
O jovem Heitor Carvalho Jorge, de 18 anos, é o internauta que até hoje mais
atualizações fez no verbete de São Paulo no site Wikipédia

RATO DE MUSEU
Damião sapateiro,
um ancestral
Foi também num 14 de março,
como hoje, só que em 1578, que
a família de um sapateiro paulis-
tano registrou na Justiça da pri-
mitiva vila de São Paulo um in-
ventário de bens. Damião Si-
mões deixara para viúva e filho
uma casa, uma escrava, bacias
de estanho, tinteiro, canos de
botas, foice e o direito ao traba-

lho no ofício de sapateiro. A he-
rança foi a leilão e o processo
correu anos até que o herdeiro
chegasse à maioridade, em
maio de 1602. Essa partilha, ho-
je um conjunto de 32 páginas,
plastificadas, é o mais antigo
documento conservado no Ar-
quivo Público do Estado de São
Paulo.

Muito da memória do século
16 se perdeu. Há outras relí-
quias da época na Câmara Muni-
cipal, na Cúria e no Mosteiro de
São Bento, como as cartas de
José de Anchieta, de 1556 e 1570.
Mas o inventário do sapateiro
Damião (leia no blog a transcri-
ção do documento, com a des-
crição dos bens e a posse de
uma escrava) é marca singular
do modo de vida do ancestral
do cidadão comum paulistano.

Um sofá verde-escuro, uma
almofada preta e um lap-
top, presente do pai: eis as
ferramentas para manter

protegida uma cidade inteira. Digi-
tando da sala de casa, um zeloso vi-
gia se propõe a cuidar da reputação
paulistana na internet – trata-se de
Heitor Carvalho Jorge, principal res-
ponsável por atualizar o verbete São
Paulo (cidade) na Wikipédia, com 785
edições desde 2007 (o dobro em rela-
ção ao segundo maior colaborador).
Defesa contra vândalos, checagem
de informações, adição constante de
dados. Trabalho duro que garantiu
ao jovem editor de 18 anos a inespera-
da reputação de guardião virtual da
metrópole.

Exemplo: 1h30 da madrugada, 24
de setembro de 2009 – Heitor, equili-
brando o laptop sobre a almofada, re-
solveu checar a página da cidade,
uma última vez antes de dormir. Boa
pedida. Havia duas horas que os três
principais rios da capital, Tamandua-
teí, Tietê e Pinheiros, estavam defini-
dos na rede por palavrões impublicá-
veis. “Eram os vândalos, esses crápu-
las”, comentou – demonstrando, nas
poucas palavras, o valor que atribui
ao serviço voluntário na enciclopé-
dia virtual. “É gente sem mais o que
fazer. Checo a página uma vez por
dia, tentando garantir a informação

correta.”
Para entender as razões da obstina-

ção, ele conta, basta olhar para den-
tro. Heitor começou a editar a Wikipé-
dia como a maioria – pelo verbete da
cidade onde mora. No seu caso, Santa
Bárbara d’Oeste, a 130 quilômetros da
capital. Depois, juntou-se às centenas
de usuários que já construíam o arti-
go de São Paulo – sua cidade natal,
apesar de sempre ter vivido no inte-
rior. “Gosto de pensar que é também
um capítulo da minha história.”

Aos poucos, conseguiu se destacar
entre os editores, em esforço fácil de
identificar no histórico de atualiza-
ções do verbete. Após início discreto
– sua primeira colaboração foi trocar
uma foto do Centro Empresarial Na-
ções Unidas, na zona sul, por outra do
mesmo complexo, parecidíssima –,
em alguns meses, Heitor criava tópi-
cos importantes. A seção de Econo-
mia, com dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE),
entre os quais os repasses do governo
à cidade, por exemplo, é obra dele.

Também foi Heitor quem criou a ga-
leria de fotos que apresenta a cidade,
com imagens da Ponte Estaiada, do
Parque do Ibirapuera, da Catedral da
Sé. “Os editores brigavam para deci-
dir a imagem, já que não há um só car-
tão-postal. A montagem resolveu o
problema.” Outros capítulos históri-

cos foram adicionados por ele, como
quando incluiu o compositor Adoni-
ran Barbosa, orgulho paulistano igno-
rado no verbete da capital até dezem-
bro de 2009, por exemplo.

Para garantir boa reputação na enci-
clopédia, é preciso que o artigo se
aproxime da imparcialidade – para is-
so, ele buscou nos arquivos o ranking
oficial de homicídios e os números da
escalada de frota e congestionamen-
tos da capital. “Temos de mostrar
também desigualdade, não só beleza.”

Apesar da dedicação, Heitor não se
vangloria pelo recorde de atualiza-
ções da página, visitada por 100 mil
pessoas todo mês. “É trabalho volun-
tário, não busco reconhecimento por
isso”, disse, numa tarde recente, nas
Faculdades Campinas, onde estuda
Relações Internacionais. “Penso em
quem recebe a informação. Imagino
uma criança, pesquisando para a esco-
la. É uma responsabilidade grande.”

Wikivida. Por passar tanto tempo na
Wikipédia, grandes conquistas de sua
vida estão ligadas à rede. Fazer com
que o artigo da cidade constasse co-
mo “destaque”, por exemplo, foi seu
objetivo principal em 2008. É o mais
alto grau de reconhecimento no web-
site. “Fizemos uma força-tarefa, para
levar ao artigo tudo o que os adminis-
tradores exigiam.” Na terceira elei-

ção, em janeiro de 2009, finalmente
conseguiram. “Não estourei champa-
nhe, mas foi um dia bem feliz.”

No histórico do verbete, há mais in-
dícios da dedicação de Heitor. Perce-
be-se, por exemplo, que adicionou in-
formações sete vezes, entre 21h50 e
23h31 de 25 de dezembro de 2007.
Mesmo que fosse Natal, era importan-
te trocar uma foto do Itaim-Bibi e adi-
cionar informações sobre teatros na
cidade. Também atualizou a página
na noite de 5 de abril de 2008, quando
trocou o número de linhas do Metrô –
embora fosse, também, dia de come-
morar seu 17º aniversário. “Levo a sé-
rio a rede social. Aprendi a argumen-
tar para justificar as mudanças e co-
mo me relacionar com as pessoas.”

O hobby acabou tragando também
a família – preocupado com direitos
autorais, Heitor passou a acompanhar
o pai nas viagens à capital, a cada três
meses, para produzir fotos. Clicou
prédios históricos e vias conhecidas.

Na foto da Rua Oscar Freire, um se-
gredo. No canto direito, quem apare-
ce, minúscula, é Nádia, professora de
Educação Física – sua mãe. “Nem dá
para ver, mas importa é que ela sabe”,
ele disse. “Só uma homenagem.” Sin-
gela forma encontrada pelo dedicado
usuário Heitor C. Jorge para aproxi-
mar, de sua própria história, fatos da
cidade que se propôs a defender.

Histórias da Garoa
Blog da Garoa.

AVENTURA URBANA

Web. Veja mais sobre o
trabalho de Heitor na Wikipédia

Quando o grego Hipódamos,
cinco séculos antes de Cristo,
desenhou o modelo de cidade
que ainda rege o urbanismo oci-
dental, talvez pensasse em mon-
tar um sistema para resolver a
complicada vida humana em
comunidade. Àquela época, o
mundo já experimentava a con-
vivência multifamiliar havia oi-
to milênios. Diz a arqueologia

que tudo começou no Neolíti-
co. Jericó, na área do Rio Jor-
dão, é o marco mais remoto de
um tempo difícil de imaginar:
10 mil anos.

O viver em cidades, então, é
opção já bem conhecida. Mas
ainda hoje segue regra de anta-
nho: a busca de conforto em
ambiente carregado de inte-
resses e conflitos. São Paulo,
novata de tudo entre as maio-
res cidades (deu um salto gi-
gante, passando de vila colo-
nial a metrópole em 150
anos), é terra da boa para se
acompanhar essas expectati-
vas de vizinhança. As lições
desse modo de vida, que por
aqui dormitou com jesuítas
e nativos no Pátio do Colé-
gio por 3 séculos, podem ser

aprendidas em cartas e docu-

mentos oficiais. Na arquitetura,
quase tudo foi perdido, como a
igreja (ao lado) reproduzida do
livro São Paulo de Outrora, de-
molida em 1888. Para tratar do
tema nasceu, em outubro, no
site Estadão.com.br, a ideia de
contar histórias de São Paulo.
Mas sempre olhando o espaço
urbano na perspectiva do arqui-
teto de Mileto – o inventor das
quadras e das ruas de 7,5 metros
de largura –, ou seja, perseguin-
do uma vida melhor.

Acredita esta coluna estrean-
te – assim como seu irmão digi-
tal, o Blog da Garoa – que hoje a
colossal mancha urbana do pla-
nalto paulista, nascida na soli-
dão da colônia, tem sim muito a
oferecer em oportunidades e
aconchego para a fascinante
aventura humana em cidades.

http://blogs.estadao.com.br/blog-da-garoa

http://www.estadao.com.br/e/c16
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● Wikipédia
Enciclopédia
virtual
colaborativa,
conta com 14
milhões de
verbetes em 260
idiomas. São 551
mil artigos em
português desde
2001, quando foi
lançada. O
endereço é
http://pt.wikipedia.
org

O GUARDIÃO DA CIDADE
NO MUNDO VIRTUAL

UMA CIDADE E SUA GENTE

Laptop na mão. Heitor Jorge não poupou nem o próprio aniversário e um Natal para atualizar a página de São Paulo; entre suas ‘obras’ está uma galeria de fotos da capital

● Imagens
Há preocupação
com direitos au-
torais na Wikipé-
dia. Quem não
respeita pode
ser banido –
aconteceu com
Heitor em 2007,
logo que entrou
na rede

● Destaque
Eleições defi-
nem o artigo
‘principal’ da
Wikipédia. Crité-
rios como inexis-
tência de ‘guerra
de edições’ (mu-
danças consecu-
tivas) são consi-
derados

● Operador
Há 37 operado-
res (ou adminis-
tradores) na Wi-
kipédia em portu-
guês, que po-
dem eliminar
páginas e blo-
quear usuários.
Votações os ele-
gem – Heitor foi
recusado três
vezes, tachado
‘cabeça quente”

● WikiSP
Além de Heitor,
929 pessoas já
editaram o ver-
bete da capital.
A média é de
duas atualiza-
ções por dia

1888. Igreja da Misericórdia Inventário. Damião Simões

São Paulo,
longa busca
pela vida
em comum
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