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Entre críticas e acertos, Wikipedia comemora 1 milhão de entradas com a colaboração de 
internautas de todo o mundo  
 
Muitas idéias não saem do bar em que foram concebidas. Algumas criam fama, mas logo são 
esquecidas. E outras sobrevivem, mas se mostram bem menores do que as inovações que 
prometiam ser. Mas, eventualmente, uma sobressai, como é o caso da Wikipedia.  
Mesmo para seu fundador, o empresário de tecnologia Jimmy Wales, 38 anos, a idéia era 
''completamente insana'': uma enciclopédia online que qualquer um pode adicionar ou modificar. 
Não existe um editor, exército de redatores ou checadores - ninguém trabalha dedicado. Na 
verdade, o serviço está o mais longe possível do que uma enciclopédia deveria ser.  
 
Existem várias razões para a Wikipedia não dar certo e, na verdade, ela está longe da perfeição. 
Mas, em menos de quatro anos, cresceu ao ponto de ter mais de um milhão de entradas, em 100 
idiomas - do albânio ao zulu.  
 
Para seus fãs, ela é uma ferramenta de pesquisa fantástica, embora deva ser usada com cuidado. 
E é um exemplo do que pode ser alcançado com a colaboração e cooperação pela internet.  
 
Seus críticos, a maioria do mundo enciclopédico e bibliotecário tradicional, dizem que ela não 
merece a definição que carrega.  
 
Para quantificar as conquistas da Wikipedia é só comparar a milionésima entrada - um artigo em 
hebreu sobre a bandeira do Cazaquistão - com o lançamento da última edição do Oxford 
dictionary national biography. Ele levou 12 anos para ser feito, tem 55 mil biografias e custou R$ 
130 milhões. A Wikipedia tem sido mantida principalmente por Wales, e até agora seu custo ronda 
o R$ 1,5 milhão.  
 
A Encyclopedia Britannica carrega 44 milhões de palavras, mas a Wikipedia já tem mais de 250 
milhões delas. A edição mais recente da Britannica's tem 65 mil entradas no papel, e 75 mil na 
internet. A versão em inglês da Wikipedia tem 360 mil itens, e cresce a cada dia.  
 
Mas os números não dizem nada se a qualidade não for boa. E é nesse ponto que começam as 
críticas:  
 
- Teoricamente, é uma idéia adorável - diz o bibliotecário e consultor de internet Philip Bradley. - 
Mas, na prática, eu não a usaria e não conheço um único bibliotecário que a acesse.  
 
O especialista diz que o principal problema é a falta de autoridade. Em publicações impressas, o 
editor tem que garantir a confiabilidade dos fatos, o que é complicado no caso da Wikipedia.  
 
Wales concorda que o modelo do serviço deixa brechas para erros - o que está claro no site. Mas 
ele cita um artigo numa revista alemã de tecnologia que comparou a enciclopédia virtual com 
outras duas digitais: a Brockhaus e a Encarta, da Microsoft. As três foram testadas em 
abrangência, profundidade, compreensão, facilidade de busca e qualidade do conteúdo multimídia. 
A Wikipedia venceu com méritos.  
 
Dan Gillmor, colunista do site SiliconValley.com e autor do livro We the Media, é um dos fãs da 
enciclopédia:  
 
- Ninguém diz que a Wikipedia seja uma substituta da versão tradicional. Mas encontrei 
informações apuradas nos tópicos que tenho algum conhecimento.  
 



As raízes da Wikipedia estão no software livre, que decolou no início da década de 90 com o 
desenvolvimento do sistema operacional aberto Linux. Ele foi criado e colocado na internet para 
que cada um possa modificá-lo, desde que publique a sua versão para análise de outros 
programadores. Desde então, se tornou a única alternativa ao domínio da Microsoft, com o 
Windows.  
 
O programador e autor Eric Raymond analisou o fenômeno Linux em seu artigo A catedral e o 
bazar, de 1997, que se tornou um manifesto da comunidade. Raymond comparou a escola 
tradicional de desenvolvimento de software com uma catedral, ''cuidadosamente desenhada por 
magos, trabalhando em isolamento''.  
 
A comunidade do software livre, segundo ele, ''lembra um bazar, com diferentes idéias e 
métodos, e do qual um sistema coerente e estável surge apenas por uma sucessão de milagres''.  
 
No bazar, Raymond diz que ''com olhos suficientes, os bugs serão mínimos''. E é esse o princípio 
da Wikipedia, que tem muitos internautas checando os possíveis erros e abusos.  
 
Uma pesquisa da IBM mostra que os atos de ''vandalismo'' são retirados do site em cinco minutos. 
Às 23:23h de 27 de setembro, um usuário chamado ''Hitler'' modificou a entrada sobre o 
Judaísmo, propondo que fosse retirada inteiramente da Wikipedia. Ele sintetizou a sua sugestão 
com uma palavra: ''Holocausto''. Seis minutos depois, um usuário removeu o comentário da 
página, e 25 minutos depois, ''Hitler'' foi banido do sistema.  
 
Mas essa rapidez não é uma constante. Em setembro, o blogueiro ''Frozen North'' inseriu uma 
série de erros na enciclopédia, que permaneceram no ar 20 horas. Outros bugs ficaram online por 
cinco dias, até que ele mesmo os retirou.  
 
- A qualidade média da informação é muito boa, mas qualquer entrada está sujeita a intervenções 
erradas - diz Wales.  
 
A verdade é que a Wikipedia está sempre evoluindo. A cada dia, três mil novas entradas são 
incluídas no site e, com o crescimento da enciclopédia, aumentam as edições. Em setembro 
passado, cada artigo era modificado 11 vezes, em média. A entrada sobre o conflito entre Israel e 
Palestina foi alterado 250 vezes, só em 2004.  
 
O item mais contestado é o de George Bush, que causou tanta controvérsia que foi congelado 
para novas edições. Entre agosto e outubro o texto sofreu mais de 500 modificações e existem 13 
páginas de debate sobre o presidente americano.  
 
A Wikipedia mostra o que normalmente fica escondido numa enciclopédia: a discussão sem fim 
por trás de cada entrada.  
 
Wales diz que cada item da Wikipedia ''é como uma salsicha. Você pode saboreá-la, mas não vai 
querer saber do que ela é feita''. Pode parecer anarquia e, dada a falta de controle central, 
tecnicamente é. Mas três elementos fazem a Wikipedia funcionar.  
 
O primeiro é a sua propriedade coletiva e falta de pressão comercial. O site é mantido por 
voluntários, agora parte de uma fundação, e estimula que os usuários ofereçam parte de seu 
tempo e propriedade intelectual. Por ano, o Wikipedia custa menos de US$ 100 mil.  
 
O segundo motivo é o princípio editorial que determina que todos os artigos devem ter um ''ponto 
de vista neutro''. Wales diz ser uma técnica para que as pessoas trabalhem juntas.  
 
 
 



A terceira razão, e talvez a mais importante, é a evolução da comunidade que mantém o projeto. 
Milhares de pessoas já colaboraram, mas o cerne do Wikipedia é constituído de 200 pessoas, que 
a essa altura já se conhecem bem. Fora desse círculo, cerca de duas mil pessoas fazem mais de 
100 edições por mês. Além deles, 10 mil internautas editam cinco vezes.  
 
Em caso de impasse sobre a edição de uma entrada, há um debate online. Se ele não resolver a 
questão, uma votação é realizada e, em seguida, uma mediação formal. Em último caso, a 
questão é colocada num comitê arbitrário. Wales diz ainda que, em casos extremos, ele intervém 
como um ''ditador benevolente''.  
 
Ele não considera que atos como o de ''Hitler'' sejam um problema, já que são fáceis de identificar 
e resolver.  
 
- Quando alguém escreve palavrões, corrigimos em meio a risadas. A dificuldade está em pessoas 
que trabalham bem, mas são chatas.  
 
Ele explica com o caso de ''Wik''. Wales conta que ele violou algumas regras do site, mas por ter o 
apoio de muitos contribuidores, o debate sobre seu destino foi intenso. No final, o comitê decidiu 
bani-lo por uma semana.  
 
O Wikipedia também tem prêmios. Quem faz um bom trabalho, editando ou fiscalizando as 
entradas, recebe ''estrelas'', colocadas no seu perfil para a visualização de todos. A idéia é deixar 
tudo online para debate. Políticas e estratégias são definidas e votadas por todos.  
 
O Wikipedia, no entanto, não impressiona a Encyclopedia Britannica.  
 
- Sua promessa é que a evolução constante levará à perfeição, mas ela é uma furada. Você não 
sabe quem escreve as entradas, quem são os administradores. Um deles aproveitou um dos 
textos para pedir abertamente votos para o candidato democrata John Kerry - critica o editor 
executivo da Britannica, Ted Pappas.  
 
Ele também cita que 30 mil artigos foram criados automaticamente por um programa de 
computador.  
 
- Colar links, listas e declarações oficiais de empresas não criam uma entrada de enciclopédia - 
completa Pappas.  
 
Dale Hoiberg, editor-chefe da Britannica, é menos dramático:  
 
- As pessoas escrevem sobre o que estão interessadas e, por isso, muitos assuntos não são 
abordados. A entrada sobre o furacão Frances, por exemplo, é cinco vezes maior do que a de arte 
chinesa. A da série inglesa Coronation street tem o dobro do tamanho do artigo sobre Tony Blair.  
 
Wales fica chateado com esse tipo de crítica. Ele explica que a Wikipedia tem menos de quatro 
anos de vida e ainda está se desenvolvendo. Ele planeja criar versões estáveis de entradas, 
depois de checadas por um editores aprovados. É uma mudança radical, mas Wales está 
determinado a fazer o possível para que o projeto tenha a autoridade que precisa.  
 
A Wikipedia está longe de ser ideal, mas mesmo agora é uma das maravilhas da era digital e 
símbolo da evolução da internet em direção a se tornar uma ''mídia dos cidadãos''.  
 
Wales está negociando a impressão de parte do conteúdo para distribuição na África, como parte 
de sua intenção de colocar ''uma enciclopédia gratuita na mão de todas as pessoas''.  
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