
INTERNET - Enciclopédia virtual passa por problemas que ameaçam site, como fuga de articulistas. 
Solução pode estar na integração às redes sociais, parcerias com universidades ou na publicidade Crise ameaça a Wikipédia 

CAROLINA VICENTIN 

Sí m b o l o d o que 
ficou conhecido co-
mo web colaborati-
va, a Wikipédia en-
frenta uma crise. O 

fundador , Jimmy Wales, re-
conheceu que o site vem per-
d e n d o voluntários e que o 
s is tema de alimentação de 
artigos afugenta novos parti-
cipantes. Especialistas vão 
a inda mais longe: a edição 
dos textos sofre interferên-
cias políticas e ideológicas e, 
em alguns casos, o ambiente 
se torna tão hostil que mui-
tos preferem deixar o assun-
to de lado. Mas há esperan-
ça. Wales pretende incenti-
var colaboradores por meio 
das universidades, e não fal-
tam boas ideias para garantir 
que a maior enciclopédia do 
mundo mantenha o reinado. 

No início do mês, o cria-
dor da Wikipédia assumiu, 
pela primeira vez, que a mar-
ca de 90 mil voluntários esta-
va diminuindo. Embora não 
tenha ci tado em números , 
Wales disse, em entrevista à 
agência Associated Press, 
que é preciso mudar a forma 
de inserção de con t eúdo . 
"Não é uma crise, mas consi-
dero que seja algo importan-
te. Diversas diretrizes edito-
riais são impenetráveis para 
os novos usuários", afirmou 
o f u n d a d o r do qu in to site 
mais acessado do mundo. 

A enciclopédia usa o siste-
ma MediaWiki, um dos me-
lhores do tipo, mas que está 
longe do ideal. "É, certamen-
te, in t imidador para quem 
não tem tan ta prá t ica com 
computadores", opina Adam 
Brandizzi, que escreve para as 
páginas há quatro anos. O ter-
mo wiki deriva do idioma ha-
vaiano "wiki wiki", que signifi-
ca extremamente rápido. Em 
tecnologia, designa os vários 
hipertextos que podem ser in-

seridos em um mesmo artigo. 
Frederic Lardinois, do site 

ReadWriteWeb, c o n c o r d a 
que a ba r re i ra pa ra os ini-
c iantes é mui to alta. "Você 
tem que saber a l inguagem 
de marcação para começar. 
Não é mais dif íci l do que 
aprender HTML, mas muitas 
pessoas que es tão mu i to 
bem informadas sobre deter-
minado tópico p o d e m não 
es ta r d i spos t a s a dar esse 
passo", observa. Outro pro-
blema apontado pelo espe-
cialista é a falta de isenção 
na edição dos artigos. Muitas 
vezes, um ed i to r m u d a o 
conteúdo como bem enten-
de e a pessoa que escreveu 
sequer fica sabendo o por-
quê. Em outros casos, temas 
relacionados à política, reli-
gião e esporte, por exemplo, 
geram imensas d iscussões 

entre os wikipedistas. 
Muitos atribuem os emba-

tes à falta de clareza quanto 
às regras do site. Além disso, 
o s i s t ema a c a b o u c r i ando 
um grupo de gestores aco-
modados. "A coisa mais gra-
ve é que, com o tempo, a Wi-
kipédia incentivou a perma-
nência de editores conside-
rados autori tários por mui-
tos usuários da rede", afirma 
o professor Sérgio Amadeu, 
da Universidade Federal do 
ABC .especia l i s ta em sof t -
ware livre. Segundo Amadeu, 
o maior desafio é reconhecer 
o mér i to das pes soas que 
produzem bons artigos e, ao 
mesmo tempo, não afas tar 
quem está começando. 

Para ten tar resolver esse 
paradoxo , J immy Wales 
anunciou a implantação do 
botão WikiLove, uma espécie 

de "curtir" da enciclopédia 
on-line. Ainda em teste, o re-
curso serviria para que leito-
res mani fes tassem opinião 
sobre a qualidade dos textos. 
"Não acredito que isso terá 
forte impacto. Há uma gran-
de diferença entre classificar 
e editar um artigo. Talvez no-
vos editores apareçam, mas 
não devem ser muitos", pon-
dera o Lardinois, do site Rea-
dWriteWeb. O especia l i s ta 
t ambém afirma que muitos 
voluntários desistem de ali-
mentar o site devido ao esgo-
tamento de muitos termos. 
"Recém-chegados p o d e m 
sentir que a Wikipédia está 
quase c o m p l e t a . Hoje, há 
poucos tóp icos onde real-
mente pode haver contribui-
ção significativa", diz. 

TRADUÇÃO. Dessa ameaça, pe-
lo menos , a Wikipédia em 
português parece estar livre. 
"Não acredito que um verbete 
fique congelado, ainda mais 
na nossa língua. Falta muita 
tradução", aponta o professor 
Sérgio Amadeu. E é exata-
men te em lugares como o 
Brasil que os administradores 
da enciclopédia devem bus-
car apoio. Segundo a agência 
Associated Press, a organiza-
ção está tentando ampliar o 
programa com docentes de 
graduação. A proposta é que 
estimulem os alunos a produ-
zir conteúdo para o site. O fo-
co do projeto será aqui, na Ín-
dia, no Canadá, na Alemanha 
e no Reino Unido. "Acho uma 
ótima ideia. Os estudantes se-
rão motivados a descobrir co-
mo usar a Wikipédia, sem se 
importar muito com proble-
mas", opina Lardinois. 

Há quem acredite, contu-
do, que essa medida não será 
suficiente para que a enciclo-
pédia virtual supere a crise. 
"Poderia haver, por exemplo, 
eventos para atrair voluntá-
rios, convites para professo-

res do ensino médio ajuda-
rem os alunos a colaborarem, 
em vez de forçar jovens a es-
crever redações que só serão 
lidas uma vez", sugere o wiki-
pedista Adam Brandizzi. Para 
Romero Tori, p ro fessor da 
Universidade de São Paulo e 
especialista em mídias inte-
rativas, a solução pode estar 
na inclusão de publicidade 
nas páginas do site. 

Um dos princípios da Wi-
kipédia é não abrir espaço a 
propaganda, pois, segundo 
os idealizadores, isso acaba-
ria comprometendo o con-
t e ú d o de mu i to s ar t igos . 
"Mas, com anúncios, a enci-
clopédia teria condições de 
contratar profissionais para 
fazer a edição dos textos. Os 
voluntários continuariam no 
sistema, fazendo a supervi-
são desse trabalho", imagina 
Tori. O professor afirma que 
a perda de audiência da Wi-
kipédia está re lac ionada à 
expansão de grandes sites, 
como o Facebook e o Twitter. 
"As pessoas continuam ten-
do a mesma disponibilidade 
de horas em seu dia, só que, 
hoje, os internautas gastam 
muito mais tempo em redes 
sociais", observa. 

Uma alternativa, diz Tori, 
seria a integração com essa 
plataformas, de modo a criar 
g rupos r e sponsáve i s pela 
atualização de determinados 
ve rbe tes . Seja como for, a 
maioria dos usuários — lei-
to res e co l abo rado re s — 
man têm fé no potencial do 
projeto. "A Wikipédia mos-
trou que a ideia de web cola-
borativa não era sonho e ain-
da é apontada como número 
um nesse conceito", lembra 
Frederic Lardinois. "Não im-
por ta quais são os proble-
mas, creio que o site tem um 
futuro brilhante. Essas ques-
tões são parte do atual pata-
mar de crescimento da Wiki-
pédia", aposta. A ut
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