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O que é exatamente o RhoK?
É uma junção de especialistas na
área de gestão de riscos e desas-
tre com programadores de várias
áreas. É uma comunidade de volun-

tários. Os técnicos apresentam
problemas, e os programadores
trabalham neles. No fim, sai um
produto que pode ser usado por
gestores, governos ou instituições.

Quais são os requisitos para os
programadores participarem?
Podem participar desenvolvedores
de todas as línguas. O único requisi-
to é que os programas sejam fei-
tos em código aberto. Assim, crian-
do um programa para uma cidade,
ele pode ser usado em qualquer
lugar, adaptado à realidade local.

Como é a dinâmica do evento?
O pessoal se registra como espe-

cialista ou programador no site.
Agora no site já há dezenas de
problemas no mundo, relaciona-
dos à saúde, educação, resgate,
prevenção. A ideia é que che-
guem no evento já com uma
ideia. Não temos limitação de
participantes por equipe. Para
quem gosta de programação é
legal para apoiar uma iniciativa
que ajuda a salvar vidas, e tam-
bém para conhecer mais para
conhecer mais gente. É uma
chance de trabalhar com várias
coisas ao mesmo tempo, com a
colaboração do mundo inteiro.

Já algum desafio proposto
para o Brasil?
A UERJ e a Defesa Civil devem
apresentar um problema: telefo-
nes Android poderiam ser usa-
dos nas comunidades de risco,
para que agentes da comunida-
de e Defesa Civil avisem rapida-
mente se houver algum índice
de deslizamento, rachaduras.
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Imagine trabalhar com Steven
Spielberg, James Cameron, J.J
Abrams e Ridley Scott. E fazer
isso dedicando um dia da sema-
na para cada um?

Essa foi a realidade de Neville Pa-
ge há alguns anos. Formado em
design industrial, ex-ator e co-
mediante, Page é uma das maio-
res referências quando o objeti-
vo é dar vida, no cinema, a criatu-
ras fantásticas, dentro de gran-
des histórias, que façam o públi-
co acreditar se tratarem de seres
reais.

O inglês, nascido em família
meio musical meio circense, cos-
tumava passar dias na casa de Ca-
meron presenciando a passa-
gem de todo o mundo de Avatar
da cabeça do diretor para rascu-
nhos no papel. “Eu fiquei impres-

sionado. Seguindo as ideias dele,
fazíamos desenhos e ele avalia-
va. Éramos designers trabalhan-
do para outro designer”, lembra
Page em entrevista ao Link.

Com o tempo, Page acabou en-
trando para o clube de prediletos
de Cameron e Abrams (produtor
de Lost). Ele credita isso a seu pas-
sado como ator e sua formação
em design industrial. “Por causa
disso, me obrigo a pensar, antes
de desenhar, na personalidade
de cada criatura, no jeito como
ela se move. Não adianta ser um
monstro super criativo, mas sem
lógica mecânica.”

Raro hoje é o filme sem efeitos
visuais. Page analisa que a tecno-
logia, o interesse do público, o
aumento de investidores e a in-
ternet são fatores que fazem do
hoje o melhor momento para de-
signers. “Com a tecnologia, a
gente pode imaginar qualquer
coisa e torná-la real. Em compen-
sação, a cobrança do público por
criaturas que pareçam mais e
mais reais é muito maior.”

Mesmo tendo se mudado para
Los Angeles para ficar mais per-
to de Hollywood, Page defende
que bons trabalhos de design e
bons filmes podem sair de qual-

q u e r l u g a r .
“Brasil e Índia
tem condições
para isso”, opina.
“A internet é um ex-
celente portfólio, é pos-
sível ver coisas lindas feitas
por jovens no YouTube.”

A produção com Cameron foi
o auge da carreira de Page, mes-
mo tendo trabalhos de peso em
seu currículo: as criaturas de As
Crônicas de Nárnia (Andrew
Adamson), Watchmen (Zack
Snyder), Minority Report (Ste-
ven Spielberg), as roupas de
Tron (Joseph Kosinski), e, mais

r e c e n t e -
mente, Lanterna Verde (Martin
Campbell).

Cameron, Abrams e Scott,
aliás, já cotam o designer para no-
vos trabalhos, como as sequên-
cias de Avatar (a serem lançadas
em 2014 e 2015), Star Trek 2 e um
novo Alien.
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Hackaton acontece no próximo final de semana

Em dez anos de existência, a Wi-
kipedia reuniu 18 milhões de ver-
betes em 279 línguas. É um dos
dez sites mais populares da inter-
net. Mas será que é também um
tesouro cultural mundial que de-
ve ser protegido, como a cozinha
francesa, o tango argentino ou o
Grand Canyon?

No longo prazo, a Wikipedia
aposta que sim. Na terça-feira, a
enciclopédia escrita por todo
mundo lançou uma petição glo-
bal com o objetivo de entrar na
lista de patrimônio mundial da
Unesco (Organização das Na-
ções Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura). A proposta,
primeira feita por uma entidade
digital para entrar nessa lista,
tem tudo para gerar controvér-
sia. “Quem trabalha com patri-
mônio é conservador, ou não es-
colheria essa ocupação”, diz Brit-
ta Rudolff, consultora em ques-
tões de patrimônio e professora
na Universidade de Tecnologia

de Brandemburgo, na Alema-
nha. “Eles gostam de lidar com o
passado, de modo que alguma
coisa que remonte apenas a uma
década pode ser contestada”.

A ideia de incluir a Wikipédia
na lista do patrimônio mundial
surgiu na Alemanha, onde volun-
tários produziram 1,2 milhão de
verbetes, perdendo apenas para
as contribuições em inglês. O
braço alemão da Wikimedia,
ONG responsável pela enciclo-
pédia, lançou a proposta em mar-
ço em uma conferência global.

A recepção foi entusiástica,
disse o cofundador da enciclopé-
dia online, Jimmy Wales. “A
ideia básica é que se reconheça
que a Wikipedia é este incrível
fenômeno cultural global que
transformou a vida de centenas
de milhares de pessoas”, disse
Jimmy, numa entrevista. Para
ele, a enciclopédia online tem
ajudado a educar as pessoas em
todo o mundo.

Jimmy disse ainda que um dos
objetivos da iniciativa é divulgar
a Wikipedia. “Parte do que esta-
mos tentando fazer é promover
a ideia de que esta enciclopédia é
um fenômeno cultural”, afir-
mou. “Muitas vezes, as pessoas
pensam em nós puramente em
termos de tecnologia quando, na
verdade, trata-se de cultura, alta
tecnologia e conhecimento”.

A Wikipedia espera conquis-
tar um lugar naquela que é a mais

prestigiada lista da Unesco, a do
patrimônio mundial, que até ago-
ra inclui apenas monumentos
históricos e bens naturais, como
a Grande Barreira de Coral, na
Austrália e a Grande Muralha da
China. Caso não o consiga, pode
almejar uma inserção na Lista de
Bens Culturais Intangíveis, que
é menos conhecida e inclui tradi-
ções e costumes em risco, como
o flamenco espanhol.

Ambos os casos envolvem
uma árdua batalha. Será preciso

passar por um processo de apro-
vação complicado e vencer o
olhar cético dos consultores da
Unesco.

Susan Williams, diretora do
departamento de relações da or-
ganização com a mídia, em Paris,
diz que uma candidatura de uma
entidade digital, como é o caso
da Wikipedia, seria algo sem pre-
cedentes. “Qualquer entidade
pode se candidatar. Mas terá difi-
culdade para atender aos crité-
rios”, afirmou.

E um desses critérios é que a
cultura ou a atividade estejam
em risco. Segundo Susan Wil-
liams, a Wikipedia deveria pen-
sar em se candidatar a uma ter-
ceira lista, ainda menos conheci-
da, a da Memória do Mundo, que
reconhece como patrimônio do-
cumentos e bibliotecas conside-
rados valiosos.

Essa lista não tem o mesmo
prestígio que as outras, que são
financiadas mais generosamen-
te e promovidas com mais assi-

duidade pela Unesco e seus paí-
ses membros.

Do lado prático, a Wikipedia
terá que fazer mais do que ape-
nas reunir assinaturas para sua
petição. Com base nas regras da
ela precisa encontrar um país
que patrocine a sua indicação, se-
ja para a lista do patrimônio mun-
dial,seja para a lista dos bens cul-
turais intangíveis.

Em entrevista, Jimmy Wales
disse esperar que a Alemanha pa-
trocine a candidatura da Wikipe-
dia para integrar a Lista do Patri-
mônio Mundial. Conseguir uma
indicação para a Lista dos Bens
Culturais Intangíveis será mais
difícil. Os Estados Unidos e a Ale-
manha não são signatários da
convenção de 2003 que criou es-
sa lista e, portanto, não podem
ser patrocinadores. Mas a África
do Sul é signatária e Charlene
Foster, que organiza a enciclopé-
dia no país, disse que já está em
contato com as autoridades para
discutir a possibilidade. Mesmo
que o governo apresente a candi-
datura, não há garantias de que
ela será selecionada. Essa esco-
lha é feita por um comitê intergo-
vernamental de 24 países.

Mas Charlene acha que vale a
pena tentar: “Somos realistas a
respeito”. “Isso nunca foi feito
antes. Mas achamos que a contri-
buição dada pela Wikipédia é um
forte argumento por si só”.
/TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

ÉPARATANTO?

Como ajudar a popula-
ção em desastres? A tec-
nologia pode ser um ca-
minho. E foi por isso que
empresas como Google,
Microsoft e NASA cria-
ram o Random Hacks of
Kindness (RHoK), even-
to que reúne programa-
dores e designers para
criarem apps e projetos
open source para ajudar
aspessoas.Asegundaedi-
ção será no próximo final
de semana em São Paulo.
/TATIANA DE MELLO DIAS
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Definição. ‘Patrimônio Mundial é um local, como florestas, cordilheiras, lagos, desertos ou cidades’

O iTunes, serviço de venda de
conteúdo digital da Apple, deve-
rá chegar ao Brasil por meio do
varejo tradicional, em outubro
deste ano. Redes como Fnac, Ex-
tra e FastShop irão vender car-
tões (nos valores de R$ 10, R$ 20
e R$ 40) que poderão ser troca-
dos por bens digitais na loja onli-
ne da Apple.

A venda por meio de créditos
pré-pagos, tem a função de lan-
çar oficialmente o serviço no
País. Hoje, para fazer compras
na iTunes, os brasileiros preci-
sam ter um cartão de crédito in-
ternacional e fornecer endereço
americano ou de um dos outros
30 países em que o serviço já o
serviço já está disponível. Como
a maioria dos usuários não têm
residência fora do País, forja-se
um endereço para o cadastro.

O modelo de créditos – seme-
lhante ao dos telefones celulares

– já é usado pela Apple em diver-
sos mercados, sendo mais conhe-
cidos como “cartões- presente”
(gift card, em inglês).

Um site em português já está
em desenvolvimento para a es-
treia do serviço no País. Atual-
mente, a loja virtual do iTunes
no Brasil se limita a vender apli-
cativos para aparelhos como
iPhone, iPad e iPod Touch.

Criada em 2003, a iTunes tem
hoje 60% do mercado de música
pela internet dos Estados Uni-
dos, onde cada canção custa no
máximo US$ 2,40,

Com acervo de 14 milhões de
músicas e 2,5 mil filmes, lojas vir-
tuais como a da Apple são vistas
como uma das poucas tábuas de
salvação das indústrias fonográ-
fica e cinematográfica, que vêm
perdendo faturamento à medida
que a pirataria e o download ga-
nham espaço.
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