
NESTA DÁ 
PARA CONFIAR 
Novo aplicativo para iPad permite consultar a Enciclopédia 
Britannica, que tem mais credibilidade que a Wikipedia, 
com recursos que não existem na versão para a web 

FILIPE VILICIC 

Aambição de reunir todo o conhe-
cimento humano numa única 
obra data de mais de 2000 anos 
atrás e produziu através dos sé-

culos inúmeras enciclopédias. Esse ter-
mo foi usado pela primeira vez para no-
mear uma dessas coleções pelo escritor 
alemão Paul Scalich no título de sua En-
ciclopédia; ou Conhecimento do Mundo 
das Disciplinas, Não Só Sagradas, Mas 
Profanas, de 1559. No inundo moderno. 

nenhuma outra obra do gênero goza de 
tanto prestígio e credibilidade quanto a 
Enciclopédia Britannica, a mais tradi-
cional e antiga da língua inglesa, publi-
cada e atualizada desde 1768. A novida-
de é que, desde a semana passada, a Bri-
tannica pode ser consultada no iPad, o 
tablet da Apple. Era um passo natural. À 
medida que a internet se popularizou, o 
público começou a buscar nos sites — e 
não mais nas obras impressas — as in-
formações de que precisava. Primeiro, a 
Britannica lançou uma versão da enci-

clopédia em CD-ROM. Depois, inaugu-
rou seu site, que, mediante uma assinatu-
ra anual, oferece todo o seu conteúdo. 
Agora, chega ao iPad. 

" A versão da Britannica para o iPad 
contém 80000 verbetes, 15000 a mais 
do que a edição impressa. O conteúdo 
do site. por enquanto, é maior que o do 
aplicativo, mas ambos serão igualados 
nos próximos meses. A versão para iPad 
é a maneira mais barata de ter acesso à 
enciclopédia (veja o quadro abaixo). 
Baixando o programa no tablet gratuita-
mente, pode-se consultar o resumo de 
todos os verbetes e ter acesso a 100 arti-
gos. Pagando uma mensalidade de 1,99 
dólar, consegue-se navegar por todo o 
conteúdo do aplicativo. A Britannica 
para o iPad tem vantagens que só os sis-
temas operacionais de tablets e smart-
phones oferecem. Uma ferramenta cha-
mada •'link map" (mapa de links) indica, 
em uma espécie de teia de infor-
mações. verbetes relacio-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.50



enciclopédia mais perto da utópica me-
ta de compilar todo o conhecimento hu-
mano. mas, por não exigir qualificação 
de seus colaboradores, constantemente 
apresenta erros e intervenções inade-
quadas. Um dos administradores da pá-
gina do Corinthians tirou o verbete de 
seu time do ar após uma derrota para o 
Palmeiras em 2007. O verbete sobre o 
ex-primeiro-ministro inglês Tony Blair 
chegou a afirmar que ele tinha pôsteres 
de Hitler em seu quarto quando era ado-
lescente, o que é mentira. Funcionários 
da Apple já mexeram no artigo sobre a 
Microsoft para criticar a rival, e vice-
versa. Os editores da Wikipedia se 
apressam em corrigir essas interven-
ções, mas às vezes elas permanecem 
dias ou semanas no ar. Robert McHenry, 
redator-chefe da Briiannica nos anos 
90. certa vez definiu a Wikipedia com 
uma pergunta: "O que se espera do tra-
balho de um estudante colegial?". A 
Britannica é uma fonte de informação 
confiável em meio ao alarido de infor-
mações desencontradas da internet. 
Agora, também se firma como referên-
cia no mundo dos tablets. • 

COM REPORTAGEM DE MARINA YAMAOKA 

nados a cada assunto pesquisado. Basta 
tocar nas imagens que surgem para ver 
outros textos ligados ao tema. Em breve, 
a Britannica pretende lançar o aplicativo 
também em iPhones e celulares com o 
Android. o sistema operacional do Goo-
gle. Analisa o consultor Marcelo Tripo-
li, da agência de marketing digital 
iThink: "A internei distribui informação 
gratuita, e isso faz com que ninguém 
queira pagar rios de dinheiro por livros e 
mais livros. As editoras de enciclopédias 
tiveram de se reinventar". 

Se continuasse apenas com os livros, 
a Britannica estaria fadada a sumir. No 
início da década de 90, eram vendidas 
mais de 100000 enciclopédias por 
ano. Em 2009, foram ven-

didas apenas 10000. Disse a VEJA Gre-
gory Barlow. vice-presidente da editora 
Encyclopaedia Britannica: "Viramos 
uma editora digital, com 100 milhões 
de pessoas com acesso à nossa base on-
line. A Britannica impressa deixou de 
ser nosso foco. Transformou-se em item 
de colecionador e enfeite de estante". A 
dúvida é sobre a relevância da Britanni-
ca. As obras de referência no mundo 
digital são hoje dominadas pela Wiki-
pedia ("wiki" é o termo em dialeto ha-
vaiano para veloz), uma enciclopédia 
on-line escrita pelos próprios leitores. 
Lançada em 2001, ela compila, na sua 

versão em inglês, 3,7 milhões de 
verbetes — mais de 46 vezes 
a quantidade do aplicativo 

da Britannica — escritos 
por 100000 colaboradores 
e com a impressionante 
média de três atualiza-
ções a cada minuto. O 
site já tem um aplicati-
vo no iPhone. que po-
de ser usado também 
no iPad. A Wiki-
pedia substituiu a 
Britannica como a 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 43, p. 148-149, 26 out. 2011. 




