um discurso que, como vimos, reduz o

complexo processo de formação do povo brasileiro a uma simplificação em “cores”,

associadas  a  determinadas  localidades  geográficas.  Mesmo  que  o  assunto  seja

evidenciado na página de discussão desde, pelo menos, 26 de agosto de 2007 (data

do  supracitado  comentário  de  YgorCoelho),  também  tendo  gerado  críticas

semelhantes do usuário André Koehne, em 18 de maio de 2008 (ou seja, cerca de

nove meses depois que foi postado) o mapa ainda era mantido na página. A título de

informação complementar,  indicamos que o wikipedista OPLuan tem a função de

administrador,  ou seja,  apesar  de  não  ser  hierarquicamente  superior  a  qualquer

outro  usuário,  goza  de  certa  credibilidade  perante  a  comunidade,  frente  aos

sistemas de  reputação  que  caracterizam determinados  projetos  colaborativos  na

internet, como a própria Wikipédia. Dessa forma, deduzimos, a função do referido

usuário pode ser um dos fatores pelos quais o mapa permaneceu por tanto tempo

ilustrando o artigo.

Ainda tratando de imagens usadas fora do contexto ideal, tem-se, no tópico

“Migração nordestina”, a presença de uma foto que, aparentemente, ilustra um grupo

de trabalhadores rurais sobre a carroceria de um caminhão (FIGURA 5), meio de

transporte  comumente utilizado em algumas cidades do Nordeste.  No entanto,  a

imagem é associada a outra questão, talvez ainda mais estereotipada: a “indústria

da  seca”,  termo  utilizado  no  próprio  artigo  como  um  problema  que  “beneficia

políticos e latifundiários em detrimento das massas”. Na imagem, a presença dos

trabalhadores num caminhão é reapropriada de forma a ser identificado um suposto

êxodo rural – a legenda indica uma “cena comum no interior do Nordeste brasileiro,

nordestinos fugindo da seca”:  

Figura 5 – Trabalhadores ou migrantes?
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Caraubasdopiaui10122006-2.jpg 
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Como lembra Albuquerque Jr. (2001), a tomada da seca como ponto de fuga

para  as  representações  do  Nordeste  surgiu  após  a  implantação  da  Inspetoria

Federal de Obras Contra a Seca, em 1919, e a conseqüente problematização da

referida “indústria da seca”.  A atmosfera fora reinterpretada em diversas ocasiões

na década de 30, com o surgimento, no campo da cultura, do chamado “romance de

trinta”, que instituiu temas regionais como a decadência dos engenhos, a dicotomia

entre beatismo e cangaço, o coronelismo e a epopéia do migrante. O autor afirma

que 

o tema da seca foi, sem dúvida, o mais importante, por ter dado origem à
própria idéia da existência de uma região à parte, chamada Nordeste, e cujo
recorte se estabelecia pela área de ocorrência deste fenômeno. Seja pelas
práticas que suscitou, de “auxílio” aos flagelados, de controle de populações
famintas,  de adestramento de retirantes para o trabalho nos “campos de
concentração”,  de  organização  institucional  para  o  “envio  de  socorros
públicos e particulares”, de mecanismos de controle das “obras contra as
secas”, seja pela necessidade de unificação do discurso dos representantes
desta “área da seca” em nível nacional, deu origem ao discurso da seca,
que  se  transmutou  paulatinamente  num  discurso  regional  orientado para
outras questões. (ALBUQUERQUE JR., 2001, p. 121). 

 

Abordando outro aspecto do mesmo tema, Andrade (1988, p. 48) argumenta: 

acreditamos que a pobreza que domina a região é o resultado de uma série
de fatores que confluem para dificultar e entravar um processo natural de
desenvolvimento,  e que estes fatores são mais  de origem social  do que
física.  Ela  é  comandada  por  um  sistema  que  beneficia  os  grupos
dominantes que se opõem a qualquer transformação estrutural que possa
tocar nos seus interesses e que até se beneficia do flagelo das secas. 

Albuquerque Jr. (2001) ainda defende que o imaginário do Nordeste, após o

“romance de trinta”,  passou a ser dimensionado a partir da seca e de paisagens

desérticas,  ignorando quaisquer outras possibilidades de formações.  Seria,  como

indica o autor, uma espécie de ritual semelhante à saga cristã da saída dos judeus

do deserto. O fato de as secas existirem há tanto tempo seria um modo de garantir a

secularidade da região;  ou,  em outras palavras,  é a garantia da manutenção do

Nordeste como “terra das secas”. Frente a tais argumentos, fica mais claro o uso

equivocado  da  foto  citada,  que  reduz,  forçosamente,  um universo  carregado  de

significados  (o  trabalhador  rural)  à  pretensa  idealização  do  êxodo  como

representante principal da problemática em questão.

Na construção do artigo em estudo, a utilização de imagens como forma de
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ilustrar  tópicos  específicos  é  bastante  problematizada  na  discussão  entre  os

usuários.  Diante  dos  embates  travados,  percebe-se  que  se  deve   levar  em

consideração a pertinência de determinados exemplos com respeito ao assunto a

que  está  relacionado.  A  situação,  no  entanto,  faz  com  que  sejam  cometidos

equívocos como o citado acima. Em outro caso, ainda, o uso equivocado de uma

imagem gerou tensões relativas à forma como a caatinga é representada. No tópico

“Vegetação”,  o  já  citado  wikipedista  YgorCoelho,  em  23  de  setembro  de  2007

manifesta-se  a  favor  do  uso  de  uma  foto  da  referida  vegetação  no  período  da

estiagem, argumentando que “muita gente nesse Brasil nem sequer sabe como é o

Sertão na época chuvosa, totalmente diferente”. Em resposta ao questionamento,

André Koehne defende (na mesma data) que, ao se abordar a caatinga,

interessa mesmo quando se encontra em fase de hibernação da estiagem
(aliás, quem reconheceria a foto da caatinga, quando a chuva a ressuscita?
A  paisagem  fica  mais  bonita  que  qualquer  outro  canto!)...  aliás,  não
tivéssemos as secas, não teríamos tantos nordestinos fazer a riqueza que
hoje é São Paulo, não é verdade? 

Sobre  a  questão  da  “verossimilhança”  da  vegetação  no  Nordeste,

Albuquerque Jr. (2001, p. 192) reitera que 

o Nordeste não existe sem a seca e esta é atributo particular deste espaço.
O Nordeste não é verossímil sem coronéis, sem cangaceiros, sem jagunços
ou  santos.  O  Nordeste  é  uma  criação  imagético-discursiva  cristalizada,
formada por tropos que se tornam obrigatórios, que impõem ao ver e ao
falar dele certos limites. 

A  imagem  do  caminhão  repleto  de  trabalhadores  usada  de  modo  a

representar um comboio de “retirantes”, assim como a citada foto da caatinga e o

comentário feito pelo usuário André Koehne, terminam deixando em evidência vários

lugares-comuns de uma só vez:  o êxodo rural,  a “indústria da seca” e a própria

noção do trabalhador rural como um ser primitivo. Fica implícito, nesses casos, o

modo como as estratégias de poder e dominação estão diluídas na construção de

determinados discursos.  Remetemos, mais uma vez,  à noção do orientalismo de

Said (2007) para situar as formas como são operados o uso do estereótipo e a

manifestação da discriminação, também caracterizada pelo estranhamento inerente

às relações de alteridade na Wikipédia. Bhabha (1998) afirma que a dinâmica entre

poder e conhecimento em que estão envolvidos os sujeitos extrapola uma relação
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dialética entre o “eu” e o “outro” que pode ser pacificamente subvertida. Citando as

idéias de Said, o autor nos lembra que 

torna-se difícil conceber as enunciações históricas do discurso colonial sem
que  elas  estejam  funcionalmente  sobredeterminadas,  estrategicamente
elaboradas ou deslocadas pela cena inconsciente do orientalismo latente.
Do  mesmo  modo,  é  difícil  conceber  o  processo  de  subjetificação  como
localização no interior do orientalismo ou do discurso colonial para o sujeito
dominado, sem que o dominador esteja também estrategicamente colocado
nesse interior. (BHABHA, 1998, p. 113).

 

Reforça-se, também, a visão historicista que associa o desenvolvimento do

Nordeste à expansão colonialista e o crescimento da população e dos problemas

sociais nos centros urbanos do Sudeste brasileiro como decorrentes da migração

nordestina, resumindo o êxodo rural ao problema da seca, como é explicitado no

tópico em pauta:

Na década de 1990, entretanto, devido às crises econômicas e à saturação
dos mercados de várias grandes cidades, a oferta de empregos diminuiu, a
qualidade da educação piorou e a renda continuou mal distribuída, fazendo
com que a maioria dos nordestinos que haviam migrado, fugindo da miséria,
e  seus  descendentes  continuassem  com  estrutura  de  vida  precária.  Por
causa da visão espelhada nas décadas anteriores, o falso ideal imaginário
que  se  formou  em  relação  à  região  Sudeste  é  da  promessa  de  uma
qualidade de vida melhor, de fácil oportunidade de emprego, salários mais
altos, entre outros; iludido por esse sonho, quando um nordestino migra para
o Sudeste em busca de uma melhoria na qualidade de vida, normalmente
acaba encontrando o contrário, além de sofrer, não raro, preconceito social
no dia-a-dia.

 

O  modo  como  os  processos  de  diáspora  são  encarados  traz  à  tona  um

alegado fenômeno da inversão da dinâmica de migração, finalizando:

Os  estudiosos,  em  geral,  concordam  que  os  movimentos  migratórios
continuam  intensos,  sendo  que  não  mais  se  dirigem  quase  que
exclusivamente à Região Sudeste, mas sim se concentram em direção às
metrópoles nacionais nordestinas, como Fortaleza, Salvador e Recife.

      

Torna-se evidente a intencionalidade do trecho frente à afirmação imprecisa

(mais uma vez,  contrariando o PVN) de que “estudiosos, em geral”  ratificaram a

informação. Esses posicionamentos, reiteramos, reforçam certos binarismos. Neste

caso, coloca-se em jogo uma contraposição entre Norte/Nordeste e Sul/Sudeste aos

extremos de pobreza  versus riqueza. A argumentação de Albuquerque Jr.  (2001)

indica que a construção do discurso a respeito dos movimentos migratórios reproduz
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a referência ao Sul como espaço de transformações sociais:

nestes  discursos,  os  “personagens  do  Nordeste”  serão  sempre  pessoas
marginais ao sistema capitalista, mesmo quando falam acerca dos operários
ou  da  revolução.  [...]  Eles  parecem  acreditar  que,  por  estarem  “fora  do
sistema” e “fora do poder”, estes homens podiam atacá-los, assim como os
próprios intelectuais podiam fazê-lo por se sentirem assim. O Nordeste é
sempre o espaço típico ou mitológico, em que a história parece suspensa,
dormindo, precisando ser despertada. (ALBUQUERQUE JR., 2001, p. 199).

Os  conceitos  abordados  no  capítulo  passado  nos  levaram  a  entender

mecanismos  de  ritualização,  institucionalização  e  tipificação  –  a  forma  como  o

desenvolvimento  tecnológico  é  abordado  nos  traz  algumas  irregularidades  em

momentos específicos do artigo. À primeira vista, assume-se que a concentração

populacional  está  diretamente  relacionada  ao  crescimento  industrial  de

determinadas  cidades,  dando  ênfase  a  “regiões  metropolitanas”  como  Recife,

Salvador e Fortaleza, como indicado no tópico “Indústria”. No entanto, o próprio texto

se contradiz, no tópico “Distribuição populacional”, onde se afirma:

Já no sertão nordestino e interior, os níveis de densidade populacional são
mais baixos, por causa do clima semi-árido e da vegetação de caatinga.
Ainda assim, a densidade demográfica no semi-árido nordestino é uma das
mais altas do mundo para esse tipo de área climática. Em parte, entretanto,
pode-se atribuir a relativa superpopulação da região à má infra-estrutura e
pouco desenvolvimento econômico e tecnológico, uma vez que se verificam
áreas  semi-áridas  de  grande  desenvolvimento  que  suportam  densidades
ainda maiores (vide Israel e certos Estados norte-americanos como o Texas
e parte da Califórnia).

    

Como vimos no capítulo anterior, também se percebe uma polaridade entre

litoral  versus interior,  sugerindo o desenvolvimento do primeiro em detrimento do

segundo. Neste caso, ainda citando o tópico “Indústria”,  temos outra contradição,

uma vez  que  é  frisado  que  algumas  cidades  interioranas  também possuem um

índice  “oficial”  de desenvolvimento:  no artigo,  são citados os  casos de Campina

Grande (na Paraíba) e Araripina, em Pernambuco. Esta, de acordo com o texto, é

“responsável pela produção de 95% do gesso consumido no Brasil” - os dados são

legitimados como oficiais a partir  de uma referência a uma matéria veiculada no

Jornal do Commercio, creditado ao final do verbete. 

Mantendo o caráter historicista no modo como os argumentos são lançados,

paralelamente ao tópico em que se especifica o desenvolvimento da indústria no

Nordeste, também se expõe a situação da agricultura na região. No caso, remete-se
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à afirmação de que “a  cana-de-açúcar  é o principal  produto  agrícola  da região”,

colocando-a num plano superior ao cultivo de algodão, soja, feijão e frutas diversas.

No caso, a presença da cultura da cana-de-açúcar é abordada de forma a reforçar

valores  institucionalizados  que  reduzem  a  chegada  das  lavouras  açucareiras  à

simples definição do que seria tipificado como “senhores de engenho”, sem explicitar

a  atual  situação  dos  produtores  de  açúcar,  particularmente,  em  conflito  com

agricultores e movimentos sociais que lutam contra a monocultura em detrimento de

um sistema produtivo mais diversificado na região em questão. Como lembra Ribeiro

(2006, p. 259), a respeito das plantações açucareiras,

algumas dessas características levam muitos estudiosos a classificá-la ora
como escravista,  ora  como feudal.  Se atentarmos,  porém, para  as  suas
características econômicas cruciais, que fazem dela um projeto empresarial
destinado a produzir lucros financeiros, torna-se evidente sua natureza de
empreendimento mercantil. 

Em  contraponto  a  essa  realidade,  o  artigo  traz  a  informação,  no  tópico

“Agricultura”,  de  que  “no  sertão,  predomina  a  agricultura  de  subsistência,

prejudicada, às vezes, pelas constantes estiagens”. 

Dessa  forma,  a  real  dimensão  da  produção  açucareira  no  Nordeste  fica

simplificada  ao  uso  da  tensão  histórica  entre  antigos  “senhores  de  engenho”  e

pequenos agricultores, representados no verbete em dois momentos: num primeiro

caso, a resistência aos “senhores” é associada aos índios, o que, de acordo com o

texto, termina por colaborar – e justificar – com a eliminação dos povos indígenas, e

à referida citação dos agricultores do sertão nordestino, como vemos acima. Assim,

a forma como tais dimensões são contrapostas, representando passado e presente

com o uso de embates tão distintos, faz com que não se note uma preocupação com

a contextualização desses argumentos. Uma contextualização, frisamos, utilizada de

modo a extrapolar o mero caráter historicista, que adota estratégias de ritualização

para embasar o discurso praticado:

não  foi  uma  civilização  tipicamente  agrícola  o  que  instauraram  os
portugueses  no  Brasil  com a  lavoura  açucareira.  Não o  foi,  em primeiro
lugar,  porque a tanto não conduzia  o  gênio aventureiro  que os trouxe à
América; em seguida, por causa da escassez da população do reino, que
permitisse emigração em larga escala de trabalhadores rurais, e finalmente
pela circunstância de a atividade agrícola não ocupar então, em Portugal,
posição de primeira grandeza. (HOLANDA, 1995, p. 49). 
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Colocamos em pauta,  como visto,  as  contradições  existentes  entre  temas

como indústria, agricultura e distribuição populacional. No caso do tópico “Indústria”,

aprofundando ainda mais a nossa análise, temos, ainda, a recorrência à citação de

casos  pontuais  como  forma  de,  mais  uma  vez,  valorizar  “aquilo  que  é  nosso”

(ORTIZ, 1987). O subtópico “Indústria petrolífera”, então, traz afirmação de que 

Por ter sido palco da descoberta da primeira jazida de petróleo (em Lobato,
Salvador),  a  região  nordeste  tem uma produção histórica  de  petróleo.  O
petróleo é explorado no litoral e na plataforma continental de vários estados
da região e processado na Refinaria Landulfo Alves, em São Francisco do
Conde, e no Pólo Petroquímico de Camaçari, ambos no estado da Bahia.
Recentemente foi lançada a pedra fundamental da Refinaria Abreu e Lima
em Pernambuco.

Os principais produtores nordestino de Petróleo são o Rio Grande do Norte
(que em 1997 era o 2º maior produtor petrolífero do país), a Bahia e Sergipe,
as principais bacias estão no mar.

 

Ao mesmo tempo em que tais informações são tidas como “oficiais”, apenas

se rebate, na página de discussão, a informação de que “o gás natural é abundante

na Região. Somente a Bacia Alagoas/Sergipe vai durar por cerca de 120 anos” com

a observação de que “carece de fontes”. 

A citação a casos pontuais também ocorre no tópico “Ciência e tecnologia”,

onde,  ao  se afirmar  que  “o  Nordeste  se constitui  em um pólo  importante  neste

campo”,  faz-se  referência  à  inauguração,  em 2006,  do  Instituto  Internacional  de

Neurociências  de  Natal,  instalado  na  capital  potiguar.  Outro  exemplo,  no  tópico

“Transportes”,  ao  se  descrever  o  sistema de aeroportos,  estradas  e  metrôs  das

capitais nordestinas, situa: “Atualmente, apenas o Recife dispõe de um sistema de

metrô, este que é considerado o mais limpo do mundo”. O acréscimo da informação

foi realizado pelo usuário Uniemelk, que, como vimos, se identifica como originário

da capital pernambucana, tendo promovido seis modificações no período analisado. 

Como vimos no capítulo  passado,  a  recorrência  a  estereótipos  e  lugares-

comuns é freqüente quando se observa o tópico “Turismo”. Nessa seção, o texto é

complementado por imagens das praias de Porto de Galinhas (PE), Genipabu (RN)

e do Açude Cedro, na cidade de Quixadá (CE). É claramente perceptível a forma

como o Ponto de Vista Neutro não é evocado na construção do texto, sobretudo

devido  a  um  forte  processo  de  adjetivação,  o  que,  por  si  só,  já  escanteia

definitivamente quaisquer intenções de buscar uma pretensa imparcialidade:
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O  imenso  litoral  com  belas  praias,  muitas  intocadas,  que  são  somente
comparadas às do Caribe, colocam o Nordeste entre as grandes rotas de
turismo  no  mundo,  milhões  de  turistas  desembarcam  nos  modernos
aeroportos  nordestinos.  Há  alguns  anos  os  estados  vêm  investindo
intensamente  na  melhora  da  infra-estrutura,  criação  de  novos  pólos
turísticos, e alguns no desenvolvimento do ecoturismo.

  

No  trecho  em  destaque,  na  abertura  do  tópico,  já  se  deixa  clara  a

intencionalidade do conteúdo que se segue, afirmando a presença de “belas praias,

muitas intocadas”, e que as mesmas “são somente comparadas às do Caribe”. Além

do uso das imagens, o que remete ao já vislumbrado caráter de exotismo com que o

Nordeste  é  abordado,  a  afirmação  de  que  tais  praias  somente  podem  ser

equiparadas às caribenhas levam a um processo ainda mais complexo de afirmação

de tal exotismo. Ao se comparar as praias do Nordeste com a região do Caribe, ao

contrário do pretendido sentimento de “elevação” que poderia ser gerado, reforça-se

a dinâmica de dependência que caracteriza a maneira como a região brasileira é

representada, uma vez que tal dinâmica é a conseqüência maior do processo de

formação de estereótipos a que o Caribe está sujeito. O mecanismo de exaltação é

prolongado ao arquipélago de Fernando de Noronha, que “também está ganhando

destaque  nacional  e  internacional.  Pelas  ilhas  é  possível  avistar  os  golfinhos

saltadores  que  são  uma  atração  à  parte”.  No  caso  do  Piauí,  afirma-se  que

“encontram-se os parques nacionais Sete Cidades, Serra das Confusões e Serra da

Capivara,  com formação rochosa  e  belas  pinturas  rupestres.  Seu litoral  também

possui o magnífico Delta do Parnaíba”. 

No  capítulo  anterior,  vimos  como  formações  culturais  como  o  frevo  e  o

maracatu são representadas no tópico “Cultura”. Como analisamos, o modo como o

conteúdo  da  seção  encontra-se  construído  é  situado  entre  o  resgate  de  uma

memória  coletiva  (ORTIZ,  1987)  e  a  necessidade  de  se  buscar  uma  herança

colonialista no processo de desenvolvimento dessas manifestações. No parágrafo

de  abertura  do  tópico  em questão,  assim,  temos a  recorrência  às  temáticas  da

presença portuguesa e dos povos africanos:

Tendo  sido  a  primeira  região  efetivamente  colonizada  por  portugueses,
ainda no século XVI,  que aí  encontraram as populações nativas e foram
acompanhados por africanos trazidos como escravos, a cultura nordestina é
bastante particular e típica, apesar de extremamente variada. Sua base é
luso-brasileira, com grandes influências africanas, em especial na costa de
Pernambuco à Bahia e no Maranhão, e ameríndias, em especial no sertão
semi-árido.  
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Neste trecho, por mais que se deixe em evidência a influência dos povos

africanos no processo de hibridização cultural no Nordeste, tenta-se frisar a citada

“base luso-brasileira”, além de fazer referência a uma presença ameríndia no sertão.

Sobre  a  formação  da  cultura  no  Brasil,  em  especial  quanto  ao  modo  como  o

processo é retratado nas obras literárias disponíveis  no campo, Ortiz (1987) nos

mostra que “a passagem do conceito de raça para o de cultura elimina uma série de

dificuldades colocadas anteriormente a respeito da herança atávica do mestiço”. O

autor  defende  que  essa  passagem  permite  um  distanciamento  maior  entre  o

biológico e o social, o que possibilita uma análise mais apurada da sociedade. No

verbete  investigado  por  nós,  entretanto,  a  referência  às  noções  étnicas  é

permanentemente utilizada de forma a reforçar um “discurso oficial”.  Assim, Ortiz

descreve a “ideologia da mestiçagem”:

o mito das três raças torna-se então plausível e pode se atualizar como
ritual. A ideologia da mestiçagem, que estava aprisionada nas ambigüidades
das teorias racistas, ao ser reelaborada pode difundir-se socialmente e se
tornar senso comum, ritualmente celebrado nas relações do cotidiano, ou
nos grandes eventos como o carnaval e o futebol. O que era mestiço torna-
se nacional. (ORTIZ, 1987, p. 41). 

 

A “ideologia  da  mestiçagem”  também  está  implícita  quando  se  aborda  a

literatura  de  cordel,  novamente  remetendo  a  uma  herança  colonialista,  com  a

descrição sucinta: 

Há  uma vasta  e  arraigada  literatura  popular  de  cordel  que  remonta  ao
período  colonial  (a  literatura  de  cordel  veio  com  os  portugueses  e  tem
origem na Idade média européia) e numerosas manifestações artísticas de
cunho popular que se manifestam oralmente, tais como os cantadores de
repentes e de embolada.

O “tornar-se  nacional”,  por  sua  vez,  ganha  presença  quando  são  citadas

algumas festividades como o bumba-meu-boi do Maranhão e ritmos como o coco, o

xaxado e o baião:

Na música popular,  destacam-se ritmos tais  como coco, xaxado,  martelo
agalopado, samba de roda,  baião, xote, forró,  Axé e frevo, dentre outros
ritmos. O movimento armorial do Recife, inspirado por Ariano Suassuna, fez
um trabalho erudito de valorização desta riquíssima herança rítmica popular
nordestina  (um  de  seus  expoentes  mais  conhecidos  é  o  cantor  Antônio
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Nóbrega).
[...]
E nas festividades, há destaques para as festas de carnaval de Salvador e
Recife-Olinda, além de outras no interior  dos estados. As micaretas, que
são os carnavais fora de época, como o "Carnatal" em Natal, o "Fortal" em
Fortaleza, Micarina e Piaui Pop em Teresina. Há também o "bumba-meu-
boi" do Maranhão. Quando vai se aproximando o São João a "disputa" é
para  saber  qual  é  a  Capital  do  Forró,  as  cidades  de  Caruaru,  em
Pernambuco, e a de Campina Grande na Paraíba disputam pelo título.

O trecho é acompanhado por uma foto de um grupo de quadrilha de São

João, apontada, na legenda, como “a mais tradicional festa da cultura nordestina”.

Assim,  o  processo  do  “tornar-se  nacional”,  descrito  anteriormente,  seria  uma

estratégia  de  legitimar  tais  manifestações,  formações  e  bens  culturais  entre  os

usuários ativos no verbete estudado. O fenômeno nos remete à discussão levantada

por Albuquerque Jr. (2001) a respeito da música e das manifestações populares no

país a partir da década de 30, justamente na época em que a produção cultural no

Nordeste era caracterizada por um discurso saudosista, em tons regionalistas, que

assumia uma pretensa postura de “autenticidade”, como modo de desvencilhar o

que era produzido na região de quaisquer influências estrangeiras. Nesse universo,

o folclore tem, para o autor, uma função disciplinadora, promovendo a construção de

uma  regionalidade  definida  pela  mistura  de  códigos  populares  e  dominantes.  A

noção  do  “popular”,  finalmente,  seria  confundida  com  o  “tradicional”  ou

“antimoderno”:

nesse processo, as músicas, seja erudita, seja popular, deviam divulgar as
noções  de  civismo,  fé,  trabalho,  hierarquia,  noções  indispensáveis  à
“construção de uma nação civilizada”.  Não deveria ser atravessada pelos
ruídos e dissonâncias do meio urbano, e, por isso, a música nacional seria a
música  rural,  a  música  regional.  Uma  música  modalista  como  aquelas
produzidas  pelos  cegos  de feira  no  Nordeste,  que,  embora  fosse ligada
remotamente  aos  cantos  gregorianos  europeus,  era  vista  como  uma
manifestação musical autêntica do país. (ALBUQUERQUE JR. 2001, p. 153)

Essas estratégias de visibilidade também são percebidas no momento em

que se trata, ainda no tópico “Cultura”, da culinária:

A  culinária  nordestina  é  muito  variada,  refletindo,  quase  sempre,  as
condições econômicas e produtivas das diversas paisagens geoeconômicas
dessa área. Frutos do mar e peixes são utilizados bastante na culinária do
litoral,  enquanto,  no sertão,  predominam receitas  que utilizam  a  carne e
derivados  do  gado  bovino,  caprino  e  ovino.  Ainda  assim,  há  várias
diferenças regionais, tanto na variedade de pratos quanto em sua forma de
preparo (por  exemplo,  é sabido  que,  no Ceará,  predomina o  mugunzá  -
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também  chamado  macunzá  ou  mucunzá  -  salgado,  enquanto,  em
Pernambuco, predomina o doce). Assim, algumas comidas típicas da região
são: o baião-de-dois, a carne-de-sol, o queijo de coalho, o vatapá, o acarajé,
a panelada e a buchada, a canjica, o feijão e arroz de coco, o feijão verde,
cozido  e o sururu,  assim  como vários  doces feitos  de mamão,  abóbora,
laranja,  etc.  Algumas  frutas  regionais  -  não  necessariamente  nativas  da
região - são o a siriguela, o cajá, o buriti, a cajarana, o umbu, a macaúba e a
pitomba, além de outras também comuns em outras regiões.

   

Essas estratégias fazem com que alguns usuários participem de processos

de negociação na página de discussão, em vez de proceder a edição do verbete em

questão. Seria uma forma de obter o reconhecimento da comunidade, evidenciando

determinados conteúdos antes mesmo que sejam colocados no artigo. No caso da

culinária,  pode  ser  citado  o  caso  do  wikipedista  Mateus  Hidalgo,  de  São  Paulo

(morando em Cuiabá, Mato Grosso) que externa alguns pedidos na discussão:

Queria adicionar para todos saberem :

Algumas  comidas  típicas  do  Nordeste:  Carne de  sol  na  nata  Macaxeira
Buchada  Arroz  de  queijo  Arroz  de  leite  Feijão  Verde  Suvaco  de  cobra,
Gororoba, Bode, Tapioca de queijo Tapioca de coco Tapioca de carne de sol
com  nata  Tapioca  beradeira  Queijo  de  coalho  assado  Queijo  manteiga
derretido Pão de macaxeira assado Pão na brasa Pamonha Canjica Cartola
oba-oba  (banana  frita,  canela,  açúcar,  chocolate  e  queijo  de  manteiga
derretido)  Cartola  arrochada(  banana  caramelizada,  açúcar,  canela,
chocolate e queijo derretido) Coco zoinho ( banana caramelizada e sorvete
servida na quenga do coco ) Pão doce de macaxeira Pão de milho e aipim
Canjica especial Bolo de bacia Pão de cuscuz Peixada cearense Mão de
vaca e muitas outras.

 

A  visibilidade  como  estratégia  de  legitimação  também  ocorre  na  seção

“Personalidades”, uma espécie de “vitrine” com links para vários nomes relacionados

aos  subtópicos  de  literatura,  filosofia,  música,  cinema  e  televisão.  No  início  da

seção, tem-se a informação: “No Nordeste brasileiro nasceram várias importantes

personalidades  de  sucesso  e  reconhecimento  tanto  nacional  quanto  mundial”.  A

citada  intenção  de  visibilidade  é  reforçada,  notadamente,  por  sugerir  um

“reconhecimento  tanto  nacional  quanto  mundial”.  Para  isso,  no  entanto,  alguns

nomes são adicionados mesmo que não se tenha, necessariamente, uma relação de

“naturalidade” com a região, como é o caso de Clarice Lispector, que, apesar de ter

vivido parte de sua vida no Recife, nasceu na Ucrânia. A presença da escritora na

lista de personalidades da literatura não é abordada em nenhum momento na página

de discussão.  O conjunto  de autores enumerados,  ainda assim,  demonstra  uma

uniformidade que, por sua vez, não é encontrada no caso dos subtópicos “Música” e
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“Cinema  e  televisão”.  No  caso  dos  músicos,  por  exemplo,  convivem  artistas

esteticamente  distintos,  como  Belchior,  Caetano  Veloso,  Djavan,  Beto  Jamaica,

Reginaldo Rossi, Mara Maravilha e a banda Babado Novo. O mesmo acontece no

caso das personalidades de “Cinema e televisão”,  que lista de Glauber Rocha e

Walter  Carvalho  a  Chacrinha,  Renato  Aragão  e  Giselle  Tigre.  Referências  tão

diversificadas também representam, para nós, uma forma de promover o exercício

das  estratégias  de  visibilidade  utilizadas  pelos  wikipedistas,  ou  seja,  de

contrabalançar,  de  maneira  tênue,  processos  complementares  de  identificação  e

negociação de diferenças. 

No  capítulo  anterior,  descrevemos  como  os  argumentos  são  lançados  no

tópico  “Problemas  Sociais”,  de  modo  a  utilizar  estatísticas,  em  conjunto  com

informações a respeito da colonização no Nordeste, como forma de sustentar um

discurso  “oficial”.  No  tópico  em  foco,  é  utilizada  a  imagem  de  uma  favela  em

Salvador  (FIGURA 6),  na  Bahia.  Curiosamente,  a  imagem  já  havia  sido  usada,

anteriormente, para ilustrar o tópico “Problemas Sociais” do verbete “Brasil”, antes

de ser iniciado o conflito detalhado no capítulo 2, relativo às fotos do Vidigal e do

Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Figura 6 – Favela em Salvador, Bahia
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:SalvadorDaBahiaFavelaBonfim.jpg 

    

Outro fato que nos chama a atenção quanto ao tópico “Problemas Sociais” diz

respeito à posição que ocupa com relação ao restante do artigo.  No período de

modificações analisado, o referido tópico encontrava-se situado após a seção de

“Cultura”, já na parte final da página, próximo às seções de referências. Não se pode

afirmar, com precisão, a intencionalidade de tal estruturação. No entanto, tendo em

vista  a  presença  constante  dos  usuários  definidos  como  categorizadores,  cuja
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função já foi descrita anteriormente, a observação não poderia deixar de ser feita.

Não seria o caso, aqui, de sugerir uma reordenação no modo como o artigo está

subdividido, mas tornar claro quais são as estratégias de legitimação e visibilidade

envolvidas na construção do verbete. 

Os itens finais do artigo estudado aqui são direcionados às referências feitas

ao longo do texto, além de sugestões de outros verbetes relacionados e ligações

externas à Wikipédia. 

A seção “Referências” é a forma encontrada pelos wikipedistas de ratificar a

institucionalização dos discursos “oficiais”, com a enumeração das notas relativas a

diversos dados obtidos, para a construção do artigo, por meio de fontes externas à

Wikipédia.  No  caso  do  verbete  “Região  Nordeste  do  Brasil”,  foram  utilizadas

informações  oriundas  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística,  da

Universidade de São Paulo e da Fundação Joaquim Nabuco, com a finalidade de

legitimar dados relativos a temas como formação étnica (a já citada divisão entre

brancos, pardos, negros e índios) e distribuição populacional (relações entre interior

e litoral), além da referência a artigos do Jornal do Commercio e da revista Ciência

Hoje. É importante, também, salientar a forma como tais estratégias são traçadas,

ao se indicar  links de outros verbetes relacionados,  dentro  do projeto,  na seção

intitulada “Ver também”. Tais atalhos são, sem exceção, dedicados a instituições, e

têm  igual  função  de  evidenciar  uma  aura  de  oficialidade.  Na  ocasião,  são

apresentadas, como sugestões, páginas na Wikipédia como as da Superintendência

do Desenvolvimento do Nordeste, do Banco do Nordeste, da Companhia Hidrelétrica

do São Francisco, da Academia de Letras e Artes do Nordeste e do Departamento

Nacional de Obras Contra a Seca. 

Da mesma forma, citamos as “Ligações Externas”, como modo de prolongar

nosso argumento de que a recorrência a determinadas fontes tem, como propósitos,

dar  visibilidade  a  representações  específicas  e  oficializar  discursos  durante  o

processo de construção do artigo – desta vez, são enumerados endereços externos

à Wikipédia. No caso, além do site do Banco do Nordeste, também são apontados

os portais oficiais dos governos de todos os estados da região. Na lista, também são

indicados o site NordesteWeb42 e um “guia de viagens sobre a Região Nordeste do

Brasil” no Wikitravel43, um projeto wiki onde os usuários sugerem rotas de viagem e

42 http://www.nordesteweb.com 
43 http://wikitravel.org/en/pt:Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil 



98

destinos em várias partes do mundo.

Como  forma  de  dar  encerramento  à  análise  realizada  neste  capítulo  e

problematizar  as  questões  referentes  às  tensões  culturais  observadas  no

funcionamento  do  verbete  “Região  Nordeste  do  Brasil”,  resgatamos  a  idéia  dos

“mitos fundadores” sugeridos por Hall (2003). O autor assume que a tradição está

condicionada  a  uma  espécie  de  teste  de  “fidelidade”  a  suas  origens  e  à  sua

capacidade  de  “moldar  nossos  imaginários,  influenciar  nossas  ações,  conferir

significado às nossas vidas e dar sentido à nossa história” (HALL, 2003, p. 29). A

intensidade com que os valores são resguardados leva ao risco de que sofram uma

deturpação dessa “autenticidade”, dando margem a um paradoxo: se, por um lado, a

necessidade de visibilidade faz com que alguns usuários levem à tona determinadas

representações,  indicando um movimento de exclusão e afirmação individual,  em

outros momentos, a postura enquadra as ações dos wikipedistas em padrões pré-

definidos que pertencem à ordem do estereótipo e do lugar-comum. Ainda seguindo

o pensamento de Hall (2003), seria a manifestação da luta contínua que mantém a

cultura  e  as  nuances  dos  citados  “mitos  fundadores”,  agregando,  também,  uma

gama mais ampla de formas dominantes:

o  essencial  em  uma  definição  de  cultura  popular  são  as  relações  que
colocam a “cultura popular” em uma tensão contínua (de relacionamento,
influência  e  antagonismo)  com  a  cultura  dominante.  Trata-se  de  uma
concepção de cultura que se polariza em torno dessa dialética. Considera o
domínio das formas e atividades culturais como um campo sempre variável.
Em seguida, atenta para as relações que continuamente estruturam esse
campo em formações dominantes e subordinadas. (HALL, 2003, p. 257). 

   

Tais argumentos, para nós, reforçam os conceitos trabalhados ao longo deste

estudo, a exemplo dos processos de institucionalização, ritualização e formação da

memória coletiva, que se mostraram efetivamente presentes no decorrer de nossa

análise, em particular quando aprofundamos nosso olhar sobre o verbete “Região

Nordeste  do  Brasil”.  Vimos  como  foi  essencial,  para  a  pesquisa,  levar  em

consideração fatores que extrapolam a mera participação dentro da comunidade –

no caso, a Wikipédia e os usuários envolvidos no verbete em questão. Vêm à tona,

assim, as tensões culturais que movem o projeto, que se reafirmam como inerentes

à  convivência  na  comunidade  escolhida.  Concluindo  nossas  constatações,

passaremos, agora, às considerações finais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Encerramos  este  estudo  evidenciando  novamente  a  nossa  primeira

afirmação:  “a pesquisa na internet nos sugere diversas possibilidades de análise”.

Obviamente, tal idéia pode se enquadrar em qualquer campo teórico, seja a cultura,

a  antropologia,  a  sociologia  ou,  mesmo,  as  ciências  exatas.  Mas,  frente  a  essa

citação genérica,  o  que  diferencia  a  internet  de outras  esferas?  Basta  observar,

mesmo  superficialmente,  a  produção  acadêmica  na  área  para  se  perceber  o

“entusiasmo” (desta vez, usamos o sentido literal – e positivo – da palavra) com que

são abraçadas as referidas “possibilidades de análise”. Mas, a pergunta permanece:

para  “abraçar”  um  campo  de  estudo,  o  pesquisador  não  teria  que  estar,

necessariamente,  contagiado  por  um indescritível  entusiamo  com relação  a  seu

objeto? Sim. No caso da internet, no entanto, com a mesma velocidade com que os

conceitos se tornam perenes e sujeitos a adaptações, novos fenômenos saltam aos

olhos  dos  estudiosos,  carentes  de  propostas  atualizadas  de  análise.  A internet

transcende as “amarras” inerentes a certas áreas de conhecimento para se mostrar

como um campo sempre indefinido e indefinível. 

A pesquisa “na” internet, como propusemos aqui, lida com a incerteza, com o

imprevisível. Ao trabalhar com a Wikipédia, então, estas potencialidades ficam ainda

mais latentes. A imprevisibilidade, questionada pelo senso comum, revelou-se como

uma característica fascinante do site em foco. Unir campos tão específicos como os

estudos culturais e a cibercultura foi um desafio a ser seguido em cada etapa de

nossa  pesquisa.  Entrecruzar  o  arcabouço  teórico  que  utilizamos  aqui  foi  um

processo que precisou ser realizado com bastante cautela. Por isso, na medida do

possível, tentamos oferecer diversos pontos de vista em cada discussão levantada. 

Analisar  o  funcionamento  de  um  projeto  colaborativo  adotando  uma

cibercultura crítica,  como proposto,  foi  a forma mais conveniente de se observar

possíveis embates ocorridos na Wikipédia. Para nós, a escolha do verbete “Região

Nordeste do Brasil” foi significativa. Algumas constatações realizadas no artigo em

questão e as discussões travadas durante o intervalo de edições, aliás, podem nos

servir de ponto de partida para questões mais amplas ou, mesmo, à expansão de
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nosso universo empírico a outros verbetes, como forma de aprimorar o resultado da

pesquisa. 

O que nos chama a  atenção no verbete  “Região Nordeste  do Brasil”  é  a

maneira  como  processos  que  antecedem  mesmo  a  formação  de  comunidades

virtuais são presentificados em sua construção. Sabemos que as trocas realizadas

entre os participantes do projeto e os significados dispostos no artigo não existem ao

acaso,  mas  passam  por  um  longo  processo  de  construção  social.  Um  olhar

aprofundado sobre as informações postadas e a negociação observada na página

de discussão do verbete nos fazem crer que, por vezes, entretanto, a construção do

Nordeste permanece obedecendo a uma “paisagem imaginária” e a uma “pseudo-

unidade  cultural, geográfica e étnica”, aqui nos apropriando dos termos usados por

Albuquerque Jr. (2001).

A análise ideal das representações do Nordeste do Brasil na Wikipédia não se

encerra  com  a  observação  de  apenas  um  verbete,  utilizando  um  intervalo  pré-

definido de edições. No entanto, situar a região como contexto para o registro de

traços de conflitos entre usuários de projetos colaborativos foi uma escolha que se

revelou bastante proveitosa a cada momento em que resultados da pesquisa foram

sendo obtidos. Fez com que percebêssemos que o entrecruzamento de correntes

teóricas dialogam de modo viável, mais do que a união possa sugerir de antemão.

Tecnologias da comunicação e cultura, no nosso ponto de vista, são inseparáveis.

Situar  a  formação  de  comunidades  na  internet  junto  às  tensões  que  esses

agrupamentos sugeririam seria, assim, um desdobramento natural que nosso estudo

poderia assumir. 

Da mesma forma, foi natural, também, não estabelecer o que é o “Nordeste

real” e o que não é. Nossa idéia foi, simplesmente, colocar à mostra as formas como

a  região  é  representada  na  Wikipédia,  e  como  os  processos  de  identificação  e

negociação de diferenças podem ser repensados a partir da dinâmica inerente a um

projeto  que  funcione  com a  plataforma wiki.  Ainda  que,  à  primeira  vista,  alguns

embates fossem facilmente percebidos, só um olhar mais aprofundado pôde mostrar

a  complexidade  dessas  formações.  A  “ambivalência”  do  estereótipo,  termo

emprestado por Bhabha (1998), foi um fenômeno presente na constante edição do

verbete,  uma  vez  que  essas  idéias  fazem parte  de  um universo  historicamente

localizado, mas são resgatadas freqüentemente. Constatamos, então, que nenhum

dado negociado na Wikipédia, mais especificamente no verbete que escolhemos, foi
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publicado ao acaso. Cada expressão, imagem e tópico abordados na discussão são

carregados de significado(s)  –  são o  resultado de um processo que antecede a

formação desses grupos de interesse.  A identificação dos usuários com o que é

representado  assume,  dessa  forma,  uma  construção  ainda  mais  complexa  -

“ambivalente”.

Novamente reformulando – e repensando – nosso primeiro argumento trazido

neste estudo, a Wikipédia nos oferece diversas opções de análise. A mutabilidade de

seu conteúdo exige constante reapropriação e recriação teóricas para que se possa

entender seu complexo (e,  ao mesmo tempo, simples)  funcionamento.  No nosso

ponto de vista, o desenvolvimento desta pesquisa buscou contribuir para que seja

dado um direcionamento diferenciado ao modo como são tratadas as dinâmicas

colaborativas  na  internet,  de  forma  que  os  “olhares”  sobre  os  objetos  a  serem

analisados não sejam desvinculados das tensões inerentes aos referidos sites. Para

ilustrar essa problemática, então, a escolha dos wikis, por revelar tais questões, foi

bastante significativa. Por isso, enfim, para a Wikipédia, o universo de possibilidades

de análise não se esgota – ao contrário, sugere sempre mais.
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