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COMO VOCÊ VÊ O IMPACTO DA CULTURA DIGITAL?
Essa é uma questão capciosa, porque estamos muito no olho do furacão, falta o recuo histórico para 
podermos  falar.  Eu  vejo  que  a  gente  está  numa  mudança  de  paradigma.  Isso  que  a  gente 
convencionou  chamar  de  cultura  digital  veio  modificar  profundamente,  na  essência,  alguns 
conceitos  que  estavam bastante  cristalizados  na  nossa  sociedade,  por  pelo  menos  um ou  dois 
séculos. O texto, o leitor, o autor, a leitura, todos os processos de produção, circulação e aquisição 
de conhecimento estão mudando estruturalmente com o advento das tecnologias digitais. Por conta 
disso, estando nos olhos do furacão, é muito difícil ter uma noção muito clara de como será a nossa 
cultura em dez, quinze anos. E isso é muito instigante. Qualquer previsão, qualquer veredicto muito 
determinante nesse momento sobre a cultura digital corre o risco de caducar muito rapidamente. 
Mas  já  existem algumas  demarcações  que  ajudam a  pensar  como serão  os  paradigmas  dessas 
mudanças. As pessoas estão reaprendendo a negociar, reaprendendo a construir conhecimento, a 
lidar com o outro. A alteridade ganha uma dimensão nova com a cultura digital. À medida que a 
tecnologia possibilita uma troca de ideias e compartilhamento de saberes, a relação com o outro 
ganha nova força. Essa relação era teoricamente possível no passado, mas de forma muito mais 
lenta e difícil. Na realidade, o grande salto é o da rapidez, da instantaneidade. Porque, se a gente for 
ver, o hipertexto não é novo, o IC em determinadas esferas, em determinados contextos já acontecia 
também.

VOCÊ FALOU DA ALTERIDADE. A ALTERIDADE PRESSUPÕE IDENTIDADE, QUE É 
UMA QUESTÃO COMPLICADA NESSE MOMENTO,  PORQUE ELA TENDE,  COMO 
TUDO, A VIRAR PROCESSO...
Essa é uma questão complicada. Eu tendo a acreditar que na internet a identidade ganha força, na 
medida em que as pessoas podem levar muito mais adiante pequenos aspectos formadores da sua 
identidade. Se você fosse um colecionador de selos do Burundi, em 1960, você teria uma série de 
problemas para ser identificado como tal. Hoje em dia você tem fóruns de colecionadores de selos 
do  Burundi.  Enfim,  não  conheço  nenhum  [Risos],  mas  eu  tenho  certeza  de  que  se  eu  fosse 
colecionador de selos do Burundi, muito facilmente entraria em contato com meus pares, trocaria 
experiências  e  contato  com essas  pessoas.  Isso  de  certa  maneira  é  um aspecto  que  reforça  a 
identidade.

UM OUTRO LADO DESSA QUESTÃO DA IDENTIDADE,  QUE TEM MUITO A VER 
COM  O  AMBIENTE  CIENTÍFICO,  É  A  QUESTÃO  DA  REPUTAÇÃO  E  DA 
POSSIBILIDADE QUE A REDE CRIA DE ESTABELECER ALGUNS ELEMENTOS DE 
UMA MERITOCRACIA, JÁ QUE TODO MUNDO ESTÁ INTERCONECTADO. COMO É 
QUE  VOCÊ  VÊ  ISSO,  INCLUSIVE  DENTRO  DO  CONTEXTO  DA WIKIPÉDIA,  NO 
CAMPO DESSA FORMAÇÃO DE CONHECIMENTO COLABORATIVO?
Em especial  a Wikipédia tem uma meritocracia toda própria.  Eles têm uma hierarquia.  Tem os 
editores, com graus diferentes de poder de edição, publicação e veto de artigos, que é puramente 
baseado no grau de participação que eles têm. Muita gente carimba esse modelo, essa hierarquia da 
Wikipédia como meritocracia. Quanto mais eu edito, mais eu tenho poderes ali. De modo geral, a 
inteligência em nuvem é uma maneira de premiar, dar mérito às pessoas que são vistas pelo coletivo 
como dignos de nota. Existe uma preocupação crescente na questão de como conter o lixo virtual. 
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Não apenas o spam, mas o lixo conceitual,  que povoa a caixa de comentários de blog e outras 
formas da internet. Uma das alternativas mais fortes nesse sentido parte da ideia da inteligência 
coletiva, da meritocracia, da descentralização da moderação para pessoas que criaram uma relação 
especial com aquele espaço. É uma manifestação interessante dessa inteligência coletiva. É uma 
experiência que no âmbito político a gente não poderia ter, senão em círculos muito restritos. E a 
grande esperança é haver uma ampliação desse tipo de recurso para uma esfera política mais ampla 
mesmo, no âmbito decisório civil, social, para podermos agir não só como internautas, mas como 
cidadãos. A tecnologia está caminhando nesse sentido, resta saber se a gente vai se apropriar dela 
dessa forma. Isso é uma aposta.

E A CIÊNCIA, COMO TEM TRATADO ESSA QUESTÃO?
Na ciência, em especial, a gente tem uma manifestação muito interessante disso, e que foi trazida à 
tona com o advento da cultura digital, que é uma ameaça a um sistema muito antigo de validação do 
conhecimento científico, que é a revisão por pares, uma coisa que está aí há mais de um século, 
consolidada há pelo menos um século e meio, eu diria. E não havia antes. Hoje em dia se você tem 
um  resultado  novo,  se  você  tem  um  conhecimento  original  a  ser  comunicado  à  comunidade 
científica, é preciso redigir um artigo, submeter a uma revista reconhecida como relevante no seu 
campo, e esse artigo é entregue a especialistas naquela área que avaliam a sua relevância. Só que, 
obviamente, como qualquer relação humana, esse processo passa por influências que vão muito 
além da pura análise isenta  da qualidade cientifica  daquele  trabalho.  A revisão por pares é  um 
sistema que está aí, e está muito sólido, sofre uma série de críticas, mas até agora não encontrou 
nada que possa ser melhor do que ela para validar a qualidade do conhecimento científico gerado 
pelos pesquisadores. E de repente surge uma proposta alternativa a isso, justamente por conta da 
livre circulação de conhecimento permitida pela internet. Existe, por exemplo, em especial no meio 
das  ciências  exatas,  uma  iniciativa  chamada  arXIv,  que  é  um  repositório  de  artigos  onde  os 
pesquisadores publicam paralelamente ao processo de revisão por pares. Então, um físico que tenha 
um  resultado  para  comunicar,  pode  submetê-lo  à  revisão  de  especialistas  da  sua  área  num 
determinado periódico de grande importância, mas paralelamente pode postá-lo no ar sem qualquer 
mediação.  E  a  própria  comunidade  de  físicos,  à  medida  que  vai  lendo  e  comentando  nesse 
repositório,  vai  qualificando  esse  artigo.  Então,  assim,  o  número  de  downloads,  o  número  de 
comentários e a qualidade dos comentários funcionam como uma revisão por pares muito mais 
orgânica, mais aberta, do que a revisão formal, estrita, supostamente cega dos periódicos, em que o 
artigo é dado para dois, três avaliadores que supostamente não sabem quem é o autor. Só que em 
determinados campos você tem quatro, cinco especialistas que entendem aquele aparte conceitual. 
Então a coisa fica entre aquela panela, restrita. Na medida em que se escapa desse mecanismo, se 
cria um sistema em que justamente a meritocracia digital atua, e se tem a validação do trabalho por 
um circuito independente.

O SABER CIENTÍFICO SEMPRE FOI COLETIVO...
Sim. É uma noção muito clara e que vigora há muito tempo que a ciência é um conhecimento 
coletivamente construído. Essa noção de que o que está sendo feito agora só foi permitido porque 
centenas, milhares de outras pessoas ajuntaram pequenas peças de determinado quebra-cabeça. E a 
cultura digital traz isso de novo para o âmbito da cultura e da comunicação. A Wikipédia é isso. 
Existem estudos que mostram que há uma correlação muito forte entre a qualidade do verbete e o 
número  de  pessoas  envolvidas  na  sua  edição.  Então,  enfim,  estudos  que  se  você  adotar,  por 
exemplo, um critério como, enfim, artigos que foram eleitos por aquela comunidade que tem aquela
meritocracia  que  a  gente  discutiu  mais  cedo,  em função  da  participação  de  cada  usuário  eles 
ganham mais poder de voto nas questões internas. Quanto menos autoral e mais coletivo, melhor 
costuma ser o artigo. Existe um ditado popular que diz “muitos cozinheiros estragam o guisado”. 
Na internet é o contrário: muitos cozinheiros melhoram a qualidade do guisado.

E  A QUESTÃO  DA RESPONSABILIDADE  SOBRE  A INFORMAÇÃO?  NÃO  HÁ  UM 



RISCO AÍ?
Existir, existe. Obviamente, na medida em que se abre para todos, se abre também para os usuários 
corporativos.  Há  relatos  de  usuários  corporativos  que  tão  aí  justamente  editando  pesadamente 
artigos. Mas existe a vigília de pessoas interessadas em determinado artigo, que são uma ferramenta 
de controle. Sobretudo em temas polêmicos, como transgênico, por exemplo. Então, sobretudo os 
temas de grande interesse na esfera pública, onde muita gente se preocupa e participa do debate, o 
texto tende a ter maior qualidade. Até porque os diversos lados da questão estarão contemplados. 
Nós nos acostumamos a trabalhar com dois lados, a favor e contra, que era um tipo de pensamento 
do broadcast, mas cada vez está ficando mais claro que existem diversas nuances para cada questão.
A Nature fez um estudo seminal sobre a Wikipédia, sobre os verbetes em inglês, que são muito 
citados, muito criticados também, comparando com verbetes de ciências da Enciclopédia Britânica, 
através do sistema da revisão por pares. O time de revisão da Nature encaminhou 50 verbetes, sem 
que se soubessem quais eram da Britânica, quais eram da Wikipédia, para especialistas daquelas 
áreas específicas e constatou que o número de erros factuais era muito parecido nas duas. Com o 
acréscimo  interessante  que  os  erros  apontados  puderam  ser  corrigidos  imediatamente  pela 
Wikipédia, e na Britânica o processo é muito mais lento. A Nature soltou um editorial dizendo que 
os  pesquisadores  em vez  de demonizar  a  Wikipédia  deveriam mais  é  criar  o  hábito  de ir  lá  e 
trabalhar  e  editar  os  artigos  da  área  deles.  Outra  inovação  importante  para  o  saber  científico 
possibilitada  com  o  advento  da  internet  é  a  discussão  por  cientistas  do  mundo  inteiro  de 
determinada área de etapas preliminares da construção do conhecimento. Antes, a comunicação dos 
resultados  só  era  disponibilizada  a  público  num artigo  redigido  semanas  ou  meses  depois  da 
conclusão do experimento. E hoje existe um número crescente de pesquisadores com blogs onde 
disponibilizam resultados intrigantes no laboratório na véspera, permitindo uma análise ampla. Está 
se dando visibilidade a uma série de coisas que antes ficavam escondidas. Resultados errados, por 
exemplo. Os artigos tendem a apresentar o que deu certo, o experimento que funcionou. De repente, 
instâncias como blogs, fóruns de discussão, permitem ver o conhecimento sendo construído, não é 
preciso  esperar  o  produto  final.  E  surge,  durante  o  processo,  uma  intervenção  da  inteligência 
coletiva e da produção coletiva de conhecimento. Isso é muito rico.

E  A QUESTÃO  DO  ACESSO  À  INFORMAÇÃO  CIENTÍFICA,  PORQUE  ANTES  AS 
ASSINATURAS DAS REVISTAS ERAM MUITO CARAS...
Sim, existe hoje uma coisa análoga ao software livre, que é o estímulo a revistas abertas. Nos EUA, 
a Fundação Nacional de Ciência, que financia um volume considerável de pesquisas dos Estados 
Unidos,  há  pouco  tempo  determinou  que  todo  o  conhecimento  gerado  a  partir  dos  estudos 
financiados por ela teria que ser veiculado em revistas abertas. Até pouco tempo atrás, não havia 
muitas  revistas  de grande impacto no meio científico que fossem abertas.  Muito recentemente, 
houve a criação de uma família de revistas que foi paradigmática, nesse sentido de liberdade de 
acesso ao conhecimento, pelo grupo PLOS – Public Library Of Science. São revistas que invertem 
totalmente  o  circuito  normal  de  publicação,  onde  o  cientista  que  escreve  o  artigo  submete  à 
publicação,  o  artigo  é  publicado  e  assinantes  (institucionais  ou  individuais)  pagam  por  essas 
revistas. Nas revistas do grupo PLOS é o contrário: o pesquisador paga para publicar. Então eu sou 
cientista, eu quero publicar ali, eu boto dinheiro. São muito poucos os pesquisadores que fazem 
ciência com investimento próprio, então se ele já vai pedir um financiamento de R$ 20 mil, R$ 50 
mil, R$ 100 mil para agências fomentadoras, é só botar mais R$ 5 mil para publicar o artigo. Isso, 
no final das contas, vai ser irrelevante diante do volume de dinheiro que ele vai precisar para a 
pesquisa. Essa família de revistas fez um movimento importante para romper com essa lógica um 
pouco perversa do acesso restrito à informação, fossem financiadas justamente pelos cientistas, ou 
em última instância pelas agências financiadoras, e disponibilizar o conteúdo de forma aberta.

EM  OUTRAS  PALAVRAS,  A  WIKIPÉDIA  PODERIA  SER  UM  EXCELENTE 
INSTRUMENTO NESSA INTERFACE ENTRE ACADEMIA E SOCIEDADE, QUE É TÃO 
FRÁGIL HOJE.



Exatamente. Existe outro exemplo muito interessante, de um periódico que condiciona a publicação 
de artigos à redação de um verbete da Wikipédia sobre aquela contribuição específica.  Para se 
efetivar a publicação na revista, é necessária a disponibilização para o público leigo na Wikipédia 
dos dados novos que o artigo traz. No Brasil isso também poderia ser feito. Se no contrato com as 
agências fomentadoras cada bolsista precisasse escrever um verbete sobre o tema da sua pesquisa, 
por exemplo, a contribuição para a sociedade seria imensa.

E  CADA  VEZ  FICA  MAIS  CLARO  PARA  A  SOCIEDADE  A  IMPORTÂNCIA  DA 
CIÊNCIA.
A ciência sempre foi um pouco tabu para algumas pessoas. Um tema visto como difícil, hermético, 
conceitualmente árido. Mas cada vez mais ciência é parte da cidadania. Hoje você precisa entender 
coisas básicas de ciência para poder se manifestar sobre as questões. Você precisa saber qual a 
posição do seu deputado sobre transgênico,  célula tronco,  todos esses temas.  Não tem como se 
posicionar politicamente sem ter um domínio de conceitos dessa área e de várias áreas. A ciência 
perpassa  cada  vez  mais  a  política.  A  cultura  digital,  a  internet,  a  facilidade  de  acesso  ao 
conhecimento  tende  a  proporcionar  um reatamento  entre  essas  dimensões  que,  no  fundo,  não 
deveriam nunca ter se divorciado. Ciência é cultura. A ciência é um campo de conhecimento filiado, 
de certa maneira, a essa coisa grande que é o corpo cultural. E a cultura digital nos disponibiliza as 
ferramentas, as condições para promover essa reconciliação.

A MATEMÁTICA, COM O DIGITAL, FICA IMPRESCINDÍVEL PARA A VIDA...
De certa maneira a gente tem um aumento de caixas pretas a serem abertas e que dependem de 
conhecimento técnico. Mas houve, ao menos, uma socialização da chave.

SÃO OS COMMONS...
Sim. E veja, hoje as pessoas falam em commons, em propriedade aberta, em saber imaterial. Essa é 
a reflexão central da cultura digital. Quando eu falei de ruptura de paradigma no começo, esse é o 
ponto. Houve uma quebra da ideia de um conhecimento, um autor, dessa relação muito unívoca que 
a gente tinha até agora. Quando se começa a ler sobre a história da autoria, você se toca que esse 
autor que a gente tem hoje, ou que a gente tinha até anteontem, é uma construção recente. Está nele 
um pouco do advento do capitalismo, da Revolução Comercial, da possibilidade de se atribuir um 
valor comercial a uma ideia, a uma obra. A gente tem ali a imprensa de Gutenberg, que permite a 
disseminação, a multiplicação daquele suporte material. Você tem a combinação disso tudo que se 
cristaliza numa coisa que é historicamente construída. E a gente está começando a reconstruir isso. 
Que autor vai surgir disso? Essa é uma perspectiva que me fascina muito pensar.


