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D
e todas as inovações que surgi-
ram na web. a Wikipédia foi
uma das mais radicais. A idéia
de criar uma enciclopédia onli-

ne inteiramente aberta, que pudesse ser
escrita e editada por qualquer um, foi
vista inicialmente como um projeto sem

muito futuro. Como seria possível com-
petir com uma obra como a Enciclopédia
Britânica, estabelecida mais de dois sé-
culos antes e elaborada por uma legião
de editores e especialistas contribuintes?
Em pouco tempo, porém, o modelo co-
laborativo da Wikipédia provou seu va-

lor. Um estudo comparativo realizado há
três anos mostrou que os artigos cientí-
ficos escritos pelos voluntários na Wiki-
pédia não deixavam nada a dever em
relação aos de sua rival bicentenária.
Com menos de nove anos de existência,
o experimento online criado pelo finan-
cista americano Jimmy Wales é hoje o
quinto site de maior audiência no mun-
do. Mas o motivo de maior orgulho para
os voluntários que fazem a enciclopédia
aberta não é o tamanho do projeto. O
importante é provar que qualquer indi-
víduo pode, sim, ajudar a criar algo de
valor e qualidade — ou quase isso. No-
vas regras anunciadas recentemente têm
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colocado mais poderes nas mãos de cer-
tos editores. Na Wikipédia, como na
fazenda de A Revolução dos Bichos, to-
dos os voluntários são iguais, mas alguns
são mais iguais do que outros.

EM BREVE, TODOS OS VERBETES sobre
pessoas vivas estarão sujeitos à nova re-
gra. Em teoria, qualquer pessoa continua
com o direito de incluir informações ou
alterar o que está publicado. Mas as mu-
danças terão de passar pelo crivo de um
editor "de confiança" antes de aparecer
para todos os usuários. No decorrer dos
anos, a Fundação Wikimedia, a organi-
zação sem fins lucrativos que controla a
Wikipédia, tem criado alguns mecanis-
mos para evitar o vandalismo em verbe-
tes visados ou de pessoas muito popu-
lares, como o presidente americano
(veja no quadro as medidas impostas).
É uma medida válida para evitar abusos
como o que atingiu a cantora e atriz Mi-
ley Cyrus, do seriado Hannah Montana.
Em outubro de 2008. seu verbete afir-
mava incorretamente que ela havia mor-
rido em um acidente de carro. Mas a
criação de duas classes de contribuinte
— alguns com mais poderes que outros
— é o sinal mais claro de que a
visão igualitária que moldou
a Wikipédia pode estar com
os dias contados.

Para Eric Goldman,
professor da Universidade
de Santa Clara e um dos
maiores críticos do mo-
delo aberto do site, esse
é o prenuncio do fim
da liberdade da Wi-
kipédia. Há cinco
anos, Goldman
previu que a en-
ciclopédia seria
obrigada a

Miley Cyrus,
a atriz de
Hannah
Montana:
morte
falsamente
anunciada
na Wikipédia

impor mais mecanismos de controle so-
bre o que é publicado. As mudanças vie-
ram antes disso. "A idéia original era
insustentável", diz. Mas ele próprio apon-

ta pelo menos um benefício imediato
da nova política: maior controle

sobre mensagens comerciais, os
spams, um problema crescente
no site. Outra questão que tem
sido levantada é o caráter de "pa-
nelinha" dos editores mais ex-
perientes. Um estudo recente

realizado por pesquisadores
do Palo Alto Research Cen-

ter (Parc) mostrou que
muitos voluntários que se

dispõem a colaborar
pela primeira vez com
o projeto acabam
vendo seu trabalho
desfeito na se-
qüência por al-
gum editor mais
exper iente .
"Editores oca-

sionais enfrentam
uma resistência vi-

sivelmente maior no
site", diz o autor do le-

vantamento, Ed H. Chi.

A Wikipédia ganhou uma relevância
maior do que poderiam imaginar seus
criadores. O desafio, agora, é manter a
relevância sem perder as características
que fizeram dela um sucesso. A questão
do controle sobre o que é escrito no si-
te pode não significar necessariamente
um retrocesso, afirma o pesquisador
Chi. "A Wikipédia continua sendo aber-
ta ao leitor, pois pode ser consultada por
qualquer pessoa, de graça." Essa dife-
rença em relação às enciclopédias tra-
dicionais não deve desaparecer. A cria-
ção de procedimentos internos de con-
trole também faz parte da evolução do
projeto. Mas existe outro risco poten-
cialmente grande — e externo. Hoje,
85% da audiência do site vem de pes-
quisas feitas no buscador. Invariavel-
mente, as respostas do Google contêm
referências à Wikipédia entre os primei-
ros resultados. Há quem especule que
o gigante da web vá mudar seus algo-
ritmos, deixando de apresentar a enci-
clopédia em posição tão destacada.
Além de conviver com essa ameaça
permanente, a Wikipédia terá de superar
as dores do crescimento. O verdadeiro
teste do maior projeto colaborativo da
história está só começando. •
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