
Roger Bamkin foi acusado de
receber dinheiro para favorecer
os artigos da Gibraltarpedia na
seção “Did You Know” da
Wikipédia. Coordenador do
projeto, ele também era diretor
na Wikimedia do Reino Unido.
Em post no blog da Wikipédia,
Bamkin foi inocentado pela
enciclopédia, mas acabou
afastado do cargo para evitar
mal-estar. Ele nega a acusação.

Fundada há mais de mil anos, a
pequena cidade de Monmouth,
no sudoeste do País de Gales, é
considerada uma das cidades his-
tóricas mais importantes do Rei-
no Unido. Repleta de prédios e
museus, a cidadezinha de 8,8 mil
habitantes agora tem outra mar-
ca para histórica: é a primeira ci-
dade Wikipédia do mundo.

O projeto da Monmouthpedia
– como ficou conhecida a enci-
clopédia wiki sobre a pequena ci-
dade – nasceu no ano passado
quando John Cummings, coor-
denador, assistia a uma palestra
de Roger Bamkin e Steve Virgin,
da Wikimedia do Reino Unido,
no TEDx Bristol.

Os dois fala-
vam de como os
QR Codes (có-
digo de barras
que podem ser
lidos por celula-
res) poderiam
aumentar o in-
teresse de visitantes de museus.
Na plateia, Cummings teve a
ideia: “Pensei que, se dá para fa-
zer isso num museu, por que não
em uma cidade inteira?”, disse
em entrevista ao Link.

Junto de Bamkin, Cummings
definiu que os códigos seriam co-
locados em todos os locais que
atendessemaos requisitos da Wi-
kipédia. Cummings diz que a
ideia era “diminuir a distância
entre os mundos real e virtual”.
Monmouth, sua cidade natal,
era a candidata perfeita para ser
a primeira cidade Wikipédia do
mundo. Repleta de material ar-
queológico, a cidade foi berço do
rei britânico Henry V e é a sétima
cidade mais importante do Rei-
no Unido no ranking da Socieda-
de Britânica de Arqueologia.

A Wikimedia do Reino Unido,
o governo local e grupos da co-
munidade apresentaram a ideia
à Wikipédia, que a autorizou e a
abraçou. Durante seis meses, vo-

luntários ajudaram a escrever os
artigos da enciclopédia virtual e
a produzir mais de mil placas de
cerâmica com QR Codes para se-
rem afixadas em prédios e ou-
tros locais históricos.

A biblioteca da cidade foi a pri-
meira do mundo a colocar códi-
gos do tipo em livros. No centro
de turismo agora é possível en-
contrar informações em mais de
100 idiomas. Basta apontar o
smartphone e o código redirecio-
na ao verbete na enciclopédia.

“Quando você está em frente
de um prédio e quer saber mais
sobre ele, não precisa voltar e
pesquisar. Isso é levar a tecnolo-
gia para rua”, disse ao Link Mi-
chael Booth, gerente-geral (equi-
valente a um tipo de primeiro-se-
cretário) da prefeitura de Mon-
mouth. “Para nós, não era só
atrair turistas. Tratava-se de en-

gajar as pes-
soas e descen-
tralizar a infor-
mação.”

A n t e s d o
projeto, a cida-
de tinha250 ar-
tigos na Wiki-

pédia. Em 19 de maio, dia da inau-
guração da Monmouthpedia,
712 novos verbetes em 25 línguas
foram criados e mais de mil fo-
tos publicadas. Habitantes notá-
veis ganharam reconhecimento,
como os arqueólogos Steve Clar-
ke e Stuart Wilson.

Esses números e o nível de en-
gajamento provocado na cidade
são suficientes para os organiza-
dores já considerarem o projeto
um sucesso. Embora reconheça
que faltem dados para mensurar
o envolvimento local, Booth diz
que o governo trabalha para apre-
sentar os resultados.

“Estamos fazendo avaliações
rigorosas. No entanto, no lança-
mento (do projeto), estimamos
que o custo que teríamos se fizés-
semos publicidade seria de 2,1
milhões de libras (cerca de US$
3,4 milhões). Foi essa nossa expo-
sição na mídia. Nosso investi-
mento total foi de 25 mil libras
(US$ 40 mil)”, disse.

Conexão. Os efeitos da Mon-
mouthpedia já começam a se es-
palhar pela região. Nas próximas

semanas, uma rede Wi-Fi gratui-
ta deve ser inaugurada para in-
centivar visitantes a consultar
os códigos. Outras cidades em
volta estudam a criação de proje-
tos parecidos.

Um pouco mais distante, o ter-
ritório britânico de Gibraltar
também quer usar códigos para
catalogar sua história. Com a par-
ticipação de John Cummings e
Roger Bamke, a Gibraltarpedia
(mais informações ao lado) foi
inaugurada em 19 de julho e pre-
tende ser o primeiro projeto wi-
ki a envolver dois continentes di-
ferentes, já que vai incluir o es-

treito de mesmo nome, as cida-
des espanholas da baía e a marro-
quina Ceuta. Noruega, França,
Escócia e o Estado do Texas, nos
EUA, foram outros lugares que
manifestaram interesse na ideia.

A Monmouthpedia pode ter si-
do apenas a primeira de muitas
cidades do mundo a querer reu-
nir, organizar e compartilhar to-
do seu conhecimento histórico.
Em uma declaração oficial, o fun-
dador da Wikipédia, Jimmy Wa-
les, se empolgou com a ideia de
marcar outros lugares por aí: “es-
tou ansioso para ver outras cida-
des fazendo a mesma coisa”.

Diogo Antonio Rodriguez
ESPECIAL PARA O ESTADO

1. Placa do
rio Wye é
instalada em
uma ponte

2. Bar de hotel
que hoje ocupa
um prédio
medieval

3. Escola para
meninas
que existe
desde 1892
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712
novos verbetes foram
produzidos sobre a cidade
de Monmouth para o projeto

1.000
placas de cerâmica com
QR Codes foram colocadas
em prédios na cidade

Não se trata só de atrair turistas, mas de engajar a comunidade e descentralizar informação.”
Michael Booth, gerente-geral da cidade de Monmouth, no País de Gales

Projeto surgiu da
ideia de aproximar
o mundo físico dos
dados online
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NÚMEROS

A ENCICLOPÉDIA
NA RUA

● Cidade de 8,8 mil habitantes no
País de Gales é a primeira no mundo
a ser totalmente coberta pela Wikipédia

Tags físicas.
Placa com QR
Code identifica
o Rio Wye, que
delimita a
fronteira entre
Inglaterra e o
País de Gales
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 out. 2012, Link, p. L6.




