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Resumo

Este artigo visa compreender quais características do ambiente digital são incorporados
num Livro Didático Digital (LDD) produzido no Brasil para o Ensino Médio. Realizou-
se a análise descritiva da interface do livro e dos recursos nele disponíveis, com isto foi
possível  verificar  se  atendem  as  características  do  meio  digital,  que  engloba  a
interatividade,  hipertextualidade,  multimidialidade,  memória,  personalização,
instantaneidade e ubiquidade. São abordados conceitos e problemas que envolvem o
livro  digital,  livro  didático  e  o  aparecimento  deste  na  forma  digital.  Os  resultados
obtidos mostram que nem todas as características condizem com a finalidade do livro
didático. E as que foram adotadas no livro poderiam explorar melhor as potencialidades
e assim contribuir para o melhor aproveitamento do LDD como material didático.
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Introdução

O objeto  deste  artigo  é  o  livro  didático  digital,  que  surge  da  intersecção  das

tecnologias  digitais  com  o  livro  didático,  perpassando  o  livro  digital,  numa  teia

crescente de complexidade. Para desvelar e entender o contexto procurou-se entender a

história do livro desde seus primórdios. Resgata-se parte da história do livro didático e

do livro digital, pois é preciso compreender e situá-los no processo evolutivo.

O livro foi desenvolvido ao longo da evolução humana para registrar informações,

os primeiros materiais foram as rochas, depois peles de animais, como o pergaminho e

mais tarde passou-se a usar fibras vegetais, como o papiro, que deram origem, após

séculos de testes, ao papel. Foi utilizado para fins comerciais, financeiros, contábeis,

religiosos  e  educacionais.  O aperfeiçoamento  do  papel  trouxe  portabilidade,  com a
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invenção da imprensa diminuem os custos e o acesso é ampliado, o livro popularizou-se

e se tornou um material didático presente nas escolas e universidades. Assim, aparece o

livro didático,  organizado com objetivos  e  intencionalidade  de aprendizagem,  e  que

contém, nos seus primórdios, textos e ilustrações, mais tarde são acrescentadas imagens,

tabelas e gráficos e mais recentemente até infográficos.

Os livros didáticos surgem no século XIII com a expansão das universidades na

Europa, os primeiros exemplares eram manuscritos (Munakata, 2012, p. 58), a invenção

da imprensa facilitou sua disseminação. Porém, a utilização expressiva só acontece com

a formalização  dos  sistemas  de  ensino,  que  ocorre  com a  constituição  dos  Estados

nacionais, conforme explica Choppin, (2004, p. 555).

As tecnologias digitais propiciam o surgimento de diversas mídias, inclusive o

livro  digital,  que  incorpora  novos  recursos,  suscita  discussões  sobre  o  que  é  livro,

instaura uma nova ordem e aborda questões sobre o que é conteúdo e o suporte daquele,

que pode ser o papel, a tela ou outro material. O livro impresso carece de um suporte

material, é um objeto físico em que não se costumava separar o texto (conteúdo) do

papel (suporte), o livro digital está codificado em bits e depende de um software ou

dispositivo específico para leitura. A passagem do livro impresso para o digital permite

separar  texto  e  suporte,  adiciona  novas  características  e  possibilidades  interativas,

promove novas apropriações e experiências de leitura e retenção do conteúdo.

Como produto do meio digital, o livro digital traz novos potenciais de leitura e

escrita e também desafios, como o acesso à tecnologia, distrações da leitura e exige do

leitor “competências no campo da interatividade” (CANAVILHAS, (2014, p. 19).  O

meio  digital  altera  o  sistema  estabelecido  e  precisa  produzir  sua  própria  estética,

padrões e modo de ser utilizado. O texto no formato digital beneficia-se dos avanços

tecnológicos, na web multiplicam-se iniciativas de autoria, mixagem e autopublicação,

os aplicativos e dispositivos eletrônicos de leitura tornam-se mais amigáveis e oferecem

novos recursos, tornando a leitura mais fácil, interativa e multimidiática.

As possibilidades do livro digital podem estar presentes também no livro didático

digital  (a  partir  de  agora  LDD),  que,  não  tem  definições  claras  a  respeito  das

características e recursos que deve possuir. Em termos mundiais, está longe de haver

consenso  em  relação  a  nomenclatura  e  definições  das  características  desejáveis  e

necessárias.  A competição e  diversidade de padrões  causa confusão nos  conceitos e

torna difícil análises e comparações técnicas.
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O meio digital tem suas próprias linguagem e formas de expressão, Canavilhas

(2014)  aponta  sete  características  para  o  webjornalismo:  interatividade,

hipertextualidade, multimidialidade, personalização, memória, atualização contínua ou

instantaneidade e  ubiquidade.  Os produtos  e  serviços  deste  meio,  compartilham tais

aspectos,  neste  sentido,  é  desejável  que  o  LDD  possua  estas  características  para

aproveitar o potencial tecnológico para a educação.

Assim, este artigo analisa um LDD destinado ao Ensino Médio com base nestes

critérios, para isto, descreve-se a interface e os recursos disponíveis. Faz-se um breve

histórico  sobre  o  livro  didático  no  Brasil,  discute-se  as  características  do  ambiente

digital, verifica-se se estão presentes no LDD para discutir sua adequação em relação

aos objetivos educacionais e princípios de desenvolvimento, de maneira que possam

oferecer uma experiência agradável aos estudantes e contribuir para o aprendizado.

Contexto e problemática

O ambiente digital surge de uma combinação de diferentes tecnologias, por estar

em processo de formação e estabilização, tanto conceitual quanto funcional,  há uma

sobreposição de áreas. Este meio oferece possibilidade e desafios, precisa produzir sua

própria  estética,  criar  um  modo  de  ser  utilizado  e  estabelecer  relações  com  o

usuário/interagente, para tanto requer interfaces mais fluidas e adaptáveis a diferentes

contextos de uso e suportes.

O mercado editorial espelha a estrutura do livro e divide a cadeia de produção,

comercialização e distribuição, assim como as funções de autor, editor, distribuidor e

revendedor,  este  modelo  de  negócios  separa  claramente  os  processos,  funções,

remunerações  e  prazos.  A  organização  da  cadeia  produtiva  está  consolidada  e  é

refratária a inovações, incorporadas lentamente e com resistência.

Tudo muda radicalmente com o aparecimento do livro digital, o negócio do livro é

abalado,  surgem  conflitos  econômicos  (fusão,  supressão  e  aparecimento  de  novas

funções, novos fluxos de produção, distribuição e remuneração), o ambiente cultural e

social é alterado, com novos perfis de leitura, leitores, autores e formatos diferenciados.

Há um choque  entre  a  cultura  do  impresso  e  do  digital,  que  possui  várias  facetas,

incluindo  opções  abertas  e  proprietárias  em relação  aos  padrões  tecnológicos  e  ao

direito autoral.
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A estética e organização do livro digital baseiam-se no livro impresso, porém, a

medida que amadurece,  criará  seu próprio padrão,  com características  diferenciadas,

numa relação dinâmica do meio e seu público, produzindo alterações recíprocas que

moldam o novo meio e alteram o perfil e os hábitos do leitor/usuário/interagente.

O estudo deste tema não está estabelecido e nem mesmo há consenso a respeito

dos nomes e conceitos. Os nomes são vários, livro digital, livro eletrônico, livro didático

eletrônico e livro didático digital. Há dificuldade em nomear e definir o que é o livro

digital, os conceitos são controversos e díspares.

No Brasil,  o livro didático aparece a partir  da instalação da Imprensa Régia e

adquire vigor com a obrigatoriedade do ensino, inicialmente apenas na província de São

Paulo, mais tarde estendida a todo o país. A comercialização e distribuição pelo governo

começa no século XX, com a criação da Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD),

que  foi  modificando-se,  passou  por  diversos  órgãos  e  ministérios  e  hoje  é  de

responsabilidade do MEC, no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

O aperfeiçoamento do livro digital  viabiliza sua utilização na educação,  como

livro  didático,  que,  para  Munakata  (2012,  p.  58)  “é  o  livro  produzido  para  fins

educacionais, visando principalmente ao público escolar.”

Optou-se pela expressão livro didático digital, ainda que tal conceito não esteja

delineado, sequer há uniformidade ou consenso na nomenclatura adotada pelos autores e

organizações.  O  LDD  é  uma  mídia  nova,  que  herda  padrões  e  modelos  do  livro

impresso e incorpora funcionalidades do meio digital. Sendo uma mídia deste meio, é

desejável  que  possua  características  interativas,  hipertextuais,  multimidiáticas,

personalizáveis, instantâneas e ubíquas (acessível em qualquer tempo e local).

As editoras que fornecem livros didáticos no Brasil, enfrentam dificuldades para

se adaptar ao LDD, que exige uma nova compreensão do contexto e do mercado e novas

capacidades técnicas, profissionais com conhecimentos editoriais e do mundo digital.

Assim, para reduzir  custos,  as editoras que fornecem para o PNLD, usam a mesma

matriz para a rede privada.

Características do ambiente digital

As  primeiras  evidências  hipertextuais  ocorrem  nos  textos  manuscritos,  cujos

leitores faziam anotações nas margens, que passavam a fazer parte do livro e geravam

leituras  não-lineares.  Mais  tarde,  surgem  as  enciclopédias,  outro  exemplo  de  não
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linearidade,  que  incorporavam  uma  estrutura  hierárquica  da  informação.  Antes  da

internet, o hipertexto trilhou caminhos nas notas de rodapé, dicionários e enciclopédias,

construindo, de maneira rudimentar, uma rede de informações.

A hipertextualidade, de acordo com Canavilhas (2014, p. 4) recebeu a primeira

definição de Theodor Nelson, nos anos 60,  que o conceitua “como uma escrita  não

sequencial, um texto com várias opções de leitura que permite ao leitor efetuar uma

escolha”. A não-sequencialidade oferece liberdade de navegação ao leitor e possibilita

“usar uma hiperligação para ligar dois nós informativos”.  O autor alerta que a não-

sequencialidade introduz a necessidade de uma composição interna, para evitar que a

fragmentação do texto e as múltiplas possibilidades de leitura levem o leitor a perder-se

no emaranhado de informações, sendo apreciável ajudá-lo a situar-se no contexto e na

estrutura do documento.

Para Canavilhas (2014, p. 6), as definições de hipertexto incluem “dois elementos

nucleares: nós e links, ou seja, blocos informativos e hiperligações”. A hipertextualidade

permite a ligação de textos digitais entre si e possibilita ao leitor definir o seu itinerário

de leitura. Neste sentido, o hipertexto é um tipo de intertextualidade relacionado com a

evolução dos modos de leitura e organização da escrita.

O autor propõe estabelecer “regras de utilização que ajudem os jornalistas na

produção de notícias” e conteúdos de qualidade para a Web, explorando ao máximo as

caraterísticas do meio e também rotinas de consumo que possam apoiar o leitor, para

não sentir-se perdido num labirinto, sem lhe tirar a liberdade de leitura. Embora, o meio

esteja  em  constante  evolução,  consolidar  “uma  gramática  hipermultimediática”

contribui para auxiliar a leitura no meio digital.

A multimidialidade é definida por Salaverría (2014, p. 30) como “a combinação

de,  pelo  menos,  dois  tipos  de  linguagem  em  apenas  uma  mensagem”,  assim,  “os

conteúdos multimédia já têm cerca de dois séculos de história nos meios jornalísticos.”

Para o autor comunicação humana é e sempre foi multimídia, pois “construímos a nossa

representação da realidade” com as informações recebidas pelos sentidos corporais, por

via multissensorial  e nos comunicamos dessa maneira,  desde a origem, combinando

diversas formas de se expressar.

Salaverria (2014, p. 40) apresenta uma sintaxe multimídia, com seis critérios para

compor  os  elementos  multimídia:  compatibilidade,  complementaridade,  ausência  de

redundância,  hierarquização,  ponderação  e  adaptação.  A  compatibilidade  implica
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combinar elementos adaptáveis entre si e utilizar apenas elementos em que é possível

prestar atenção simultânea sem esforço, por exemplo, fotografia e texto, áudio e vídeo,

vídeo e texto. A complementaridade significa combinar elementos compatíveis e que se

enriqueçam mutuamente, para isto, precisam tratar do mesmo assunto e terem adequada

articulação da extensão e quantidade de informação disponibilizada, evitando competir

pela  atenção  do  leitor.  É  desejável  “um  certo  grau  de  repetição  entre  texto,  som,

imagens e vídeo”, pois contribui para a coesão geral, porém, quando um elemento não

acrescenta  nada  àquilo  que  se  comunica  não  deve  ser  utilizado,  uma  vez  que  a

redundância pode aborrecer o usuário (SALAVERRIA, 2014, p. 42).

A hierarquização consiste em perceber a natureza da mensagem e determinar a

linguagem mais adequada à transmissão do conteúdo, um elemento pode se destacar,

por  exemplo,  uma  foto  ou  vídeo  que  explique  sem  precisar  recorrer  ao  texto.  A

ponderação implica em levar em conta as limitações dos leitores, que podem ser de

tempo,  espaço  ou  largura  de  banda.  Recomenda-se,  ao  oferecer  muita  informação,

estruturá-la em camadas, que vão da informação básica até a mais profunda, que é densa

e oferece “referências mais pormenorizadas” (SALAVERRIA, 2014, p. 44).

Adaptação significa respeitar parâmetros formais determinados pela arquitetura

hipertextual  e  regras  de  estilo  da  publicação.  Utilizar  parâmetros  na  organização

sequencial da navegação permite criar modelos de navegação que facilitam o consumo

da informação pelo leitor, habituando-o a uma navegação padronizada, desta forma, a

adaptação e sujeição do conteúdo a parâmetros formais e estruturais torna a recepção

mais eficiente.

Para Rost (2014), a interatividade é a capacidade que um meio de comunicação

tem de dar maior poder ao leitor. Para isto, precisa conhecer seu público, saber do que

ele quer falar, o que quer ler e como quer participar dos processos noticiosos. O autor

apresenta  dois  tipos  de  interatividade:  na  seletiva,  o  leitor  interage  com  a  notícia,

seleciona conteúdos, se aprofunda no assunto lido e procura o que lhe interessa no menu

de  notícias  oferecido,  na  comunicativa,  o  leitor  participa  de  maneira  pública  na

interação com a notícia, envia textos à redação e pode se tornar produtor de conteúdo.

A interatividade seletiva, de acordo com Rost (2014), evoluiu ao longo do tempo,

passando pelas opções de seleção de notícias, personalização de conteúdo, inovações e

interação dos  blogs  até  a  distribuição  multiplataforma das  notícias.  A interatividade
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comunicativa permite comentários, que estão logo abaixo das notícias, blogs, fóruns,

entrevistas abertas, chats, envio de notas/fotografias/vídeos.

Palacios (2014, p. 94) afirma que as redes digitais fazem “dos atos de consumir e

produzir  informação  polos  de  alternância”  entre  emissor  e  receptor  de  conteúdo,  o

tradicional receptor pode passar a produtor de conteúdo e de memória, uma vez que há

arquivos disponíveis em larga escala e multiplicam-se os espaços para a memória. Se

antes a memória era complemento informativo, agora passa a ser fonte noticiosa direta

para a produção jornalística. Assim, é usada pela audiência para construir contexto para

a  notícia  apresentada,  pois,  as  redes  digitais  disponibilizam  espaço  ilimitado  para

armazenamento e recuperação de informação, que, pode ser acessada de maneira quase

infinita.

“Com o ciberjornalismo, os comentários passam a ser incorporados ao mesmo

espaço do texto jornalístico original, de maneira que podemos falar de anotações de

margem, no sentido físico do termo”, explica Palacios (2014, p. 100) e salienta que a

participação dos leitores produz “plurivocalidade” no jornalismo.

A instantaneidade para Bradshaw (2014) está relacionada à velocidade, mas ser o

primeiro já não é o mais importante, o público quer saber com profundidade, mais do

que saber primeiro. No jornalismo digital as notícias são rapidamente atualizadas e as

redes sociais da internet são utilizadas como ferramenta para buscar informações. A

forma de consumir informação mudou, porém há regularidade no comportamento do

consumidor.  Bradshaw  (2014,  p.  134)  adverte  que  “a  velocidade  precisa  ser

complementada  com  a  profundidade  que  as  pessoas  estão  dispostas  a  pagar,  seja

diretamente por assinaturas e doações, ou indiretamente,  via eventos ou filantropia.”

Não se trata de escolher “entre uma coisa e outra, mas sim a habilidade de escolher e

combinar velocidade e profundidade no tempo correto com o objetivo certo.”

Lorenz (2014) descreve a personalização e os seis níveis de informação na web.

O  primeiro  é  a  resposta  ou  possibilidade  das  páginas  se  adaptarem  a  diferentes

tamanhos de telas. Alterar com base na hora do dia significa adaptar o conteúdo com

base no horário e necessidades do leitor. A interação significativa possibilita apresentar

o conteúdo de novas formas e permitir que o leitor deixe comentários e interaja. Ajuda

na decisão relaciona-se a oferecer ferramentas e aplicações interativas que apoiem a

tomada  de  decisões  pelo  leitor,  por  exemplo,  na  compra  de  uma  casa  ou  carro.

Calibração  e  algoritmos  refere-se  a  criar  métricas  para  conteúdos  de  alteração
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momentânea como a taxa de câmbio de uma moeda. Adaptável para mudar significa

agregar componentes relacionados capazes de se reconfigurar e se realinhar, ligando as

camadas de personalização.

Para Pavlik (2014, p. 160) ubiquidade “inclui a noção de presença simultânea”.

No contexto midiático, significa que todos podem ter “acesso potencial a uma rede de

comunicação interativa em tempo real.” O que quer dizer que podem acessar, participar

e fornecer contribuições e conteúdos compartilháveis e distribuídos globalmente.

Abordagem metodológica

Este trabalho utiliza a abordagem qualitativa e envolve uma pesquisa aplicada, na

qual  foi  analisado  o  livro  didático  digital  Buriti  Português  4,  em  relação  as

características do meio digital, identificadas por Canavilhas (2014).

A  análise  permitiu  conhecer  os  recursos  do  LDD  e  compará-lo  com  as

características do meio digital, para verificar se estas são aplicáveis ao LDD.

Foi analisado o LDD Buriti Português 4, terceira edição, para o primeiro ano do

Ensino Médio, obra coletiva concebida, produzida e publicada pela Editora Moderna em

2013, com editoria executiva de Marisa Martin Sanches. Disponível para os estudantes

que adquirem a versão impressa, o LDD pode ser acessado no Portal da editora em:

www.moderna.com.br/pagina-inicial.htm.

O LDD pode ser  utilizado em computadores  e  tablets  com Android  e  IOS,  é

necessário preencher um cadastro no primeiro acesso para gerar login e senha, que será

solicitado a cada acesso, há também o aplicativo que pode ser baixado.

O equipamento utilizada na análise foi um notebook com processador Intel Core

i5 de 2,2 giga-hertz, HD de 1 terabyte, 8 gigabytes de memória, tela de 14 polegadas e

sistema operacional Windows 10 Home, sem opção de touchscreen.

Descrição do objeto de análise

Para acessar o LDD é necessário entrar no portal da editora e digitar login e senha.

A tela que surge mostra miniaturas das capas dos livros disponíveis. Clica-se uma vez

no livro escolhido e, no primeiro acesso aparece na tela uma imagem com instruções

sobre como usar os botões disponíveis para anotações. Nos acessos seguintes, o livro

abre na última página visitada.
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A versão digital do livro é igual a impressa, com sequência de leitura composta

por capa,  sumário,  entrada de capítulo e páginas internas.  A orientação da página é

vertical em relação a tela. A página é composta por uma coluna de texto, que ora é

justificada,  alinhada  à  esquerda,  ora  centralizada,  com margens  laterais  largas,  que

ocupam  metade  do  espaço  da  tela.  A tipografia  segue  o  mesmo  padrão  do  livro

impresso, o contraste da mancha do texto com o fundo é equilibrado, são utilizadas

cores nos subtítulos.

Figura 1 – Capa do LDD (captura de tela pelas autoras)

 

As  opções  de  navegação  e  controle  aparecem  em  dois  menus,  um  na  parte

superior e outro na lateral direita da tela. No menu superior há três conjuntos de botões,

dois do lado esquerdo, um retorna para a biblioteca de livros disponíveis e o segundo

abre um menu à esquerda com ícones para biblioteca e logout. No centro aparece o

título do livro e abaixo o número da página, acompanhado dos ícones para retroceder ou

avançar a página. À direita estão os botões para fazer anotação a mão livre, pesquisa e

sumário.

A pesquisa no texto permite a busca de uma palavra ou expressão no livro. Se

existir a palavra/expressão será mostrada em qual/quais páginas e o total de ocorrências

no livro todo. Ao clicar em um dos resultados, é possível ir  direto à página onde a

palavra aparecerá em cor destacada das demais. É uma forma de facilitar a navegação

rápida  pelo  texto.  Ao selecionar  um trecho de  texto,  aparece  um menu sensível  ao

contexto, que oferece a opção de inserir comentário, na caixa de diálogo que se abre é

possível escolher o tipo de comentário, que pode ser anotação, dúvida ou explicação. Há
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espaço para  digitar  um texto e  adicionar  um link.  Pode se também deixar  o  trecho

destacada com a cor laranja.

Para  adicionar  anotação  a  mão  livre,  clica-se  no  ícone  do  lápis  e  surge  uma

pequena  barra  horizontal  com  as  opções  desfazer,  refazer,  apagar,  desenhar  um

quadrado, desenhar um círculo, desenhar um fio, desenhar a mão livre, desenhar uma

seta, menu de cores, menu de espessuras de caneta, lixeira e fechar o menu. Não existe

um recurso para acessar as marcações salvas, visualizá-las, navegar entre elas, organizá-

las por tipo, vê-las na página do LDD ou apagá-las.

O botão Sumário abre um menu na lateral direita com o título do LDD, os títulos e

subtítulos  dos  capítulos,  porém  sem  numeração  das  páginas.  É  possível  ver  a

organização dos capítulos e navegar pelo livro. Cada um dos nove capítulos, chamados

Unidade, é aberto com um título em primeira pessoa do singular (Eu sou esperto, Eu

busco explicações, Eu respeito a natureza, Eu vou ao cinema, Eu conheço meu cérebro,

Eu uso a imaginação, Eu sou solidário, Eu tenho problemas e Eu colaboro). Ao clicar

em um capítulo da barra lateral do sumário, vai direto para aquele capítulo.

Neste LDD não há um recurso, comum em livros e revistas digitais, para mostrar

o livro em formato aberto e ao clicar na borda da folha virar a página (com ou sem

som), como forma de preservar o comportamento do leitor de folhear o livro impresso

para conhecer o seu tamanho e perceber o conjunto da obra ou encontrar uma página

particular. Outra opção ausente são as miniaturas das páginas, que ao ser clicada, abre

aquela página na tela.

Também não há opções de ajuste do tamanho, nem do texto nem das imagens. Em

algumas imagens aparece uma lupa no canto inferior direito, que permite aumentar a

imagem, porém o recurso é bastante limitado, pois só permite aumentar a imagem uma

vez,  não  é  zoom  com  possibilidade  de  aumentar  ou  diminuir  e  não  é  possível

reposicionar na tela para ver partes específicas. Fora o bloco principal de texto não há

botões ou recursos informativos sobre o capítulo em que se está posicionado, nem é

possível visualizar o texto em duas páginas como um livro aberto.

Estão  disponíveis  objetos  digitais  que  ao serem clicados abrem uma tela  com

exercícios adicionais. Na barra inferior aparecem alguns ícones, o primeiro é o de áudio,

com som de palmas ou um oh de decepção, se o estudante acerta ou erra as respostas,

respectivamente. A seguir, há o ícone de ajuda, que fornece dicas sobre a resolução do

exercício,  ícone  corrigir  e  ícone  ver  solução,  que  mostram as  respostas,  e  o  ícone
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reiniciar. Aparece também um ícone para voltar e uma chave, porém não funcionam. Há

áudios e vídeos no corpo principal do livro, com entrevistas, músicas ou explicações

sobre os tópicos trabalhados no capítulo.

A parte final do livro traz tabelas de gramática, modelos de conjugação verbal,

créditos  das fotos do livro,  Almanaque do jovem internauta,  com dicas  sobre como

navegar  com segurança  na  internet,  informação  sobre  spam,  como  fazer  pesquisas,

entrevistas  com  especialista  em  games  e  com  uma  pesquisadora  da  Biblioteca  do

Congresso dos Estados Unidos sobre leitura no livro digital, internetês e uso da língua

culta oficial.

Resultados e discussão

Com base nas características elencadas anteriormente, será examinado se e como

elas aparecem no LDD. A hipertextualidade é um requisito básico que permeia todas as

demais características do ambiente digital e para implementá-las é necessário recorrer a

recursos  hipertextuais.  O hipertexto enriquece  o livro,  pode informar  sobre temas e

eventos complexos, aprofundar, ampliar e contextualizar o conteúdo estudado. Assim,

pode  expandir  a  experiência  do  estudante  com  o  conteúdo,  construir  diferentes

percursos  de  leitura  e  exploração  dos  recursos  digitais.  Porém,  o  LDD em questão

utiliza  pouco  estas  possibilidades,  não  há  links  externos  e  os  internos  são  usados

somente no sumário e nos objetos digitais, que são poucos.

Uma deficiência grave e que confunde o estudante é a numeração de páginas, que

não coincide exatamente com o impresso, o LDD mostra no menu superior 218 páginas,

a que seria a última página, contém oito páginas e é preciso rolar a tela diversas vezes. A

numeração nas páginas vai até 224 e há ainda o Almanaque do jovem internauta, que

reinicia a numeração, totalizando 232 páginas.

Em relação a multimidialidade, o LDD é multimídia, pois combina mais de uma

linguagem, porém, poderia explorar melhor as possibilidades de combinação. Para uma

composição  eficaz  e  inteligível,  Salaverria  (2014)  recomenda  utilizar  elementos

compatíveis  que  se  enriqueçam.  O  LDD  peca  em  não  aproveitar  as  combinações

possíveis  que  podem  articular  o  conteúdo  estudado  sem  exigir  maior  esforço  do

estudante.  A redundância,  no  contexto  do  LDD  é  necessária  para  que  o  estudante

assimile aos poucos o conteúdo estudado.
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A hierarquização foi trabalhada,  entretanto,  há pouco uso de outras linguagens

além do texto. Os objetos digitais combinam texto e imagens estáticas, só há áudio no

feedback  ao  estudante  (palmas  ou  exclamação  de  decepção).  No corpo do livro  há

poucos áudios que contém discurso oral, música e efeitos sonoros, os vídeos possuem

discurso oral, textos e imagens com pouca animação e alguns efeitos sonoros. Os áudios

duram de três a sete minutos, os vídeos duram em média 50 segundos.

A  informação  está  estruturada  em  camadas,  entretanto,  poderia  explorar  o

hipertexto com links internos e externos para referências mais atuais. A adaptação é

restritiva, uma vez que o livro não segue parâmetros na organização da navegação que

facilitem o trabalho do leitor,  foram utilizados padrões  e  ícones  diferentes  daqueles

adotados em livros digitais, aplicativos de smartphones e games. O sumário não mostra

o número das páginas e a passagem de uma página para outra exige que se role a tela ou

se use o menu superior.

Neste sentido, usar padrões consolidados e princípios da usabilidade, que “visa

assegurar  que  produtos  interativos  sejam  fáceis  de  aprender  e  usar,  eficazes  e

agradáveis”  (PREECE,  ROGERS  E  SHARP,  2013,  p.  18),  diminui  o  tempo  para

aprender como usar uma interface e gera satisfação no leitor.

Guardadas as devidas proporções, o LDD oferece interatividade seletiva de forma

parcial, o leitor interage com o conteúdo, o menu oferecido tem poucas opções, não é

possível personalizar o conteúdo nem o design visual, há um sistema de busca interno.

Há um item de interatividade comunicativa, pode se incluir anotações, mas não há um

sistema de busca para localizá-las, elas só são visíveis quando se clica na página em que

foram criadas.

A memória,  conforme descreve Palacios (2014) é trabalhada tendo o estudante

como receptor de conteúdo. Embora a memória possa ser acessada de maneira quase

infinita, requer mediadores, que filtrem e façam curadoria da informação, papel este

exercido pelo professor. No LDD as anotações e comentários do estudante ocupam um

espaço  marginal,  palavra  cuja  origem  remonta  as  anotações  nas  margens  do  livro

manuscrito e, posteriormente, do impresso.

A instantaneidade ou atualização contínua e a ubiquidade não são aplicáveis e

condizentes  com o  LDD,  no  entanto,  a  advertência  de  Bradshaw  (2014)  de  que  a

profundidade complementa a velocidade é muito pertinente.
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Lorenz (2014) expõe a personalização, que está ausente no LDD. Nenhum dos

seis graus é atendido no LDD, as páginas não se adaptam a diferentes tamanhos de telas

(design responsivo) algo desejável, assim como a interação significativa para apresentar

o conteúdo de novas formas e a ajuda na decisão que implica oferecer ferramentas e

aplicações interativas que apoiem o estudante na tomada de decisões, porém os demais

níveis não condizem com a finalidade do LDD. A personalização poderia ser usada nos

conteúdos  do  LDD  para  atender  aos  diferentes  perfis  cognitivos,  estilos  de

aprendizagem e preferências de cada estudante.

Entre as sete características do ambiente digital, duas não condizem com o LDD e

as  demais  são  pouco  explorados  pelo  LDD  em  questão,  por  razões  técnicas,  de

adequação à natureza do produto, conveniência ou aceitação do mercado consumidor.

O LDD analisado é bastante limitado, aparenta ser um arquivo no formato pdf,

quando  poderia  utilizar  tecnologia  mais  aberta  e  flexível,  como  o  ePub,  que  é

considerado um padrão para livros  digitais,  exceto  para  a  Amazon.  O uso do ePub

possibilitaria incluir mais recursos e permitir experiências mais ricas para os estudantes,

que usufruiriam de livros melhores.

O layout de cores e tipos são adequadas e deixam o livro agradável, entretanto,

para  um livro  didático  que  se  diz  digital,  os  recursos  disponíveis  são  insuficientes.

Sugere-se  agregar  recursos  típicos  de  outros  produtos  digitais  que  possibilitem

aproveitar as potencialidades do ambiente digital.

Considerações finais

O dinamismo inerente a Internet, ao ambiente digital, as tecnologias e aplicativos

é  grande  e  surgem novidades  com rapidez,  desta  forma,  os  resultados  obtidos  nas

pesquisas são efêmeros. Talvez uma possível explicação para a relutância do mercado

editorial  brasileiro  em adotar  novas  tecnologias,  seja  a  dificuldade  em acompanhar

lançamentos e tendências. Tal fato pode ser explicado pela rígida organização do setor e

pela certeza de mercado comprador, no caso do PNLD, o Estado e na rede privada, pela

importância  que  se  atribui  a  educação  para  possibilitar  condições  de  vida  mais

favoráveis no futuro das pessoas.

O ambiente digital tem sua própria ambiência, exige reflexões diferenciadas para

entender o que é típico do meio e como isto se relaciona com as demais áreas. A leitura

no meio digital e a utilização do LDD é algo novo e exige atenção para observar este
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processo e as rupturas com práticas de leitura e estudo consolidadas. Esta transição será

longa e são necessários novos estudos sobre as melhores práticas e o que é adequado

para o livro didático.

Considerando  o  aspecto  comunicacional  do  LDD,  há  uma  diversidade  de

emissores e receptores, cada um com suas intenções e objetivos. Assim, estudos futuros

podem  abordar  questões  como  a  concepção  do  LDD,  autoria,  design,  conteúdo,

adequação aos Parâmetros Curriculares Nacionais, decisões editoriais, tecnologia a ser

utilizada, equipe de desenvolvimento e todo o processo e cadeia produtiva envolvida.

Entre  as  sete  características  do  ambiente  digital  duas  não  condizem  com  a

finalidade do livro didático,  as demais  estão presentes  de maneira  limitada no livro

Buriti Português 4, assim, tecnicamente ele é uma transposição do impresso e agrega

poucos  recursos,  com isto,  a  interface  e  a  navegação  deixam a  desejar.  A falta  de

parâmetros  na  organização  da  navegação  e  o  uso  de  ícones  diferentes  do  que  é

comumente utilizado em livros digitais, aplicativos de smartphones e games impede que

se aproveite a experiência que os estudantes têm com estes dispositivos.

O livro  analisado necessita  aproveitar  melhor  os  recursos  do ambiente digital,

fazendo  da  tecnologia  um  elemento  de  suporte  às  pessoas,  sem  exigir  esforços

cognitivos maiores. Uma forma para se desenvolver um LDD melhor, mais agradável e

de fácil utilização é cuidar da interface, do aspecto visual e da navegação, o que inclui

aplicar  bem  a  hipertextualidade,  multimidialidade,  interatividade,  memória  e

personalização.

Para  cumprir  sua função como material  didático o LDD precisa considerar  as

habilidades, necessidades e preferências do estudante. Como tem atributos específicos e

finalidade  didática  é  fundamental  que  se  definam  critérios  para  análise  e

desenvolvimento do LDD que contemplem as questões pedagógicas.

Vive-se  um processo  de  reconfiguração,  em que a  educação  é  cada  vez  mais

exigida,  assim,  é  essencial  aproveitar  as  possibilidades  educativas  que  o  ambiente

digital  oferece.  As  tecnologias  digitais  disponibilizam  uma  quantia  colossal  de

informação, justamente por isto, tornam ainda mais importante o papel dos mediadores,

que podem organizar, filtrar, priorizar e categorizar o uso da informação, especialmente

para estudantes em fase de formação.

14



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

Referências

BRADSHAW, Paul. Instantaneidade: efeito da rede, jornalistas mobile, consumidores ligados e 
o impacto no consumo, produção e distribuição. In: CANAVILHAS, João (Org.). 
Webjornalismo: 7 características que marcam a diferença. Covilhã: Livros LabCom, 2014.

BRASIL. Ministério da Educação. Programa Nacional do Livro Didático 2015. Edital de 
convocação para o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas para o PNLD 2015. 
Brasília: 2013. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-
editais/item/4032-pnld-2015. Acesso em: 05 fev. 2016.

CANAVILHAS, João. Hipertextualidade: Novas arquiteturas noticiosas. In: ______ (Org.). 
Webjornalismo: 7 características que marcam a diferença. Covilhã: Livros LabCom, 2014.

CHOPPIN, Alain. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. In: 
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 30, n.3, set./dez. 2004. pp. 549-566.

LORENZ, Mirko. Personalização: análise aos 6 graus. In: CANAVILHAS, João (Org.). 
Webjornalismo: 7 características que marcam a diferença. Covilhã: Livros LabCom, 2014.

MUNAKATA, Kazumi. O livro didático como mercadoria. ProPosições, Campinas, v. 23, n. 3, 
p. 51-66, Dec. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0103-73072012000300004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 jan. 
2017. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73072012000300004.

PALACIOS, Marcos. Memória: jornalismo, memória e história na era digital. In: 
CANAVILHAS, João (Org.). Webjornalismo: 7 características que marcam a diferença. 
Covilhã: Livros LabCom, 2014.

PAVLIK, John V. Ubiquidade: o 7º princípio do jornalismo na era digital. In: CANAVILHAS, 
João (Org.). Webjornalismo: 7 características que marcam a diferença. Covilhã: Livros 
LabCom, 2014.

PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvone; SHARP, Helen. Design de Interação: além da interação 
humano-computador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

ROST, Alejandro. Interatividade: Definições, estudos e tendências. In: CANAVILHAS, João 
(Org.). Webjornalismo: 7 características que marcam a diferença. Covilhã: Livros LabCom, 
2014.

SALAVERRÍA, Ramón. Multimedialidade: informar para cinco sentidos. In: CANAVILHAS, 
João (Org.). Webjornalismo: 7 caraterísticas que marcam a diferença. Covilhã, Portugal: Livros
LabCom, 2014.

15


	Resumo
	Introdução
	Contexto e problemática
	Características do ambiente digital
	Abordagem metodológica
	Descrição do objeto de análise
	Resultados e discussão
	Considerações finais
	Referências

