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Das informações que recebemos, quantas delas são pertinentes? 
 
Quem ganhou o último Big Brother? Aposto que você sabe! Pois é, todo mundo sabe. Muitas 
das coisas que sabemos na verdade não escolhemos saber, por exemplo, sei que o Alemão 
ganhou a última edição e na atual tem um Marcelo que nem todo simpatiza. Embora não 
assista ao programa, essas informações chegaram até mim mesmo sem meu consentimento e, 
com isso percebo - nem tudo que sabemos é fruto das nossas escolhas. 
 
Quantas vezes será que somos impactados e digerimos informação mesmo sem querer saber? 
 
Na internet as coisas não são muito diferentes. Fico pensando o quanto estamos expostos a 
dados que não nos são pertinentes. Quando fazemos uma busca, por exemplo, quanto dos 
resultados não estão em destaque apenas, por terem seus códigos construído com uma boa 
otimização? 
 
Um dos algoritmos do Google tenta traduzir esse poder de moderação da seguinte forma: - Se 
após pesquisar algo clicar em um link e ficar no site, ou seja, não voltar e tentar outra página 
da mesma pesquisa, fica entendido que a página apontada foi pertinente, caso contrário, se 
após o clique o usuário tentar novamente, o Google percebe que o site anterior não oferecia 
um conteúdo satisfatório. A partir disso e de outros fatores o Google nos apresenta os 
resultados de sua pesquisa. 
 
Parece tudo ótimo mas existe uma frente que questiona essa bondade toda. O Google assim 
como a Coca-Cola não disponibiliza para o público o segredo da sua formula. Então sempre 
existirão os que disseminam que a Coca pode causar câncer e os que o Google pode manipular 
seus resultados. 
 
Dúvidas são frutos da falta de transparência. Por isso o Wikia Search tem como proposta 
disponibilizar o funcionamento de todos os seus algoritmos, confiando na comunidade para 
construir seus resultados. 
 
Mas não é difícil juntar algumas pessoas e manipular isso também. Afinal, qual o percentual de 
pessoas que participam ativamente da internet? 3%, 5%? Não sei. Dizem as más línguas que 
a Wikipédia brasileira é extremamente manipulada e que Portugal deseja até segregar seu 
conteúdo. Não tenho muitas informações sobre isso, não sei se efetivamente é verdade, 
apenas penso que é possível. 
 
Votação é o alicerce da democracia e o Digg é um site pioneiro nesse sentido. A proposta do 
site é: - quem aparece primeiro é quem conseguir angariar mais votos. Maravilha uma 
solução, pensei! Engano meu, engano do Digg. Logo ficou claro que os usuários chamados 
Heavy Users se uniam para formar uma espécie de Clã, que combinando seus votos 
mantinham seus conteúdos em destaque. 
 
Não ficou assim, o Digg tentou novamente. Agora quem aparece na frente é quem além de 
mais votos, possuir maior quantidade de fontes distintas. 
 
Qual será o próximo passo? Ainda não está claro. Mas uma iniciativa que admiro é a do 
Overmundo (site nacional de conteúdo cultural). 
 
Como funciona o Overmundo? 
 
Primeiro: você publica o seu conteúdo, que por 48 horas fica em uma fila de edição, enquanto 
estiver nessa fase, outros membros poderão sugerir edições em sua obra. 
 



Segundo: sua matéria passa então para um fila de votação e fica lá por mais 48 horas, caso 
nesse período consiga receber votos suficientes, passa a fazer parte do conteúdo definitivo do 
site. 
 
Ou seja, você publica, recebe votos e vota, definindo assim a qualidade do seu conteúdo e o 
da comunidade. A medida que participa a sua capacidade de julgamento é definida, ganhando 
votos e votando nos vencedores o peso do seu voto aumenta, podendo chegar até 10. 
 
Seria possível burlar isso? Acho que sim, se você tiver paciência pode fazer 50 cadastros e 
votar em seu próprio conteúdo. 
 
OpenID como Título de Eleitor 
 
Não existe Título de Eleitor na internet, no futuro, quem sabe, o OpenID poderia funcionar 
como tal? De repente sim. OpenID tem como proposta democratizar a internet, tratando cada 
usuário como dono de sua própria identidade, eu seria eu, não seria eu@yahoo ou eu @gmail. 
Acredito que se os sites agregadores utilizarem o OpenID na votação de conteúdo, ajudaria a 
melhorar a qualidade do mesmo. 
 
Sem alarde 
 
Não quero propagar medo, não sou contra o Google, não sou a favor da Wikia, sou Withe 
Label. Embora saiba que precisamos manter a anteção, afinal, querendo ou não, a internet já 
esta politizada. A única coisa que desejo é saber menos de Big Brother e mais dos assuntos a 
mim pertinentes. 
 
P.S.: criei o título "Big Brother, Digg e Overmundo" para tentar ganhar peso no Google. Me 
perdoem. 
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