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Mulheres criam pouco para
Wikipédia
Representantes do sexo feminino respondem por cerca
de 13% dos que escrevem na enciclopédia colaborativa

Comparação entre textos demonstra inclinação do
serviço on-line em direção a interesses masculinos

NOAM COHEN
DO "NEW YORK TIMES"

Em apenas dez anos, a Wikipédia atingiu metas notáveis.
Mais de 3,5 milhões de artigos em inglês? Feito. Mais de
250 idiomas disponíveis? Claro. Mas outro número se
provou ser um obstáculo para a enciclopédia on-line:
pesquisas sugerem que menos de 15% de suas centenas de
milhares de colaboradores é formada por mulheres.
Há cerca de um ano atrás, uma pesquisa da base de
colaboradores da Wikipédia mostrou que o índice de
representantes do sexo feminino era de cerca de 13%. O
estudo é da Universidade das Nações Unidas e da
Universidade de Maastricht.
Sue Gardner, diretora-executiva da fundação Wikimedia
(que mantém a Wikipédia), estabeleceu a meta de aumentar
as contribuições femininas para 25% até 2015, mas ela está
correndo contra as tradições do mundo da informática.
Seu esforço não é só pela diversidade, ela diz. "[Estabeleço
essa meta] por querer garantir que a enciclopédia esteja tão
boa quanto pode ser", disse Gardner. "A diferença entre a
Wikipédia e outros produtos editoriais é que os
colaboradores da Wikipédia não são profissionais, eles são
chamados para trazer o que sabem."
Com tantos assuntos representados na enciclopédia on-line -
quase tudo tem um artigo na Wikipédia- a disparidade entre
os gêneros frequentemente aparece. Um tópico geralmente
restrito a meninas adolescentes, como pulseiras de amizade,
parece pequeno quando comparado a artigos sobre itens de
interesse de meninos adolescentes, como soldadinhos de
brinquedo.
Considere também as diferenças entre os artigos
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relacionados a duas séries da HBO. A entrada sobre "Sex
and the City" inclui pequenos resumos de cada episódio, às
vezes com apenas duas ou três frases. Já a sobre "Família
Soprano" inclui longos e detalhados artigos sobre cada
episódio.
A noção de que um projeto colaborativo e aberto a todos é
tão inclinado aos homens pode ser surpreendente. Afinal,
não existe um time de executivos favorecendo os homens,
como pode acontecer no mundo corporativo. A Wikipédia é
mais como um experimento de escrita, um jogo em que
cada um adiciona um pouco para construir um trabalho
maior.
Os colaboradores mais antigos da Wikipédia compartilham
várias características com a multidão hacker, diz Joseph
Reagle, da Universidade de Harvard. Isso inclui uma
ideologia que resiste aos esforços de impor regras ou até
objetivos -como a diversidade-, assim como uma cultura
que pode desencorajar as mulheres.
"É irônico", ele disse, "porque eu gosto dessas coisas -
liberdade, abertura, ideias igualitárias-, mas eu acho que,
em certa medida, elas estão escondendo problemas que você
encontra no mundo real."
Adotar a abertura significa "aceitar cada dificuldade,
incluindo pessoas difíceis, até misóginos", ele afirmou.
"Então, é preciso haver uma grande discussão sobre se
existe um problema."
Sue Gardner contou que o artigo da Wikipédia sobre uma de
suas autoras favoritas, Pat Barker, tinha meros três
parágrafos quando ela o encontrou. Ela é uma escritora
aclamada de 67 anos, que vive na Inglaterra.
Do outro lado, Niko Bellic tinha um texto quase cinco vezes
maior que o de Barker. É tudo uma questão de demografia:
Bellic é um personagem do videogame Grand Theft Auto
IV.
Cada vez mais, o público vai à Wikipédia para fazer
pesquisas. De acordo com um estudo recente do Pew
Research Center, a porcentagem de adultos norte-
americanos que usa o site para procurar informações subiu
para 42% em maio de 2010 -em fevereiro de 2007, o
número era de 25%.
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