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Ítaca 

Se partires um dia rumo a Ítaca,  
faz votos que o caminho seja longo, 
repleto de aventuras, repleto de saber. 
Nem Lestrigões nem os Ciclopes 
nem o colérico Poseidon te intimidem; 
eles no teu caminho jamais encontrarás 
se altivo for teu pensamento, se sutil 
emoção teu corpo e teu espírito tocar. 
 
Nem Lestrigões nem os Ciclopes 
nem o bravio Poseidon hás de ver, 
se tu mesmo não os levares dentro da alma, 
se tua alma não os puser diante de ti. 
 
Faz votos que o caminho seja longo. 
Numerosas serão as manhãs de verão nas quais, 
com que prazer, com que alegria, 
tu hás de entrar pela primeira vez em um porto 
para correr às lojas dos fenícios 
e belas mercancias adquirir: 
madrepérolas, corais, âmbares, ébanos, 
e perfumes sensuais de toda a espécie, 
quanto houver de aromas deleitosos. 
A muitas cidades do Egito peregrinas 
para aprender, para aprender dos doutos. 
 
Tens todo o tempo Ítaca na mente. 
Estás predestinado a ali chegar. 
Mas não apresses a viagem nunca. 
Melhor muitos anos levares de jornada 
e fundeares na ilha, velho, enfim, 
rico de quanto ganhaste no caminho, 
sem esperar riquezas que Ítaca te desse. 
Uma bela viagem deu-te Ítaca. 
Sem ela não te ponhas a caminho. 
Mais do que isso não lhe cumpre dar-te. 
 
Ítaca não te iludiu, se a achas pobre. 
Tu te tornaste sábio, com tanta experiência, 
e agora sabes o que significam Ítacas. 
 

Konstantinos Kaváfis (1863-1933) 



  

RESUMO 

 

CARNEIRO, Neusa de Oliveira. Apropriação das características da Web no livro didático 
digital: um instrumento avaliativo, 2019, 154 p, Tese. Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento. Universidade Federal de Santa Catarina. 
 

Este trabalho visa analisar a apropriação das características da Web no livro didático digital. O 
problema aqui apresentado insere-se no âmbito interdisciplinar, visto que tanto o 
desenvolvimento da Web quanto o do livro didático digital envolvem diferentes áreas do 
conhecimento. O surgimento do livro digital altera o aspecto material do livro, as formas de 
leitura, a produção de textos e adiciona novas possibilidades interativas, hipertextuais, 
multimidiáticas e de personalização, as quais podem estar presentes no livro didático digital. 
Este estudo parte de um breve histórico sobre o livro didático no Brasil, discute as 
particularidades da geração digital, do livro digital e do aparecimento do livro didático digital. 
São identificadas as características da Web presentes na literatura. Para atingir o objetivo, 
realizou-se uma pesquisa qualitativa em que foram utilizados procedimentos bibliográficos 
para a coleta de dados, que incluem a revisão integrativa da literatura, na qual foram 
detectadas as lacunas do assunto. Os artigos foram coletados nas bases de dados Eric, Scopus 
e Web of Science. Após a leitura do resumo, os estudos foram categorizados e os que atendiam 
aos critérios previamente definidos foram analisados. Os resultados da revisão integrativa 
apontam que as limitações do livro didático digital estão atreladas a problemas de usabilidade, 
design e dificuldade de uso. O estudo de campo consistiu na análise de livros didáticos 
digitais destinados ao Ensino Médio, para verificar como esses se apropriam da 
hipertextualidade, multimidialidade, interatividade, personalização e tactilidade. A partir 
dessas características, foram elaboradas categorias para verificar e discutir como são 
empregadas nos exemplares estudados. Para isso, desenvolveu-se um instrumento de 
avaliação para o livro didático digital. Os resultados do estudo são o instrumento de avaliação 
e a verificação de que os exemplares analisados se apropriaram dessas características de 
maneira incipiente. Há uma separação entre o conteúdo do livro e os objetos de 
aprendizagem, sendo que a literatura mostra que o ideal é a integração entre ambos, para 
aproveitar o potencial pedagógico da tecnologia. Também foram identificadas abordagens e 
fontes de pesquisa que versam sobre o livro didático digital. Emerge a necessidade de 
atualização dos processos e metodologias de trabalho do setor editorial e dos professores, para 
usufruir de novas formas de interação, colaboração e de aprendizagem possibilitadas pelas 
tecnologias disponíveis. Assim, esta pesquisa colabora para compreender como as 
características da Web são apresentadas no livro didático digital utilizado no Brasil e oferece 
um instrumento de avaliação que pode subsidiar outras análises com a finalidade de melhorá-
los e aproveitá-los de maneira mais plena. Tal contribuição pode ser útil para as organizações 
que atuam na área e, de modo especial, para os estudantes e professores que utilizam o livro 
didático em suas atividades diárias. 
 
Palavras-chave: Livro didático digital. Livro digital. Características Web. Hipertextualidade. 
Multimidialidade. Interatividade. Personalização. Tactilidade. 
 

 



  

ABSTRACT 

 

CARNEIRO, Neusa de Oliveira. Appropriation of Web features in the digital textbook: an 
evaluative instrument, 2019, Thesis. Knowledge Engineering and Management Postgraduate 
Studies Program. Federal University of Santa Catarina. 
 
This paper aims to analyze the appropriation of Web characteristics in the digital textbook. 
The studied problem is interdisciplinary, since both Web development as well as a digital 
textbook takes part of different areas regarding knowledge. The publication of a digital book 
changes the material aspect of a book, its ways of reading, text production and adds new 
interactive, hypertextual, multimedia and personalization possibilities, which may be present 
in a digital textbook. Thus, this study starts from a brief history about the textbook in Brazil, 
debates about specific characteristics of the digital generation, digital textbook and the digital 
textbook publication. The characteristics of Web present in literature are identified. So, a 
qualitative research was carried out to fulfill this objective using bibliographic procedures for 
data collection, which included an integrative literature review, in which gaps were detected 
about this issue. The papers were collected from Eric, Scopus and Web of Science databases. 
After reading the abstract, the studies were categorized and those that match the previously 
defined criteria were analyzed. The results of the integrative literature review have shown that 
the restrictions of the digital textbook are associated to problems such as usability, design and 
difficulty of use. The field study consisted on analyzing digital textbooks for high school, 
checking how they took hypertextuality, multimedia, interactivity, customization and tactility 
over. Based on these characteristics, categories were elaborated to check and discuss how they 
are used in the studied copies. For this, an evaluation tool was developed for the digital 
textbook. The results of the study are the evaluation instrument and the verification that the 
analyzed copies appropriated these characteristics in an incipient way. There is a separation 
between the book content and the learning objects, since literature shows that the best way is 
the integration between both, to take advantage of the pedagogical potential of technology. 
Approaches and sources of research on digital textbook were also identified. There is a need 
to update the processes and work methodologies on the publishing and teachers sectors to take 
advantage of new ways of interaction, collaboration and learning which were possible due to 
available technologies. Thus, this research collaborates to understand how the characteristics 
of the Web are presented in the digital textbook used in Brazil and offers an assessment tool 
that can support other analyzes in order to improve them and make the most of them. Such 
contribution can be useful for organizations that work on this field and especially for students 
and teachers who use the textbook in their daily activities. 
 
Keywords: Digital textbook. E-textbook. Digital book. Web Features. Hypertextuality. 
Multimedia. Interactivity. Personalization. Tactility. 
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GLOSSÁRIO 

 

Capa: Proteção externa de uma publicação sobre a qual se imprimem as informações 

indispensáveis à sua identificação. Divide-se em quatro partes, denominadas primeira, 

segunda, terceira e quarta capas. A quarta capa chama-se contracapa, a área interna da 

primeira capa denomina-se segunda capa e a terceira capa é a área interna da contracapa. 

Códice: Texto manuscrito que foi o protótipo do livro moderno. Composto de folhas 

dobradas, ajuntadas e amarradas ao longo da dobra. As páginas eram escritas em ambos os 

lados e protegidas por uma capa. O códice era mais prático para manusear, mais fácil de 

carregar e podia conter mais informações do que no rolo de pergaminho. Códex é a palavra 

em latim que significa livro. 

Design responsivo: Design de páginas web adaptável para diferentes tipos de dispositivos. O 

layout se ajusta conforme o equipamento, tamanho e resolução da tela. Ao ser aberto em um 

celular, adapta-se à tela e mostra as informações da mesma forma que numa tela de 

computador, sem desconfigurar o texto e as imagens. 

Dispositivos móveis: Tecnologias digitais que permitem a mobilidade e o acesso à internet. 

São exemplos o smartphone, tablet e GPS. 

DRM: (Abreviação de Digital Rights Management: Gestão de Direitos Digitais) Uma forma 

de controlar o acesso e distribuição de recursos digitais que protege o conteúdo contra cópias 

ou distribuição ilegal. Foi criado para evitar a pirataria, mas pode limitar o acesso inclusive 

para os compradores. Inclui o controle do acesso, identificação, validação dos usuários e 

criptografia do conteúdo. 

E-Book: Livro cujo conteúdo é apresentado em um arquivo digital e pode ser lido em 

equipamentos eletrônicos como computadores, tablets, smartphones e leitores de e-books (e-

readers). 

ePub: (Abreviação de Electronic Publication: Publicação Eletrônica) É um formato de 

arquivo, livre e aberto, que permite a leitura em diversos tipos de dispositivos. A flexibilidade 

desse formato permite que o conteúdo se adapte à tela do dispositivo e o arquivo pode incluir 

imagens, áudio e vídeo. O ePub é considerado o padrão internacional de livro digital, pois se 

adapta e se rediagrama de acordo com o tamanho de tela. Nesse formato, podem-se utilizar 

dispositivos diferentes e o arquivo não perde a configuração, nem separa sílabas de maneira 

errada. 

E-reader: Leitor de livros digitais. Equipamento com a função de mostrar na tela o conteúdo 

de livros digitais. 



  

Folha de rosto: Parte do livro impresso que contém o nome do autor, título da obra e demais 

dados que caracterizam a edição, como o nome do tradutor e a editora. 

Iconografia: É constituída por imagens de diferentes naturezas com o objetivo de ornamentar, 

complementar ou elucidar o texto. 

Objeto de aprendizagem: qualquer entidade digital, um texto, um filme, uma animação, um 

conteúdo instrucional ou uma composição destes em objetos maiores, com propósito 

educacional definido. 

PDF: (Abreviação de Portable Document Format: Formato Portátil de Documento) Formato 

de arquivo com padrão aberto, desenvolvido pela Adobe Systems em 1993, para representar 

documentos de maneira independentemente do aplicativo, do hardware e do sistema 

operacional usados para criá-los. Um arquivo PDF pode conter texto, gráficos e imagens. 

Smartphone: Telefone celular com recursos avançados, é considerado um computador de 

bolso por permitir a realização das mesmas atividades e ser equipado com sistema operacional 

equivalente ao do computador. 

Tablet: Dispositivo semelhante ao computador e ao notebook, porém, com tela menor e com 

menos recursos. Executa as mesmas tarefas básicas que o smartphone, porém, possui tela 

maior, que permite melhor visualização. 

Zoom: Aumento ou redução de uma imagem na tela do computador, tablet ou smartphone, 

sem modificar o tamanho da imagem original ou do arquivo em que está armazenada. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem por finalidade analisar a apropriação das características da Web no 

livro didático digital. Nasce de inquietações e reflexões sobre o livro didático e a incorporação 

da tecnologia na educação, o primeiro ocupa papel central na educação formal, ao passo que a 

tecnologia está cada vez mais difundida em todos os ambientes. Assim, procura-se desvelar as 

características da Web, compreender o surgimento e os atributos da geração digital1, do livro 

digital e como tudo isso se entrelaça para formar o contexto em que surge e se desenvolve o 

Livro Didático Digital (a partir de agora LDD) no Brasil. 

A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na educação é um 

desafio que impulsiona o desenvolvimento de projetos, plataformas, dispositivos, ferramentas 

e aplicativos digitais, e, dentre eles, o livro didático digital desponta como possibilidade para 

captar a atenção das gerações mais jovens, que estão conectadas em celulares a maior parte do 

tempo. 

São poucas as pesquisas sobre o LDD no Brasil. Na revisão da literatura, entre os 

trabalhos encontrados que atendiam aos critérios definidos, somente três são do Brasil. Isso 

evidencia que o assunto ainda é incipiente em termos de pesquisa científica. Embora o tema 

esteja presente em reportagens e matérias jornalísticas e seja de interesse do mercado 

editorial, pouco se sabe e se pesquisa sobre ele. Assim, esta tese estuda um fenômeno em 

processo, o desenvolvimento do LDD no Brasil, de forma a trazer contribuições e ampliar o 

conhecimento pertinente a esta realidade específica, que envolve uma complexidade de atores 

e contínuas mudanças no cenário. 

Há diferentes perspectivas para se analisar o livro didático. As primeiras pesquisas 

sobre o tema no Brasil trataram da ideologia transmitida pelos livros didáticos; depois, 

estudou-se o conteúdo, a história dos primeiros livros e cartilhas escolares, o mercado, a 

estrutura e funcionamento do Plano Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), o 

design gráfico, os processos editoriais, o papel dos autores e atualmente há um movimento 

para estudar como o professor e estudantes o utilizam. 

Neste trabalho, será abordado o desenvolvimento do LDD considerando cinco 

características da Web, que podem ser nele incorporadas. A Web, criada por meio da 

combinação de hipertextos com redes de computadores, foi desenvolvida por Tim Berners-

                                                 
1  Expressão que designa jovens e adolescentes que utilizam intensivamente as tecnologias da informação e 

comunicação (TAPSCOTT, 1999). 
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Lee nos anos 1990 e possibilitou a expansão e geração de serviços, aplicativos e recursos 

online, os quais adicionaram novas possibilidades de interação, participação e colaboração. 

A Web deslocou o foco dos aspectos técnicos da Internet e facilitou a experiência de 

utilização dos computadores em rede. Com isso, tornou-se uma plataforma a partir da qual 

surgem novos negócios, comportamentos e maneiras de se relacionar e comunicar. Assim, 

surgiram aplicativos, recursos e novas formas de utilizar a tecnologia existente. 

Esta tese é parcial, no sentido de que só se analisou o contexto de LDDs, e mais 

especificamente a apropriação das características da Web nos exemplares produzidos no 

Brasil. Dessa forma, foi possível aprofundar o conhecimento e retratar o perfil desse setor no 

país. Este tópico de estudos é recente e suscita preocupações nos meios educacionais por parte 

de professores, pais e formuladores de políticas públicas, e, no mercado editorial, pelas 

mudanças que o acompanham e os impactos que pode gerar. 

O dinamismo do ambiente digital possibilita o aparecimento de novas tecnologias e 

aplicativos em ritmo acelerado, assim, o livro experimenta mudanças substanciais no formato, 

nos modos de produção e distribuição, na leitura e na sua própria definição. O surgimento do 

livro digital e de novos dispositivos gera modelos de leitura e escrita diferenciados. No 

âmbito do mercado editorial, aparecem outros modelos de negócios, as empresas de 

tecnologia passam a produzir e comercializar livros em novos formatos. Com tudo isso, há 

uma reviravolta nos padrões e modelos do que era concebido como mercado editorial. 

Sendo assim, o livro digital pode ser abordado por diferentes vieses: em relação às 

tecnologias aplicadas ao seu ciclo de vida (desenvolvimento, comercialização e uso), aos 

modos de produção, aos hábitos dos leitores ou aos padrões editoriais. 

A evolução tecnológica propicia o surgimento do 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 suporte, visto que este pode ser o papel, a tela ou outro material. O 

livro impresso possui um suporte material, é um objeto físico em que estão unidos o texto 

(conteúdo) e o papel (suporte). Já o livro digital é codificado em bits e depende de um 

software ou dispositivo específico para leitura. A passagem do impresso para o digital separa 

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 oferece novos potenciais de leitura e escrita e 

acrescenta desafios, como a distração na leitura, acesso à tecnologia e exige do leitor 

“competências no campo da interatividade” (CANAVILHAS, 2014, p. 19). O texto em 
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formato digital beneficia-se dos avanços tecnológicos; os aplicativos e dispositivos de leitura 

tornam-se mais amigáveis, oferecem novos recursos, tornam a leitura mais fácil, interativa e 

multimidiática. Dessa maneira, o ecossistema da Web altera o sistema estabelecido e começa 

a produzir sua própria estética, padrões e modo de ser utilizado. 

O meio digital tem linguagem e formas de expressão próprias. Dentre elas, 

Canavilhas (2014) aponta sete características para o Webjornalismo: interatividade, 

hipertextualidade, multimidialidade, personalização, memória, atualização contínua ou 

instantaneidade e ubiquidade, que aqui serão transpostas e discutidas no âmbito do LDD. Os 

produtos e serviços desse meio compartilham tais aspectos. Nesse sentido, é desejável que o 

LDD possua essas características para aproveitar o potencial tecnológico para a educação. 

As possibilidades do livro digital podem estar presentes também no LDD, que está 

em processo de formação e não tem definições claras a respeito das características e recursos 

que deve possuir. Está longe de haver consenso em relação à 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. 

Assim, esta tese traça um breve histórico do livro didático e do livro digital no Brasil, 

discute o surgimento do LDD, descreve as particularidades da geração digital, identifica as 

características da Web encontradas na literatura e verifica se estão presentes no LDD. Para 

isso, analisa-se um conjunto de livros didáticos utilizados no Ensino Médio, em termos da 

apropriação da interatividade, hipertextualidade, multimidialidade, personalização e 

tactilidade. A partir das características elencadas, são elaboradas categorias para verificar sua 

apropriação nos exemplares estudados. 

A discussão, análise dos resultados e considerações finais explicitam como as 

características da Web são por ele apropriadas e descrevem um instrumento de avaliação que 

pode subsidiar outras análises com a finalidade de melhorá-los e aproveitá-los de maneira 

mais plena. Por fim, são feitas sugestões de trabalhos futuros. 

Assim, esta tese busca oferecer uma contribuição para o entendimento do que é o 

LDD, quais os atributos necessários e desejáveis para que possa colaborar com os fins 

educacionais, e, dessa forma, ajudar no aperfeiçoamento do LDD produzido no Brasil, no 

intuito de estimular o aprendizado e proporcionar uma experiência agradável aos estudantes e 

professores. 
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1.1 CONTEXTO E PROBLEMA 

 

Numa sociedade cada vez mais baseada na aprendizagem contínua e com utilização 

de múltiplas mídias, a convergência digital (JENKINS, 2009) produz nas pessoas a 

necessidade de uso e contato constante com tecnologias. Assim, é desejável que a educação 

contemple as transformações mundiais e prepare os estudantes para viver em sociedade, 

trabalhar em colaboração com os outros e ser capaz de adaptar-se às constantes 

transformações. 

A série de mudanças que a tecnologia representa na vida das pessoas envolve 

compreender as mutações no conceito de tempo e espaço, o primeiro foi acelerado e o espaço 

tornou-se mais fluido, líquido (BAUMAN, 2001) e indefinido, no sentido de estar menos 

determinado e não circunscrito aos limites anteriores. Estar conectado à internet oferece a 

sensação de superar limites e permite realizar atividades cotidianas simples, como comprar, 

fazer transações bancárias, conversar com amigos, ouvir música, e até gerar conteúdos para 

publicação sem necessidade de deslocamento físico e num único equipamento. Parte dessas 

possibilidades advém das facilidades oferecidas pela Web, que permitiu simplificar e ampliar 

os serviços online e, com isso, potencializou as formas de publicar, compartilhar e organizar 

informações. Dessa forma, permitiu amplificar a interação entre os participantes e envolvidos 

nas atividades da internet (PRIMO, 2007). 

A geração digital (TAPSCOTT, 1999) ou nativos digitais (PRENSKY, 2001) abrange 

crianças e jovens que vivem o momento histórico marcado pela utilização intensiva das TICs, 

o que propicia novas experiências e formas de agir. A apropriação desses recursos muda as 

formas de se comunicar, se relacionar, aprender, ler, escrever. A leitura é feita no livro 

impresso e nas telas do celular, tablet e computador. O novo modo de ler envolve habilidades 

distintas (SANTAELLA, 2014) para navegar entre os links, acessar textos, imagens, áudios e 

vídeos, conectar-se, compartilhar, interagir e construir roteiros. Os jovens dessa geração usam 

a tecnologia intensivamente e sem medo, entretanto, precisam desenvolver habilidades que 

Rheingold (2012) entende como “inteligência de rede” e que inclui a atenção, participação, 

colaboração, capacidade de selecionar, detectar e filtrar a informação disponível online e 

entender como pessoas funcionam em rede. 

A leitura no meio digital envolve a sobreposição de tipos de leitores (SANTAELLA, 

2014) e cria camadas de complexidade que exigem do leitor um processo mental mais 
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dinâmico e flexível (DOBLER, 2015), porém a “atenção é irremediavelmente uma atenção 

parcial contínua” (SANTAELLA, 2014, p. 36). 

Para Baron (2015), a tecnologia remodela a compreensão do que significa ler. A 

leitura digital é cada vez mais popular e tem virtudes, como conveniência, potencial de 

redução de custos e oportunidade de acesso a livros e outros materiais escritos para pessoas de 

todo o mundo. Porém, há desafios, como a distração causada pelas opções dos dispositivos, 

que induzem a leitura superficial. A autora aponta que a forma de escrever também está 

mudando, como resposta às mudanças de hábitos de leitura. Ao comparar o valor da leitura no 

impresso e no digital, entende que os benefícios da leitura podem ser perdidos se ela é 

realizada somente no meio digital. 

Dobler (2015) assevera que a leitura online adiciona complexidade, pois mover-se 

entre as páginas da Web exige um processo mental mais dinâmico e flexível do que a leitura 

no impresso. A experiência de leitura do impresso ajuda a formular estratégias para ter mais 

fluência e compreensão em outros formatos. A construção de significado nos textos 

interconectados da Internet obriga o leitor a adaptar-se mentalmente. O leitor experiente 

demonstra flexibilidade mental, enquanto o menos qualificado enfrenta dificuldades ao 

intercalar entre os vários formatos disponíveis. 

O estudo de Baron (2015) sobre hábitos de leitura com estudantes universitários dos 

Estados Unidos, Japão e Alemanha mostrou que a leitura nos livros físicos é a favorita de 

92% dos entrevistados, e tal preferência é acentuada quando o texto é considerado “sério”. 

Para os estudantes, o livro físico proporciona a sensação de maior concentração do que o 

digital; neste, há dispersão na leitura, cansaço dos olhos, dor de cabeça e outros desconfortos 

físicos. Além disso, nos meios eletrônicos, o avanço na leitura é menos perceptível. 

Resultados semelhantes foram obtidos em outras pesquisas com estudantes universitários 

(DOBLER, 2015; BROWN; DAVID; MONACO, 2016; HUNG; HSIEH; HUANG, 2018) e 

do Ensino Médio (ÖNGÖZ; MOLLAMEHMETOĞLU, 2017). 

Esses resultados são confirmados por Baek e Monaghan (2013), que pesquisaram 

estudantes universitários da Califórnia em relação às experiências e percepções com o LDD, e 

mostram que os estudantes preferem livros impressos. Os autores citam o relatório do Book 

Industry Study Group (Grupo de Estudos da Indústria do Livro), de 2010, no qual 75% dos 

estudantes escolheram livros impressos como favoritos. A preferência pelo impresso se 

justifica porque são familiares, convenientes, fáceis de ler e de tomar notas. 
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O estudo sobre o LDD não está estabelecido e nem mesmo há consenso a respeito da 

nomenclatura e conceitos adotados (GRÖNLUND; WIKLUND; BOO, 2018). Para Gu, Wu e 

Xu (2015), estudos usam termos diferentes para se referir a conceitos similares. Há 

dificuldade em nomear e definir o que é o livro digital; utilizam-se os termos livro digital, 

livro eletrônico e e-book. Também em relação ao LDD, os conceitos são controversos e 

díspares, na literatura aparecem as expressões livro didático eletrônico e livro didático digital. 

No âmbito desta tese, optou-se pela expressão livro didático digital. 

A Coreia do Sul é o país pioneiro no desenvolvimento e uso do LDD. O programa 

anunciado pelo Ministério da Educação em 2007 começou a ser implantado em 2008 e 

abrange todos os níveis de ensino (SONG et al., 2014). Em 2010, o Japão iniciou um projeto 

para implantar livros didáticos digitais no ensino fundamental e médio e, em 2012, o governo 

dos Estados Unidos decidiu adotar o LDD (KIM et al., 2013). 

De acordo com Gu, Wu e Xu (2015), o LDD ganhou popularidade nos últimos anos e 

mais de 20 países o utilizam em seus sistemas educacionais, incluindo China, Cingapura, 

Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Inglaterra, Japão e Malásia. 

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

incorpora funcionalidades do meio digital. O livro didático traz consigo uma tradição de 

séculos e possui objetivos pedagógicos definidos, relacionados aos conteúdos escolares. Com 

isso, os recursos digitais precisam ter uma lógica que favoreça o aprendizado, diferentemente 

da liberdade possível num livro digital para leitura sem propósitos didáticos. 

Nesse sentido, o surgimento do LDD abarca os desafios e a complexidade do livro 

didático e adiciona outros, como a incorporação das funcionalidades do meio digital, para 

atender às necessidades e anseios dos estudantes da geração digital, oferecer facilidade de uso, 

favorecer um estilo ativo de aprendizagem, ser acessível em diferentes plataformas e ter preço 

razoável. Tais desafios envolvem todos os atores, as editoras, designers, autores, professores e 

estudantes. 

No Brasil, o LDD começa a aparecer em meados dos anos 2000, nas escolas 

particulares; em seguida, é adotado pelo Ministério da Educação (MEC) no PNLD. As 

primeiras versões do LDD chegaram às escolas públicas em 2015. 

As editoras que fornecem livros didáticos no país enfrentam dificuldades para se 

adaptar ao LDD, que exige uma nova compreensão do contexto, do mercado, das tecnologias 

que surgem e se consolidam. São requeridas novas capacidades técnicas e profissionais, com 

conhecimentos editoriais e do mundo digital. 
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O mercado editorial, com sua rede estruturada, sofre os impactos da digitalização e 

absorve com lentidão as mudanças que tal processo acarreta. Assim, para reduzir custos, as 

editoras usam a mesma matriz para a rede privada e para a pública. Conforme pontuam Mello 

et al. (2016), a indústria do livro no Brasil tem o governo como “principal comprador”. O 

MEC, por meio do PNLD, compra e distribui livros didáticos para as escolas de todo o país. 

Dentre as características da Web e do Webjornalismo propostas por Canavilhas 

(2014) e Palacios e Cunha (2012), a interatividade, hipertextualidade, multimidialidade, 

personalização e tactilidade são consideradas adequadas para discussão no âmbito do LDD, 

visto que ele é uma mídia nova, nascida no meio digital e é desejável que possua tais 

características, de modo a aproveitar as múltiplas potencialidades que a tecnologia pode 

oferecer para a educação. 

A partir dessas considerações, surgiu a questão norteadora desta pesquisa: Como as 

características da Web se apresentam no livro didático digital? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a apropriação das características da Web no livro didático digital. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Descrever as características da Web; 

• Estabelecer a relação entre as características da Web e o livro didático digital; 

• Identificar se tais características estão presentes em livros didáticos digitais do 

Ensino Médio. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O interesse em relação ao LDD surgiu ao delimitar o tema de pesquisa, pois a 

experiência com educação e tecnologia levou-me a buscar compreender como estas podem ser 

utilizadas como aliadas do professor. Dessa maneira, a paixão pelos livros converteu-se no 
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tema de pesquisa que une o livro e sua longa história com os recentes desenvolvimentos 

tecnológicos e múltiplas possibilidades de utilização para fins educativos. 

O desejo de conhecer e compreender o LDD e seu desenvolvimento surgiu durante as 

disciplinas do doutorado, quando estudava sobre a produção de material didático para a 

Educação à Distância. A preocupação com esse tema surgiu da atuação da autora como 

professora na graduação, após concluir o mestrado. A participação no Grupo de Pesquisa em 

Mídia, Conhecimento e Convergência Digital (MídiaCon) ajudou a direcionar a pesquisa em 

conformidade com os temas pertinentes ao grupo. 

A primeira graduação, em Computação, proporcionou experiência profissional, na 

análise e desenvolvimento de sistemas; logo, seguiu-se a docência nos cursos de Sistemas de 

Informação, Pedagogia e Letras. Nestes dois, a autora trabalhou com a disciplina Tecnologia 

Educacional, que a levou a pensar sobre a relação da tecnologia e seus artefatos com a 

educação. 

Nos anos iniciais como docente, a disciplina não tinha uma estrutura definida e nem 

conteúdos delimitados, por isso, foi preciso desenvolver e criar os próprios materiais 

didáticos, algo desafiador e prazeroso, pois trouxe muito aprendizado. Considerando que as 

tecnologias mudam com rapidez, era necessário estar atenta a essas mudanças, como também 

perceber a melhor maneira de introduzi-las no contexto educacional, uma vez que os 

estudantes seriam futuros docentes e que pretendia oferecer-lhes formas diferenciadas de usar 

as Tecnologias da Informação e Comunicação para a atuação profissional. 

A segunda graduação, em Jornalismo, possibilitou ampliar e refletir sobre uma 

questão que acompanhava a autora há anos: a importância da comunicação na educação, pois 

o professor é um comunicador e, assim, quanto mais se apropriar, explorar e desenvolver seu 

potencial comunicativo, melhor poderá cumprir sua função docente. Essa questão continua 

perseguindo e motivando a busca de respostas. Acredito que ainda não consegui explicitá-la 

de forma clara, mas meu sonho é pode contribuir para a melhoria da formação de futuros 

docentes. 

A motivação para pesquisar o LDD foi construída no decorrer das disciplinas e 

orientações. Tornou-se mais clara a partir da escrita do artigo que tratou do desenvolvimento 

de material didático para ambientes digitais no contexto da Educação à Distância 

(CARNEIRO et al., 2016). A partir daí, foi se concebendo a delimitação e surgiram as 

dificuldades para obter o material para as análises.  
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Inicialmente, a ideia foi investigar o LDD em plataformas digitais como o Moodle, 

na educação superior, porém, não foram encontrados LDDs e percebeu-se que o Ensino 

Médio brasileiro poderia oferecer um campo de estudos mais delimitado, pois este nível de 

ensino conta com um programa nacional padronizado de distribuição de livros didáticos, o 

PNLD, que desde 2013 inclui nos seus editais o LDD. 

Para compreensão mais acurada do objeto de pesquisa, é importante construir um 

entendimento da geração dos nativos digitais (PRENSKY, 2001), jovens e adolescentes, que 

estão se desenvolvendo com acesso frequente a tecnologias, como celulares, tablet e 

computadores, que interagem em redes sociais e utilizam videogames. A constante exposição 

a esses dispositivos altera a maneira como os jovens estudam, leem e como percebem o livro 

didático. 

No Brasil, o LDD é recente. Porém, outros países já têm experiências consolidadas, 

como a Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão (SONG et al., 2014). Como o mercado do 

livro didático tem compradores garantidos, no setor público o governo federal, por meio do 

PNLD, e, no privado, os pais dos estudantes, os riscos que as editoras brasileiras correm se 

não atentarem para o novo cenário é que o mercado brasileiro seja dominado por empresas 

estrangeiras que detêm tecnologia e conhecimentos no desenvolvimento do LDD. 

O LDD desenvolvido hoje no Brasil carece de utilizar os recursos digitais de formas 

inovadoras e criativas, com padronização na interface e navegação. Para isso, são necessários 

profissionais especializados e com domínio de conhecimentos editoriais e de desenvolvimento 

de produtos digitais, com ênfase na educação. 

Conhecer as características do ambiente digital permite que se desenvolvam produtos 

e serviços adequados a este meio e aos consumidores, neste caso, os estudantes e professores. 

Compreender como essas características podem ser utilizadas propicia o desenvolvimento de 

LDDs melhores, que atendam às necessidades e anseios de estudantes e professores e 

contribui para que o LDD cumpra as funções para as quais foi projetado. 

Além das características do ambiente digital (interatividade, hipertextualidade, 

multimidialidade, personalização e tactilidade), há atributos técnicos dos dispositivos de 

leitura e peculiaridades de cada aplicativo, que são citadas para a compreensão do contexto e 

nas análises de cada livro, visto que não há padronização e as tecnologias estão em constante 

evolução. 

A compreensão desse fenômeno leva ao melhor aproveitamento do livro didático e 

pode oferecer oportunidades para os professores alinharem suas estratégias educacionais ao 
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comportamento das gerações mais jovens, que estão constantemente conectadas em seus 

dispositivos eletrônicos, e, assim, despertar o desejo de aprofundar os conhecimentos e 

ampliar as leituras para além das redes sociais digitais. 

Esta pesquisa justifica-se pela emergência do LDD no Brasil, considerando a 

importância que o livro didático ocupa no cenário escolar, e pela apropriação de aplicativos e 

dispositivos eletrônicos de leitura pelos estudantes e leitores. No âmbito acadêmico, propicia 

discussões sobre aspectos comunicacionais, educacionais, sociais, culturais e econômicos 

sobre a posição e o papel do livro didático no formato digital; estabelece relações entre a 

tecnologia, o livro didático e as novas práticas de leitura e estudo da geração digital; reflete 

sobre a apropriação das características da Web no livro didático digital; e suscita o debate 

sobre essas questões para os envolvidos com o ensino. 

Os dados do PNLD mostram que, em 2018, foram distribuídos 153.899.147 

exemplares de livros didáticos, em todos os níveis de ensino, totalizando um investimento de 

R$ 1.467.232.112,09 (BRASIL, 2019). Tais dados mostram a magnitude do mercado do livro 

didático no Brasil e reforçam a importância econômica e cultural que esse setor ocupa na 

indústria do livro. Como pontuam Mello et al. (2016, p. 49), esse segmento atrai “cada vez 

mais atenção e esforço das grandes editoras mundiais e começou a representar parcelas 

maiores de seus faturamentos”. Além disso, os autores salientam que o governo federal é o 

maior consumidor individual de livros no país, e os adquire via PNLD, que, a partir de 2017, 

teve seu nome alterado para Programa Nacional do Livro e do Material Didático e passou a 

englobar o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE). 

Na esfera científica, os resultados expressos nas Considerações Finais podem 

contribuir para o avanço do conhecimento sobre o LDD, na medida em que a pesquisa se 

inscreve na linha de Mídia do Conhecimento, de um programa interdisciplinar, cujo objeto de 

estudo é o conhecimento. Assim, entende-se que, ao sistematizar, compartilhar e disseminar 

os conhecimentos adquiridos sobre o LDD, cumprem-se os objetivos do programa e a ciência 

evolui. 

Dada a relevância do livro didático no mercado editorial, o aporte teórico aqui 

produzido pode ser aplicado e utilizado na concepção e desenvolvimento do LDD por todos 

os atores do processo. 

A contribuição a ser oferecida refere-se à compreensão aprofundada sobre a 

apropriação de características da Web no LDD que hoje circula no Ensino Médio brasileiro. 

Dessa forma, a pesquisa pretende propiciar a explicitação do conhecimento sobre as 
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características do LDD e, assim, colaborar com o trabalho dos envolvidos na cadeia do livro, 

desde os editores, professores e designers que os desenvolvem, as editoras e livrarias que os 

comercializam, os formuladores de políticas públicas para a educação, até, e principalmente, 

os professores e estudantes que os utilizam. 

Ao referir-se à elaboração de políticas públicas para o LDD no Brasil, entende-se que 

a qualidade dos recursos e funcionalidades nele embutidas podem potencializar o seu uso e 

ajudar na aprendizagem de jovens, adolescentes e crianças, que é o propósito básico com o 

qual se criam os livros didáticos. 

Assim, ao contextualizar as teorias sobre as características da Web e do 

Webjornalismo que podem ser incorporadas aos estudos do LDD, é possível enriquecer a 

discussão e oferecer novas possibilidades para as práticas de concepção e desenvolvimento do 

LDD. Nesse sentido, o tema escolhido é importante pela relevância e amplitude da utilização 

do livro didático nas instituições de ensino, que abrangem desde a educação infantil até a 

ensino superior. 

 

1.4 INEDITISMO 

 

O ineditismo desta pesquisa é delineado pela revisão da literatura, ao apontar a 

ausência nas bases de dados Scopus, Web of Science e ERIC de temas relacionados às 

características da Web, como estas aparecem e são apropriadas pelo LDD, especificamente 

sobre características desejáveis para o LDD, tendo em vista sua utilização por estudantes de 

uma geração habituada a empregar as TICs. 

Em uma pesquisa preliminar com as palavras-chave Livro Didático Digital (entre 

aspas), no catálogo de Teses e Dissertações da Capes, obteve-se 1 tese de doutorado e 17 

dissertações de mestrado (Quadro 1) defendidas entre 2014 e 2018. A tese encontrada não 

tinha relação com o tema proposto, uma vez que o seu foco é a criação de um capítulo de livro 

didático digital e a formação inicial do professor de Matemática. 

 
Quadro 1 – Resultados do Catálogo de Teses e Dissertações da Capes 

Palavras-chave Teses Dissertações 

Livro Didático 492 3263 

Livro Digital 16 99 

Livro Didático Digital 1 17 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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A literatura consultada para a fundamentação teórica inclui artigos de revisões 

sistemáticas sobre o LDD e características da Web. Após leitura e análise dos estudos 

realizados na área, foram identificadas lacunas, que revelam a carência de trabalhos que 

tratam da questão sob o ponto de vista educacional, a falta de diretrizes amplamente aceitas 

para orientar o desenvolvimento do LDD, a profusão de termos utilizados, problemas de 

usabilidade, design e dificuldade de uso dos livros disponíveis. Isso mostra a necessidade de 

amadurecimento das pesquisas e do setor para definir uma taxonomia e padrões que facilitem 

as análises e possam ajudar o professor na escolha de LDDs adequados aos estudantes e ao 

seu trabalho diário. 

Os estudos localizados na revisão sistemática da literatura indicam as vantagens do 

LDD e até citam a interatividade, hipertextualidade e personalização, porém, de forma isolada 

e superficial. Em pesquisas realizadas com estudantes que utilizam tal ferramenta (DOBLER, 

2015; SUN; JIANG, 2015; ÖNGÖZ; MOLLAMEHMETOĞLU, 2017; GRONLUND; 

WIKLUND; BOO, 2018), fica claro que essas características são pouco exploradas pelos 

desenvolvedores. Não há um método de avaliação e nem estudos que tratem da apropriação 

das cinco características elencadas nesta pesquisa. 

A análise e descrição de características da Web no LDD é um tema que não aparece 

em outros estudos. Observou-se que, nas áreas de Design e Interação Humano Computador, a 

usabilidade do livro digital é estudada e há trabalhos que tratam de características do livro 

digital, mas não em relação à Web. É no Jornalismo que se estudam essas características e 

dele provêm os autores que serviram de base para este estudo. 

Sendo assim, o diferencial desta tese é que se propõe a estudar a transposição de tais 

características para o LDD, oferecendo uma nova abordagem que pode enriquecer a discussão 

e trazer novas possibilidades para as práticas de concepção e desenvolvimento do LDD, que 

afetarão o seu uso por professores e estudantes. Além disso, colabora para compreender como 

essas características são apresentadas no livro didático digital utilizado no Brasil e oferece um 

instrumento de avaliação que pode subsidiar outras análises, tanto de pesquisadores quanto de 

editores, designers e professores, com a finalidade de melhorá-los e aproveitá-los de maneira 

mais plena. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO E ESCOPO 
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O escopo desta pesquisa abrange a verificação das características da Web 

incorporadas no LDD produzido no Brasil, a saber: hipertextualidade, multimidialidade, 

interatividade, personalização e tactilidade. Estuda-se a forma como os recursos digitais são 

empregados nos livros e como podem enriquecer a experiência no meio digital. Assim, não 

fazem parte deste trabalho a análise do conteúdo, a proposta didático-pedagógica do LDD, 

nem procedimentos técnicos e ferramentas para produzi-lo, como softwares e linguagens de 

programação. 

Este estudo não abrange recomendações sobre o conteúdo do LDD para a escolha de 

livros didáticos a serem adotados por professores, embora ofereça contribuições sobre o uso 

da interatividade, hipertextualidade, multimidialidade, personalização e tactilidade em LDDs 

produzidos no Brasil. Também não se estudou a usabilidade desses materiais, nem o currículo, 

métodos de uso ou o processo de aprendizagem. 

A pesquisa tem abrangência nacional e os resultados poderão ser generalizáveis para 

os demais níveis de ensino, desde que consideradas as especificidades e o público-alvo a que 

se destinam. 

Considerando que a tese envolve o desenvolvimento do LDD, cuja ênfase cultural e 

contexto são preponderantes, após consultar a literatura internacional, procurou-se delinear o 

panorama nacional, para entender o contexto e conhecer os desafios que o país enfrenta. 

Embora o desenvolvimento tecnológico e suas transformações sejam universais, cada país 

desenvolve sua infraestrutura e recebe seus impactos de maneira diferenciada, o que produz 

realidades distintas e sensíveis ao contexto social, histórico, cultural e econômico dos 

envolvidos. Da mesma forma, o olhar sobre esses fenômenos deve ser ponderado em função 

dessas peculiaridades. 

 

1.6 ADERÊNCIA DA PESQUISA AO PPGEGC/UFSC 

 

Esta tese trata do livro didático digital e está inserida na área de concentração Mídia 

do Conhecimento e na linha de pesquisa Mídia e Conhecimento na Educação. No Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC), esta linha visa 

“maximizar a eficiência do processo de ensino sob a utilização de meios tecnológicos” 

(PPGEGC, 2018, s.p.). Assim, este estudo alinha-se na perspectiva de compartilhar e 

disseminar o conhecimento na educação e comunicação, ao tratar de uma mídia do 

conhecimento que pode fomentar a habilidade de “pensar, comunicar, disseminar, preservar, 



30 

 

apreender e criar conhecimento” (PPGEGC, 2018, s.p.), conforme evidencia a descrição da 

área de concentração. 

Neste trabalho, realizado no âmbito do Grupo de Pesquisa em Mídia, Conhecimento 

e Convergência Digital (MídiaCon) focou-se na análise da apropriação de características da 

Web no LDD, considerando-se contribuições da Interação Humano Computador, do Design e 

do Webjornalismo (CANAVILHAS, 2014; PALACIOS e CUNHA, 2012). 

A correlação entre as abordagens elencadas pode ensejar pesquisas promissoras, visto 

que, de acordo com a literatura, as limitações do LDD estão atreladas a problemas de 

usabilidade, design e dificuldade de uso (GU, WU e XU, 2015; BAEK; MONAGHAN, 

2013), sugerindo a necessidade de avanço nas pesquisas e de complementaridade e 

colaboração entre as diferentes áreas envolvidas. 

O conceito de conhecimento aqui adotado é o que consta na missão do Programa, 

“promover o ensino, pesquisa e extensão, de forma interdisciplinar, sobre o conhecimento 

como elemento agregador de valor para a sociedade” (PPGEGC, 2018, s.p.). Neste contexto, a 

área de Mídia do Conhecimento adota a noção conexionista de conhecimento, segundo a qual 

este é o “resultado do encontro de actantes humanos ou não humanos na geração de valor” 

(PPGEGC, 2018, s.p.). Assim, esta pesquisa tem como foco a construção, comunicação e 

compartilhamento do conhecimento sobre o LDD, avançando no sentido de sua 

sistematização e disseminação, conforme preceitua o Programa. 

A aderência desta tese ao objeto do Programa caracteriza-se por reconhecer que o 

conhecimento é gerador de valor para a sociedade e sua criação e compartilhamento são 

fatores primordiais para o desenvolvimento, tendo a educação como base. Em relação à linha 

de pesquisa, alinha-se a “aplicação das ciências da computação, comunicação, e ciências 

cognitivas na construção do conhecimento, resolução de problemas, planejamento, educação e 

treinamento” para facilitar a colaboração e a educação baseada em tecnologias. 

A relação desta tese com a Engenharia do Conhecimento se dá na explicitação do 

conhecimento sobre o LDD, que engloba a criação, formalização, armazenamento, 

distribuição e uso de conhecimento. 

A abordagem interdisciplinar proporciona diálogos entre disciplinas de áreas 

diferentes para enfrentar os problemas do mundo contemporâneo, que são de diferentes 

naturezas e variados graus de complexidade. O que constitui um estudo interdisciplinar é a 

articulação de fenômenos provenientes de diferentes áreas do conhecimento ou de diferentes 

abordagens teóricas (REPKO, 2011). 
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Os fenômenos que se colocam entre fronteiras disciplinares trazem desafios teóricos 

e metodológicos para diferentes campos de saber. Assim, novas formas de produzir 

conhecimento podem enriquecer a ciência, ao exigir que se extrapole o pensamento 

disciplinar e se incorpore uma racionalidade mais ampla. Os desdobramentos oriundos dos 

diversos campos do conhecimento geram “diferentes níveis de complexidade e requerem 

diálogos mais amplos, entre e além das disciplinas” (BRASIL, 2013, p. 11). 

Para a CAPES (BRASIL, 2013, p. 12), interdisciplinaridade é a “convergência de 

duas ou mais áreas do conhecimento, não pertencentes à mesma classe, que contribua para o 

avanço das fronteiras da ciência e tecnologia, transfira métodos de uma área para outra, 

gerando novos conhecimentos ou disciplinas”, pois, para atender as múltiplas facetas de 

fenômenos complexos, “pressupõe[-se] uma forma de produção do conhecimento que implica 

trocas teóricas e metodológicas, geração de novos conceitos e metodologias e graus crescentes 

de intersubjetividade” (BRASIL, 2013, p. 12). 

Nesse sentido, a interdisciplinaridade relaciona saberes ao “propor o encontro entre o 

teórico e o prático, entre o filosófico e o científico, entre ciência e tecnologia, entre ciência e 

arte” e apresenta-se “como um conhecimento que responde aos desafios do saber complexo”. 

Dessa forma, caracteriza-se como espaço privilegiado “para avançar além das fronteiras 

disciplinares, articulando, transpondo e gerando conceitos, teorias e métodos, ultrapassando 

os limites do conhecimento disciplinar” e se distingue por estabelecer diálogo com as demais 

áreas e “pontes entre diferentes níveis de realidade, lógicas e formas de produção do 

conhecimento” (BRASIL, 2013, p. 12). 

A visão interdisciplinar desta tese caracteriza-se pela articulação teórica de distintas 

áreas do conhecimento, que abrangem a Educação, a Ciência da Computação, o Design e o 

Jornalismo, e pelo alinhamento com as linhas de pesquisa do Programa. 

No banco de teses e dissertações do PPGEGC, foram encontradas uma dissertação e 

quatros teses de doutorado com afinidade em relação a este trabalho. A busca com a palavra-

chave “Livro digital ou ebook” recuperou dois trabalhos, uma tese e uma dissertação, 

defendidas em 2014 e 2012, respectivamente. Para o termo “interatividade”, há 10 resultados, 

relacionados a TV digital. Para “ambiente digital”, aparecem 24 resultados e, para 

“características da Web” há sete resultados, porém, nestes trabalhos, a palavra Web aparece, 

como parte de “website” ou “repositório web”, ou outros contextos que não tem relação com a 

presente tese. 
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O termo “personalização” recuperou uma tese. A expressão “material didático” 

recuperou quatro dissertações e três teses, sendo que quatro tratam da produção de material 

didático para a Educação à Distância, uma discute a prática projetual dos designers gráficos e 

duas versam sobre a produção de material para cegos. A busca com o termo “didático” 

recuperou uma tese, que propõe um modelo de seleção e apresentação de imagens no processo 

de ensino-aprendizagem no Ensino Médio. 

Com os termos “livro didático”, “características do ambiente digital”, 

“hipertextualidade” e “multimidialidade”, não há trabalhos, o que evidencia a possibilidade de 

novas pesquisas nesta área no PPEGC. A partir dessa busca foram selecionadas as teses e 

dissertações parcialmente relacionadas a esta pesquisa, seja por afinidade temática, contexto 

de aplicação ou métodos e abordagens adotados. As pesquisas são apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Teses e dissertações do PPEGC selecionadas 
Ano Autor Título Orientador D/T Palavras-chave 

2011 
MIRANDA, 
Márcio B. 

Estudo de fatores do conhecimento da 
marca acadêmica como expressão de 
qualidade para a produção e comunicação 
de ebooks na internet. 

Richard 
Perassi 

D 

Mídia do conhecimento. 
Livro digital. 
Comunicação da marca. 
qualidade acadêmica 

2012 
PAVANATI, 
Iandra 

Tríptico: Modelo de Categorização Básica 
de Imagens Fixas para o Processo 
Didático-pedagógico de Ensino Médio. 

Richard 
Perassi 

T 

Mídia e Conhecimento. 
Ensino-aprendizagem. 
Tipologia Visual. Cultura 
Digital Interativa. 

2012 
SCHMITT, 
Valdenise 

Tendências dos jornais on-line na 
disseminação personalizada do 
conhecimento. 

Gregório 
Varvakis 

T 

Mídia, disseminação do 
Conhecimento, notícias, 
personalização, 
customização em massa, 
sistemas de recomendação 

2014 
MÜLBERT, 
Ana Luisa 

A implementação de mídias em 
dispositivos móveis: um framework para a 
aplicação em larga escala e com 
sustentabilidade em Educação a Distância. 

Alice 
Cybis 

Pereira 
T 

m-learning, educação a 
distância, tecnologia 
educacional, livro digital, 
ebook 

2015 
BLEICHER, 
Sabrina 

Processos flexíveis para a produção de 
materiais didáticos para a Educação a 
Distância: recomendações pautadas na 
perspectiva interdisciplinar 

Tarcísio 
Vanzin 

T 

Educação a Distância, 
produção de material 
didático, equipes 
multidisciplinares, 
processos flexíveis. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

Identificar as pesquisas desenvolvidas anteriormente contribui para delinear a base 

teórica e referencial da tese e reforça a aderência ao PPGEGC. A pesquisa de mestrado de 

Miranda (2011) se refere à marca acadêmica como expressão de qualidade em ebooks na 

internet e identifica os fatores de aceitação de uso de ebooks pelos acadêmicos. Ao passo que 
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Mülbert (2014) propõe, em sua tese, a implementação de livros digitais em dispositivos 

móveis para a Educação à Distância. 

A interface dos trabalhos de Miranda (2011) e Mülbert (2014) com esta tese diz 

respeito ao livro digital, do qual o LDD herda diversos atributos. Em especial, a tese de 

Mülbert (2014) aponta as dificuldades dos estudantes com o uso do livro digital. Entre elas, 

destacam-se: a interface limitada, a dispersão da atenção, as limitações do dispositivo, o 

desconhecimento do programa leitor e a falta de hábito de utilizar o dispositivo móvel como 

recurso de aprendizagem. 

A pesquisa de Pavanati (2012) propôs e aplicou um modelo de seleção e 

apresentação de imagens no processo de ensino-aprendizagem, aplicado a estudantes do 

Ensino Médio. No modelo proposto, as imagens são categorizadas como: propiciatórias, 

ilustrativas e explicativas. Além do contexto de aplicação ser o mesmo da presente tese, o 

modelo foi útil para compreender o papel dos diferentes tipos de imagens na 

multimidialidade. 

A tese de Schmitt (2012) discute as origens da personalização, aprofunda sua 

discussão no jornalismo online e apresenta um panorama dos sistemas de recomendação 

utilizados pelos jornais pesquisados. Seu propósito foi investigar a personalização nos jornais 

online contemporâneos e as tendências e prospectivas do mercado.  

Os trabalhos de Pavanati e Schmitt, ambos de 2012, contribuíram com esta tese no 

sentido de explicitar a multimidialidade e a personalização, características do Webjornalismo 

que foram aplicadas ao LDD. 

A tese de Bleicher (2015) trata da produção de materiais didáticos para a Educação a 

Distância (EAD) e propõe recomendações para flexibilizar os processos das equipes de 

produção de material didático para EAD. Sua contribuição para a presente pesquisa diz 

respeito às questões relacionadas a produção de material didático por equipes 

interdisciplinares e com atividades intensivas em conhecimento, como é o caso do livro 

didático em versão digital, que exige aprendizagem contínua, colaboração e interação entre os 

profissionais. 

Observando-se o histórico de trabalhos do EGC, a contribuição específica da 

presente tese é explicitar como o LDD se apropria das características da Web, para isto, foi 

desenvolvido um instrumento de avaliação, que pode subsidiar outras análises. Assim, esta 

tese pode subsidiar novas pesquisas em Educação, Design, Ciência da Computação e 

Jornalismo que tratem sobre as características da Web e do LDD, instigadas a partir deste 
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estudo. Neste sentido, esta tese concorre para disseminar e explicitar conhecimentos, adota 

uma visão interdisciplinar e está em conformidade com as linhas de pesquisas do PPGEGC, 

assim, considera-se aderente ao programa, pois visa à difusão do conhecimento e envolve 

diferentes áreas de pesquisa, conforme demonstrado acima. 

O tema da tese é inédito no programa e soma-se à sua produção científica no âmbito 

dos estudos sobre Interação Humano Computador, Design e Webjornalismo. Nela há uma 

integração de abordagens sobre o livro digital, o LDD e as características do Webjornalismo e 

contou com a colaboração de pesquisas já desenvolvidas no Programa que tratam de assuntos 

correlatos. 

 

1.7 ESTRUTURA DA TESE 

 

Este estudo é composto de seis capítulos, a saber: Introdução, Procedimentos 

metodológicos, Referencial teórico sobre LDD, Seleção e análise dos LDDs, Resultados e 

Discussão e Considerações finais. 

No primeiro capítulo, a introdução, apresenta-se o tema e a questão da pesquisa. Na 

sequência, estão os objetivos, justificativa, ineditismo e aderência do estudo ao Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Também fazem parte do capítulo a 

delimitação, o escopo e a descrição da organização da tese. 

O segundo capítulo mostra os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, 

com a definição da natureza, abordagem metodológica e detalhamento operacional, que inclui 

a descrição de cada uma das etapas realizadas. 

O terceiro capítulo discorre sobre o referencial teórico que embasa o estudo. São 

revisados os autores que tratam sobre o seu objeto, o livro didático digital, além de tratar 

sobre o histórico, o contexto de surgimento e oferecer um panorama do estado da arte atual. 

No quarto capítulo, estão descritos os procedimentos para seleção e análise dos 

LDDs estudados. São detalhados e descritos os objetos de estudo e verificam-se as 

características da Web em cada um deles, utilizando um instrumento de avaliação em que 

cada item é esmiuçado e comparado com a literatura encontrada. 

O quinto capítulo traz os resultados obtidos a partir da análise, seguidos pela 

discussão. Por fim, no sexto capítulo, constam as considerações finais, recomendações e 

indicações de trabalhos futuros. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta a descrição dos procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa. Nele, são apontados e detalhados: natureza, abordagem e 

classificação da pesquisa, procedimentos técnicos de cada etapa, revisão sistemática da 

literatura e seleção e análise dos LDDs. 

Ao iniciar uma pesquisa científica, é necessário decidir o tipo de abordagem, que 

influenciará todo o trabalho subsequente. A partir dela, define-se o método e se elaboram os 

planos e procedimentos para coleta, análise e interpretação dos dados. A abordagem adotada 

reflete as concepções filosóficas do pesquisador e tem influência nos procedimentos da 

investigação. Tal escolha baseia-se na preferência e experiência de quem pesquisa e na 

natureza do problema ou questão de pesquisa (CRESWELL, 2010). 

No tocante à abordagem do problema, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa, 

cujo foco está no caráter subjetivo do objeto ou contexto analisado, e as particularidades são 

estudadas com profundidade. Para Creswell (2010), nesse tipo de pesquisa, o pesquisador é 

peça fundamental, pois coleta os dados pessoalmente por meio de exames de documentos, cria 

um quadro holístico sobre o tema estudado e constrói seus próprios instrumentos para a 

análise e interpretação dos dados. 

Em termos de finalidade ou natureza, enquadra-se como pesquisa aplicada 

(CRESWELL, 2010), uma vez que busca soluções para problemas concretos e contribui com 

soluções práticas. Em relação aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, 

pois descreve determinado fenômeno e estabelece suas variáveis (GIL, 2010). Quanto aos 

procedimentos técnicos, emprega a pesquisa bibliográfica com base em livros e artigos 

científicos, que permitem maior cobertura de fenômenos do que se pode pesquisar 

diretamente. Também foi utilizada a pesquisa documental, com acesso a fontes que não 

receberam tratamento analítico prévio (GIL, 2010). Nessa etapa, foram selecionados e 

analisados os LDDs, de acordo com os objetivos definidos para a tese. 

O Quadro 3 apresenta a síntese da estrutura metodológica adotada na pesquisa. 

 

Quadro 3 – Estrutura metodológica da pesquisa 

Abordagem Natureza Objetivos Procedimentos técnicos 

Qualitativa Pesquisa aplicada Exploratória e 
descritiva 

Pesquisa bibliográfica e 
documental 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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A pesquisa qualitativa proporciona compreensão profunda do contexto do problema 

específico, pois identifica e analisa dados de difícil mensuração em relação a ele. Esses dados 

incluem sentimentos, sensações, percepções, pensamentos, intenções e motivações. O desafio 

de captar a realidade complexa exige a escolha de métodos de pesquisa capazes de apreender 

o contexto social e histórico do fenômeno estudado, com toda a dinâmica de mudanças e 

determinações a que estão sujeitos. 

Para Minayo (2001, p. 13), “a provisoriedade, o dinamismo e a especificidade são 

características fundamentais de qualquer questão social”. Uma vez que os seres humanos e 

suas relações recebem e produzem interferências no meio social, ao alterar o meio, altera-se e 

constrói a si mesmo, daí que ser provisório é uma condição humana. 

Na pesquisa qualitativa, os fenômenos são interpretados e se atribuem significados. A 

análise dos dados cria, continuamente, novos significados. De acordo com Creswell (2010, p. 

217), a análise de dados qualitativos é “um processo permanente”, que envolve a reflexão 

contínua sobre os dados, a formulação de questões analíticas e a escrita simultânea à coleta 

dos dados e interpretação. 

A análise pressupõe interpretar e obter significado dos dados, envolve a interpretação 

pessoal de quem faz a pesquisa, uma vez que é quase impossível deixar de lado a “sua própria 

cultura, história e experiências”. Assim, o “valor da pesquisa qualitativa está na descrição 

específica e nos temas desenvolvidos no contexto de um local específico”, de forma que a 

marca desse tipo de pesquisa é “a particularidade” (CRESWELL, 2010, p. 228) e a 

especificidade do contexto em estudo, que inclui interpretar os fenômenos e atribuir-lhes 

significados, característica marcante da espécie humana, revelada por meio da linguagem. 

A pesquisa qualitativa aborda a realidade social, que, de acordo com Minayo (2001, 

p. 15), tem um dinamismo próprio e abarca a “vida individual e coletiva com toda a riqueza 

de significados dela transbordante”, sendo, portanto, mais rica do que as sínteses, teorias, 

conceitos e pensamentos que se elaboram a seu respeito. Dessa forma, foram desenvolvidos 

“instrumentos e teorias capazes de fazer uma aproximação da suntuosidade que é a vida dos 

seres humanos em sociedades, ainda que de forma incompleta, imperfeita e insatisfatória”. 

Para investigar a literatura produzida no Brasil e no mundo sobre o livro didático 

digital (LDD), realizou-se uma Revisão Integrativa (RI), que pressupõe uma sequência de 

passos claros e definidos que resultam na apresentação do panorama atual de 

desenvolvimento do tema em questão e contribui para o seu amadurecimento. 
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Os artigos encontrados na busca sistemática apontaram, em suas referências, outros 

estudos, autores e sites que possibilitaram um aprofundamento teórico sobre o tema e 

forneceram complemento à pesquisa. 

Com base no referencial teórico, foi construído o instrumento de avaliação dos 

LDDs, com as categorias de análise (hipertextualidade, multimidialidade, interatividade, 

personalização e tactilidade), identificadas a partir de características da Web descritas na 

literatura. O detalhamento do instrumento de avaliação consta no capítulo 4. 

 

2.1 REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

Para embasar a pesquisa, realizou-se a RI, a qual, se conduzida de forma rigorosa, 

contribui para desenvolver o conhecimento e identificar lacunas para novas pesquisas, pois 

ancora-se em métodos de revisão bibliográfica sistemáticos. 

A RI investiga a literatura sobre um tema específico e a utiliza como fonte de dados, 

assim, permite que se elabore uma análise sobre o conhecimento construído em pesquisas 

anteriores. Dessa forma, possibilita gerar novos conhecimentos a partir da síntese de estudos 

publicados e disponibiliza uma compreensão abrangente de dado fenômeno (BOTELHO; 

CUNHA; MACEDO, 2011). Para isso, aplica métodos sistematizados e explícitos para a 

busca, apreciação crítica e síntese da informação. 

Os resultados da RI servem como fundamentação teórica para o tema pesquisado, 

pois permitem adquirir e atualizar o conhecimento e fornecem um panorama da área 

pesquisada. Assim, os resultados subsidiam a discussão a respeito do LDD e das 

características da Web e fornecem elementos para a elaboração da análise. A RI possibilita 

conhecer o estado da arte sobre o LDD no Brasil e no mundo. Dessa forma, pode-se progredir 

mais rapidamente ao conhecer os desafios enfrentados e as soluções implementadas por 

outros países. 

Pela análise dos dados obtidos, é possível aprofundar a problematização e discussão 

dos tópicos da pesquisa e, assim, elaborar um arcabouço teórico sobre aspectos estruturais e 

de design do LDD, bem como identificar as contribuições dos estudos anteriores sobre a 

utilização de livros digitais na educação, incluindo as percepções dos estudantes e 

professores. 
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A importância de observar e conhecer os estudos anteriores consiste na possibilidade 

de trazer à tona as contradições dos resultados e, assim, poder transformá-las em 

conhecimento explícito. 

 

2.2 ETAPAS DA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

De acordo com a proposição de Botelho, Cunha e Macedo (2011), a RI é composta 

por seis etapas, conforme apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Etapas da Revisão Integrativa 

 
Fonte: Autora, adaptado de Botelho, Cunha e Macedo (2011) 

 

A etapa 1 envolve identificação do tema e seleção da questão de pesquisa. O tema 

escolhido foi o livro didático digital e a questão norteadora da pesquisa foi: Como as 

características da Web se apresentam no livro didático digital? 

A partir da elaboração da questão de pesquisa, foram definidos os descritores ou 

palavras-chave, que guiam a estratégia de busca, e escolhidas as bases de dados. 

As palavras-chave escolhidas foram: livro didático digital e digital textbook, e podem 

aparecer no título, resumo e/ou nas palavras-chave dos artigos. A estratégia de busca utilizada 

foi: "digital textbook" or "e-textbook". Os campos de busca foram título do artigo (Article 

Title), resumo (Abstract) e palavras-chave (Keywords). 



39 

 

Na etapa 2, é realizado o planejamento e coleta de publicações que atendam aos 

critérios de inclusão definidos. Os critérios de inclusão dos estudos foram: artigos publicados 

entre 2014 e 2018; em inglês, português e espanhol; e com texto integral, disponível de forma 

gratuita e livre na internet. Foram incluídos os artigos que discutem a estrutura, 

características, formatos, recursos, funcionalidades e design do/e para o LDD, assim como 

aqueles que mostram a situação ou panorama de uma região ou país em relação ao 

desenvolvimento e uso do LDD ou que retratem as preferências e percepções sobre ele. 

Também foram incluídos artigos que apresentam ou discutem a história e evolução do LDD. 

Foram excluídos aqueles estudos que, embora apresentassem as palavras-chave em 

seus textos: a) não as abordavam como tema principal; b) tratavam sobre o conteúdo de um 

LDD específico; c) tratavam do desenvolvimento de um recurso para uma plataforma 

específica (iBooks; Google Books ou M-Learning), ou dispositivo específico (iPad, Kindle, 

Kobo), em especial formato proprietário e comercial ou que não discutissem características, 

funcionalidades, recursos ou design de LDDs. 

Considerando a natureza interdisciplinar do tema pesquisado, foram escolhidas bases 

de dados multidisciplinares. Para atender a esse requisito, proporcionar amplitude ao contexto 

da pesquisa e possuir reconhecimento na academia e na ciência, foram utilizadas as bases de 

dados Scopus, Web of Science e ERIC. Os dados foram coletados em novembro de 2018. 

A Scopus é uma base multidisciplinar que abrange as áreas de Ciências Sociais, 

Ciências Exatas, Ciências Humanas e Ciências Biológicas. Reúne “citações e resumo de 

literatura revisada por pares: revistas científicas, livros e conferências” (SCOPUS, 2017).  

A Web of Science é uma base de dados de resumos, que cobre aproximadamente 

12.000 periódicos e permite acesso a referências e resumos em todas as áreas do 

conhecimento.  

A base de dados ERIC (Education Resources Information Center), de 

responsabilidade do Departamento de Educação dos EUA, contém mais de 1,6 milhões de 

referências bibliográficas e resumos de artigos científicos nas área da educação e temas 

relacionados, incluindo “artigos de periódicos, anais de congresso, conferências, documentos 

governamentais, teses, dissertações, relatórios, mídia audiovisual, bibliografia, livros e 

monografias” (BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DA UFSCAR, 2018).  

As bases foram escolhidas em função da abrangência e relevância dos trabalhos 

indexados. A base ERIC é uma referência na busca de assuntos da área educacional e, 
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considerando que o LDD é um assunto interdisciplinar, com interfaces na educação, essa base 

foi incluída. 

Foram realizados testes e buscas preliminares nas bases enquanto a pesquisa e o 

problema estavam na fase inicial, de forma que os resultados contribuíram para conhecer o 

panorama geral e amadurecer a questão de pesquisa. 

As bases de dados permitem aplicar filtros de busca nos campos, como data, tipo de 

documento, idioma e área. Em todas as bases de dados, foram considerados os artigos escritos 

em inglês, português e espanhol. Os campos escolhidos para a pesquisa das palavras-chave 

foram: título, resumo e palavras-chave (article title, abstract and keywords). Em relação ao 

tipo de documento, foram pesquisados artigos e revisões (article and review). 

As buscas foram realizadas com os termos em inglês, de acordo com as 

especificidades de cada base. Foi utilizado o operador booleano or. Com base nesses critérios, 

a quantidade de estudos resultantes está listada no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Número de estudos recuperados por base de dados 
Base de dados Quantidade de Registros 

Eric 20 

Scopus 30 

Web Of Science 30 

Total 70 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

A etapa 3 consiste em identificar os estudos pré-selecionados e selecionados. Os 

artigos localizados foram exportados para o software EndNote Web para identificar o 

conteúdo e referências. Dos artigos obtidos na busca, foram excluídos os repetidos, 

totalizando 44 artigos. Elaborou-se uma planilha para organizar as informações e procedeu-se 

à leitura atenta dos títulos, resumos e palavras-chave, para verificar se estavam de acordo com 

os critérios de inclusão e exclusão definidos. Nos casos em que as informações dos itens 

anteriores foram insuficientes para a decisão de incluir ou não, procedeu-se à leitura do texto 

na íntegra. Após esses passos, restaram 19 artigos, 13 em inglês, 3 em português e 3 em 

espanhol, que foram selecionados e analisados. 

A etapa 4 envolve a categorização dos artigos selecionados. Nessa etapa, foram 

resumidas e documentadas as informações obtidas dos artigos encontrados. Botelho, Cunha e 

Macedo (2011) sugerem a elaboração de uma matriz de síntese, de acordo com a criatividade 

e necessidade do pesquisador.  
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Todos os artigos selecionados foram lidos e analisados conforme a estratégia de 

leitura sugerida por Purugganan e Hewitt (2004), que recomendam identificar a estrutura e as 

características do artigo. Na leitura do texto, procura-se o ponto principal, fazem-se perguntas 

e são geradas inferências de acordo com o conhecimento do assunto e experiência. 

Recomenda-se tomar notas à medida que se lê. Para registrar o processo, foi utilizado o 

modelo proposto pelas autoras, com adaptações para adequá-lo aos propósitos e necessidades 

da pesquisadora. Assim, formulou-se um documento que reuniu as informações dos estudos e 

serviu de base para a elaboração do texto final, apresentado nas páginas seguintes.  

Na etapa 5, é realizada a análise crítica das informações dos artigos selecionados e 

interpretação dos resultados. Os achados dos artigos possibilitam estruturar novos 

conhecimentos, perceber a existência de lacunas e sugerir linhas para futuras pesquisas. 

Os dados encontrados evidenciam a existência de pesquisas mais avançadas em 

aspectos técnicos do LDD e sobre as percepções e preferências de uso nos artigos dos EUA, 

Coreia do Sul e China. Uma das temáticas predominantes são as pesquisas sobre percepções e 

preferências dos estudantes em relação ao LDD. Tal questão é recomendada na literatura, 

pois, para que o LDD seja adotado e utilizado por professores e estudantes, é necessário 

conhecer seus anseios, necessidades e expectativas (ÖNGÖZ; MOLLAMEHMETOĞLU, 

2017; GRONLUND; WIKLUND; BOO, 2018). 

A etapa 6 consiste na apresentação e síntese do conhecimento obtido na revisão, de 

forma a “possibilitar a replicação do estudo” (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011, p. 

132), ou seja, deve trazer informações que permitam a avaliação dos procedimentos 

empregados em sua elaboração. Nessa etapa, são descritos os passos percorridos e 

apresentados os resultados obtidos. 

Essa etapa inclui a discussão das ideias apresentadas nos artigos e seu confronto com 

o posicionamento de quem faz a revisão. Os aspectos propostos na pesquisa são apresentados 

numa análise crítica dos pontos convergentes e divergentes dos estudos, para oferecer um 

entendimento global do assunto analisado. São apontados os achados, conceitos e 

similaridades dos estudos analisados e é possível identificar as lacunas para pesquisas futuras. 

A partir dos resultados obtidos pela leitura dos artigos, foi possível obter um 

panorama da temática e seu dinamismo, visto que recursos tecnológicos para o LDD surgem e 

são aperfeiçoados constantemente; alguns podem se impor como padrão, outros são 

abandonados ao longo do tempo. Assim, será apresentada uma visão geral dos estudos em 
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relação aos periódicos, ano em que foram publicados e países dos autores. Segue-se uma 

breve apresentação de cada estudo, complementada pela discussão da temática predominante. 

O campo de estudos que envolve a interação entre a mídia impressa e a digital é 

interdisciplinar. Dessa forma, as pesquisas que tratam da associação de recursos técnicos e 

simbólicos que favorecem a interação dos aspectos humanos, tecnológicos e educacionais 

fazem interface com diferentes áreas do conhecimento. 

Há diversificação de linhas de investigação, a produção de conhecimento ocorre no 

espaço interdisciplinar, que combina áreas como Ciência da Informação, Computação, 

Comunicação, Design, Educação, Educação Física, Física, Linguagem, Matemática e Saúde. 

Observa-se, em relação à temporalidade, a concentração da publicação de artigos em 

2016, com um total de seis artigos; os anos de 2015 e 2018 tiveram quatro artigos publicados; 

em 2017, publicaram-se dois; e, em 2014, três artigos. O quadro a seguir apresenta o total de 

artigos publicados por ano. 

 

Quadro 5 – Total de artigos publicados por ano 
Ano Total artigos 

2014 3 

2015 4 

2016 6 

2017 2 

2018 4 

Total 19 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Em relação aos periódicos, há dispersão dos trabalhos, tendo sido publicados em 16 

diferentes revistas científicas, de diferentes áreas, conforme disposto no Quadro 6. A revista 

Profesorado, da Espanha, foi a única que teve mais de um artigo selecionado. Isso pode ser 

explicado pelo fato de que o volume um de 2016 teve a temática dedicada ao livro texto 

impresso e digital. 

 

Quadro 6 – Artigos por Periódico 
Periódico Quantidade de artigos 

Comunicar 1 

Digital Education Review 1 

Education and Information Technologies 1 

Informatics in Education 1 
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Insights: the UKSG Journal 1 

International Review of Research in Open and Distance Learning 1 

Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice 1 

Journal of Adolescent & Adult Literacy 1 

Journal of Computers in Education 1 

Journal of Graphic Engineering and Design 1 

New Educational Review 1 

Profesorado-Revista De Curriculum Y Formacion De Profesorado 4 

Revista Edapeci - Educação a Distância e Práticas Educativas 
Comunicacionais e Interculturais 

1 

Scientific World Journal 1 

Telecommunication Systems 1 

ZDM - Mathematics Education 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

No Quadro 7, constam os artigos incluídos na RSL, separados por autor, título, 

periódico e ano. 

 

Quadro 7 – Artigos por autor, título, periódico e ano 
Autor Título Periódico Ano 

Song, J. S. 
Comparing wireless networks for applying 
digital textbook. 

Telecommunication Systems 2014 

Oliveira, J. 
Exploring Student and Teacher Perception of E-
textbooks in a Primary School. 

Comunicar 2014 

Railean, E. 
Toward user interfaces and data visualization 
criteria for learning design of digital textbooks. 

Informatics in Education 2014 

Dutra, A. S. 
Teacher expectations for the inclusion of digital 
textbooks in the classroom of high school. 

Revista Edapeci 2015 

Gu, X. Q. 
Design, development, and learning in e-
Textbooks: what we learned and where we are 
going. 

Journal of Computers in 
Education 

2015 

Saarinen, S. 
Identifying user interaction patterns in E-
textbooks. 

Scientific World Journal 2015 

Artuso, A. 
R. 

Digital textbooks - present, tendencies and 
possibilities of editorial market in brazilian and 
international context. 

Profesorado 2016 

Brown, C. 
Athletic Training Students' Perceptions of 
Electronic Textbooks and Computer Use in the 
Classroom. 

Internet Journal of Allied 
Health Sciences and Practice 

2016 

Garcia, N. 
M. D. 

From print to digital: Perspectives about the 
conception and production of physics digital 
textbooks in Brazil. 

Profesorado 2016 
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Mendoza, 
M. A. G. 

The textbook: contexts, spaces, reading, digital 
habits, and reception. 

Profesorado 2016 

Rayner, S. 
Books right here right now at the university of 
Manchester library. 

Insights: the UKSG Journal 2016 

Rodriguez, 
J. R. 

Review of published research on the book of 
digital text in magazines, publications and 
international reference congresses. 

Profesorado 2016 

Ongoz, S. 
Determination of Secondary Students' 
Preferences Regarding Design Features Used in 
Digital Textbooks. 

Digital Education Review 2017 

Pepin, B. 
Digital curriculum resources in mathematics 
education: foundations for change. 

ZDM - Mathematics 
Education 

2017 

Elesini, U. 
S. 

Analysis of e-textbooks: Development, use and 
availability on the Slovenian Market. 

Journal of Graphic 
Engineering and Design 

2018 

Hung, W. H. 
Critical factors of the adoption of e-textbooks: A 
comparison between experienced and 
inexperienced users. 

International Review of 
Research in Open and 
Distance Learning 

2018 

Grönlund, 
Å. 

No name, no game: Challenges to use of 
collaborative digital textbooks. 

Education and Information 
Technologies 

2018 

Seomun, G. 
Development of a tool for measuring adverse 
health effects due to digital textbook use. 

New Educational Review 2018 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
 

Os estudos incluídos foram analisados e as informações, sumarizadas. Dentre os 19 

artigos válidos, cinco tratam do LDD no Ensino Médio, dois no Ensino Fundamental, cinco 

no Ensino Superior, um no Ensino Fundamental e Médio e seis não se relacionam 

especificamente a nenhum nível de ensino. 

Em relação à distribuição geográfica dos autores dos artigos, três são de autores da 

Espanha, três do Brasil, dois da Coreia do Sul, dois dos EUA, um da China, um da Finlândia, 

um da Eslovênia, um da Inglaterra, um da Romênia, um da Suécia, um do Taiwan, um da 

Turquia e um em colaboração de pesquisadores de quatro países (Canadá, EUA, Holanda e 

Inglaterra). O Quadro 8 apresenta os artigos separados por país, autor e nível de ensino. 

 

Quadro 8 – Artigos por país, autor e nível de ensino 
País Autor (es) Nível de ensino 

Brasil 

ARTUSO (2016) 

Ensino Médio DUTRA; LUZ; FREITAS; SOUZA (2015) 

GARCIA; HEIDEMANN; BARBOSA (2016) 

Espanha 
MENDOZA (2016) Não definido 

OLIVEIRA; CAMACHO; GISBERT (2014) Ensino Fundamental 
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RODRIGUEZ; REGUEIRA (2016) Não definido 

Coreia do Sul 
SEOMUN; NOH (2018) Ensino Fundamental 

SONG et al. (2014) Ensino Fundamental e Médio 

EUA 
BROWN; DAVID; MONACO (2016) 

Ensino Superior 
DOBLER (2015) 

China GU; WU; XU (2015) Não definido 

Finlândia SAARINEN et al. (2015) Ensino Superior 

Eslovênia ELESINI; TOMAŽIN (2018) Ensino Superior 

Inglaterra RAYNER; COYLE (2016) Ensino Superior 

Romênia RAILEAN (2014) Não definido 

Suécia GRONLUND; WIKLUND; BOO (2018) Ensino Médio 

Taiwan HUNG; HSIEH; HUANG (2018) Ensino Superior 

Turquia ÖNGÖZ; MOLLAMEHMETOĞLU (2017) Ensino Médio 

Canadá, EUA, 
Holanda e 
Inglaterra 

PEPIN et al. (2017) Não definido 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
 

Os dados mostram Brasil e Espanha com maior número de artigos, o que evidencia a 

importância do tema nesses países nos últimos anos. A produção científica sul-coreana e 

estadunidense também se destaca, pois esses países são pioneiros na adoção do LDD. 

Os artigos do Brasil têm como foco o Ensino Médio e tratam das tendências e 

possibilidades do mercado editorial nacional de LDDs, da apropriação de recursos digitais nos 

LDDs de Física e da visão dos professores em relação ao uso destes na sala de aula. 

As tendências do LDD no Brasil são explicitadas sob o prisma de Artuso (2016), 

editor e autor de LDD de Física para o Ensino Médio. O autor explica que o país está num 

estágio inicial de desenvolvimento e uso do LDD e as possibilidades que este oferece ainda 

são subutilizadas. Artuso (2016) oferece um panorama dessa área do mercado editorial 

brasileiro e apresenta exemplos de objetos digitais presentes em livros brasileiros e espanhóis 

da área de Ciências da Natureza. Mostra as limitações editoriais na produção do LDD, a 

saber: custo, prazo, formação do profissional, dinâmica da profissão, limitações tecnológicas, 

experiência em desenvolvimento e diferenças entre desenvolvedores e usuários. 

Para compreender a visão dos professores quanto à inclusão do livro didático digital 

na sala de aula, Dutra et al. (2015) fizeram um estudo com professores do ensino médio de 

uma rede educacional brasileira (Adventista), que edita livros didáticos próprios e planeja 

implantar o LDD no Ensino Médio. Os resultados obtidos nos 106 questionários permitiram 
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perceber a receptividade dos professores em relação ao LDD. Os professores pesquisados 

atuam nas áreas de linguagem, ciências da natureza, ciências humanas e matemática. Possuem 

equipamento de uso pessoal e utilizam apresentações, vídeos, simulações, jogos e aplicativos 

educacionais na sala de aula. O livro digital é um recurso conhecido e utilizado pelos 

professores. 

Para a maior parte dos professores pesquisados, o LDD tem vantagens em relação ao 

impresso. Eles reconhecem que esse recurso pode trazer problemas novos e acreditam que as 

versões impressa e digital vão coexistir. Os argumentos favoráveis ao uso do LDD em sala de 

aula representam 76,6% das respostas. Os autores enfatizam que, em relação ao tempo de 

magistério, os professores mais resistentes ao LDD “são os que possuem menos tempo de 

magistério” e a maior aceitação foi observada entre os mais experientes em sala de aula. Isso 

desfaz a ideia de que “professores mais velhos ou com mais tempo de magistério são mais 

resistentes ao uso de inovações tecnológicas” (DUTRA et al., 2015, p. 346). 

Garcia, Heidemann e Barbosa (2016) investigaram a apropriação de elementos 

digitais por autores de livros didáticos de Física aprovados no PNLD. Os livros foram 

analisados com base na Teoria de Aprendizagem Multimídia, de Richard Mayer, e a pesquisa 

mostrou a necessidade de estabelecer novas formas de avaliação de materiais digitais. Para 

verificar a incorporação de tais elementos nos livros didáticos, foi analisado um livro de um 

mesmo autor em três processos avaliativos. Os autores observam que a incorporação é 

gradual, com um aumento a partir de 2015, ano em que chegaram à rede pública brasileira os 

primeiros LDDs, conforme estabeleceu o edital de 2013 do PNLD. 

Entre os artigos da Espanha, Mendoza (2016) discute e reflete sobre o LDD com 

base na sua estrutura organizacional e espacial. Oliveira, Camacho e Gisbert (2014) 

apresentam um estudo de caso sobre a percepção do professor e dos estudantes sobre o uso de 

um LDD do Ensino Fundamental e Rodriguez e Regueira (2016) fazem uma revisão das 

pesquisas sobre o LDD publicadas em revistas e congressos internacionais de referência. 

Mendoza (2016) procura compreender por que a essência do livro didático se define 

por um conjunto de espaços múltiplos: geográfico, conteúdo interno (textual e iconográfico), 

escolar, sala de aula, conceitual, de leitura e legibilidade hipertextual e de recepção. Para o 

autor, as versões impressas e digitais do livro didático estão relacionadas à noção de espaço, 

pois ele está ancorado no espaço geográfico do qual depende e pelo qual existe. São os 

espaços locais, nacionais, da sala de aula, dos níveis educacionais e institucionais da escola, 

sendo assim, trata-se de um objeto que ocupa um espaço e se fundamenta em relação a ele. 
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A Coreia do Sul é o país mais avançado no uso e desenvolvimento do LDD e a 

abordagem dos artigos é mais técnica. Os autores são da área da Computação e da 

Enfermagem, respectivamente. 

O artigo de Song et al. (2014) analisa os tipos de rede sem fio existentes para 

determinar qual é mais apropriada para o ambiente dos LDDs. Seomun e Noh (2018) 

desenvolveram uma ferramenta para medir efeitos adversos à saúde em estudantes do Ensino 

Fundamental que usam livros didáticos digitais. A ferramenta de estudo foi testada com 690 

alunos do sexto ano que usaram os LDDs por mais de um ano, em escolas que participam do 

programa piloto de LDD no país. 

Os estudos dos EUA abordam experiências e percepções dos estudantes 

universitários ao usar o LDD e as preferências de leitura. Dobler (2015) inquiriu estudantes 

universitários de cursos de licenciatura sobre as percepções em relação à leitura no LDD e 

qual o papel dele no processo de aprendizagem. Brown, David e Monaco (2016) buscaram 

identificar se os estudantes universitários de treinamento esportivo usam o LDD e quais suas 

percepções sobre ele. Para isso, aplicaram um questionário que foi respondido por 861 

estudantes de universidades de todo o país. 

Elesini e Tomažin (2018) analisaram o processo de criação de LDDs e as 

experiências no uso por professores do Ensino Fundamental na Eslovênia. Os autores 

pesquisaram a disponibilidade dos LDDs no mercado e, para entender o processo de 

desenvolvimento, participaram da criação de um LDD de língua estrangeira para o Ensino 

Fundamental. 

Gronlund, Wiklund e Boo (2018) investigaram como ambientes digitais são usados 

na prática escolar, com 370 estudantes e 30 professores de cinco escolas secundárias suecas, 

por meio de questionários, observações em sala de aula e entrevistas com professores e 

estudantes. As observações e entrevistas serviram para fornecer insights contextuais aos 

pesquisadores. Os resultados mostraram que as ferramentas colaborativas eram pouco usadas, 

professores e estudantes não tinham consciência de sua existência. O uso dos recursos do 

material digital foi individual, os estudantes liam ou ouviam o texto, mas não participavam 

ativamente na aprendizagem, fazendo anotações ou marcando o texto, por exemplo.  

Os autores salientam que a maioria dos professores não usou o material ativamente 

para ajudar os estudantes a aprender e sequer verificou os resultados dos testes automatizados. 

Isso demonstra que os professores não incorporaram o design colaborativo do LDD em seu 

pensamento sobre ferramentas de ensino e aprendizagem e o consideram como um livro 
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estático. Tal situação sugere que o uso pleno de ferramentas digitais requer novas formas de 

pensar o ensino e que é preciso mais do que fornecê-las para alcançar esse objetivo. 

Os pesquisadores chineses Gu, Wu e Xu (2015) revisaram a literatura sobre LDD e, a 

partir dela, fornecem informações sobre o design, desenvolvimento e aprendizagem com 

LDD. Apresentam vantagens, trazem resultados de estudos que pesquisaram a aceitação e 

percepção de usuários e a comparação da eficácia de aprendizagem desse formato com 

relação a livros didáticos impressos. Os autores concluem que aprender com LDD não é 

totalmente realizado e requer estudos mais aprofundados. Sendo assim, sugerem que seja 

investigado o design pedagógico dos LDDs e que se avaliem com mais profundidade suas 

funções para apoiar a aprendizagem. 

O estudo de Hung, Hsieh e Huang (2018) objetiva identificar os fatores críticos que 

estimulam a aceitação de LDDs entre estudantes do ensino superior do Taiwan, diferenciando 

usuários experientes e inexperientes. Para tanto, aplicaram um questionário a estudantes 

universitários do Taiwan, a partir da Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia. Os 

autores, com base nas respostas de 912 questionários, descobriram que a expectativa de 

desempenho, o prazer e o ajuste percebido da tecnologia são fatores que afetam a intenção 

comportamental para aceitação do LDD. Outra descoberta foi que tanto o gênero quanto a 

experiência de uso influenciam os modelos de aceitação de usuários experientes e 

inexperientes com a tecnologia. No caso de usuários inexperientes, amigos e colegas podem 

influenciar a intenção de usar LDDs. 

Öngöz e Mollamehmetoğlu (2017) estudam as características de design para LDDs 

preferidas por estudantes secundários da Turquia. Foram desenvolvidos três LDDs com 

diferentes características de design, mas com o mesmo conteúdo, para serem usados pelos 

estudantes, que depois responderam ao questionário. As descobertas mostraram que, em 

termos de página, os estudantes preferem LDDs com uma página inicial e uma página de 

verso. Os elementos para alternar entre as páginas são necessários junto com ferramentas de 

índice, glossário e pesquisa. Também são desejadas imagens, desenhos tridimensionais 

realistas, vídeos e animações. 

O trabalho de Pepin et al. (2017) faz uma discussão teórica sobre LDD e recursos 

para o currículo digital em educação matemática. As autoras apresentam exemplos de projetos 

que utilizam recursos digitais e apontam que, devido à natureza e desenho dos sistemas 

automatizados de aprendizagem, há um enfraquecimento das demarcações entre pedagogia e 

avaliação, e entre a avaliação somativa e formativa. 
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Os materiais digitais têm potencial para fornecer experiências de aprendizado 

estimulantes e significativas para os estudantes e motivar oportunidades para aprimorar a 

capacidade de design dos professores. As autoras abordam a necessidade de entender o espaço 

de interação associado à mudança dos recursos estáticos para dinâmicos, que tem a 

capacidade de suportar formas de aprendizado personalizado e interação. 

Railean (2014) revisa os critérios de interface e visualização de dados para 

demonstrar teoricamente o uso e desenvolvimento de Design de aprendizagem de Meta 

Sistemas em LDDs. A autora considera a interface de usuário e os critérios de visualização de 

dados como questões centrais no design de LDDs e postula que o design da interface de 

materiais de aprendizagem evolui de acordo com os paradigmas do pensamento humano. A 

visualização de dados é a exibição gráfica de informações abstratas para produção de sentido. 

A autora sugere que a abordagem de visualização de dados pode ser usada para identificar os 

critérios mais importantes para o design da interface dos LDDs. 

De acordo com Railean (2014), a abordagem de Meta Sistemas envolve design e 

desenvolvimento de estruturas cognitivas, afetivas e psicomotoras. Isso significa que o autor 

dos LDDs precisa pensar sobre o conteúdo, as interfaces, os estilos de aprendizagem, como os 

usuários acessarão gráficos, tarefas de avaliação etc. É importante estimar as consistências do 

design da tela, cores, tamanhos de fonte em diferentes dispositivos, bem como os resultados 

de aprendizagem. O design da interface precisa ser mais do que um design instrucional ou de 

avaliação. Nesse sentido, utilizar a abordagem de Meta Sistemas no projeto significa 

privilegiar a aprendizagem centrado no estudante e baseada na competência que se deseja que 

este adquira. 

Saarinen et al. (2015) introduzem uma nova arquitetura para o LDD com auxílio à 

navegação por meio de um índice e um mapa conceitual. O LDD desenvolvido foi utilizado 

por 99 universitários do curso de formação de professores da Universidade de Turku, na 

Finlândia. As sequências de interação dos estudantes foram capturadas e analisadas. Com base 

nelas, foram identificados três tipos de usuários: usuário passivo, clicador de termos e usuário 

do mapa conceitual. A interface do mapa conceitual permitiu que os estudantes começassem a 

interagir com o aplicativo antes do que com a interface de índice. Para os autores, esses 

resultados sugerem que a análise de padrões de interação permite uma compreensão mais 

profunda do uso de LDDs do que a avaliação somativa. 
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2.2.1 Síntese do conhecimento obtido 

 

Após análise e interpretação dos resultados, fez-se a síntese do conhecimento obtido 

e a discussão. Primeiramente, será apresentada a temática que prevaleceu nos estudos; na 

sequência, os achados em termos de características gerais do LDD, limitações, vantagens e 

desvantagens, possibilidades e tendências. 

Em relação à temática predominante nos estudos, foram criadas categorias para 

enquadrá-los. A categoria Percepção sobre o LDD foi o enfoque de nove estudos, por isso, 

dividiu-se em três subcategorias: percepção dos estudantes, com quatro estudos; dos 

professores, com dois estudos; e dos estudantes e professores, com três estudos. O quadro a 

seguir mostra as categorias criadas para os estudos analisados. 

 

Quadro 9 – Categorias dos estudos analisados 
Nº Categoria Subcategoria Qtde estudos 

1 Percepção sobre o LDD 
Estudantes 4 
Professores 2 

Estudantes e professores 3 

2 Análise de LDD específico e tendências 
LDD de Física 1 

Tendências 1 
3 Reflexão conceitual  3 
4 Revisão da literatura  2 
5 Criação de novos recursos  3 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
 

Na subcategoria percepção dos estudantes, Brown, David e Monaco (2016) 

verificaram se estudantes universitários de treinamento esportivo usam o LDD e quais suas 

percepções sobre ele; Dobler (2015) inquiriu estudantes universitários de cursos de formação 

de professores sobre a preferência de leitura digital; Hung, Hsieh e Huang (2018) 

identificaram os fatores críticos para a aceitação de LDDs entre estudantes do ensino superior 

do Taiwan; Öngöz e Mollamehmetoğlu (2017) estudaram as preferências de estudantes 

secundários da Turquia em relação às características de design. 

A percepção dos professores sobre o LDD foi o assunto de dois estudos: Dutra et al. 

(2015) buscaram compreender a visão dos professores do Ensino Médio quanto à inclusão 

desse recurso em sala de aula e Elesini e Tomažin (2018) analisaram as experiências no uso 

dos professores do ensino fundamental na Eslovênia. 

Dos três estudos que enfocam a percepção de estudantes e professores sobre o LDD, 

dois utilizam a observação seguida de questionários e entrevistas com os envolvidos. O 
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trabalho de Oliveira, Camacho e Gisbert (2014) apresentou um estudo de caso que observou e 

entrevistou um professor e seus alunos a respeito da utilização de um LDD no Ensino 

Fundamental, enquanto Gronlund, Wiklund e Boo (2018) investigaram o uso dessa ferramenta 

na prática escolar de cinco escolas secundárias. Já Rayner e Coyle (2016) mostraram os 

resultados da pesquisa feita com professores e estudantes sobre a utilização do LDD no 

projeto implantado na Universidade de Manchester. 

A análise de um LDD específico e de tendências para o LDD foi o tema de dois 

estudos. Garcia, Heidemann e Barbosa (2016) analisaram livros de Física do Ensino Médio 

em relação à presença de Objetos Educacionais Digitais, e Artuso (2016) mostrou um 

panorama do LDD no Brasil e discutiu tendências futuras da área. 

Três estudos trataram da reflexão conceitual sobre o LDD, incluindo desde reflexões 

sobre o que é o livro, o que é o livro didático (MENDOZA, 2016) e o processo de transição de 

modelos, formatos e suportes pelo qual passa o livro na atualidade. Pepin et al. (2017) 

abordaram questões relacionadas ao design e ao uso (por professores e alunos) do LDD, 

enquanto Railean (2014) tratou da evolução dos critérios de interface e dos paradigmas do 

pensamento humano em que estes se baseiam permearam a discussão dos autores. 

Revisar a literatura foi a proposta temática de dois estudos. Assim, Gu, Wu e Xu 

(2015) mostraram os resultados de pesquisas sobre aceitação e percepção de usuários de 

LDD, apresentaram as vantagens, compararam a eficácia de aprendizagem desse formato com 

relação aos livros didáticos impressos. Os autores categorizaram os estudos em termos de 

tipologia, recursos, aceitação, eficácia e design de aprendizagem. Rodriguez e Regueira 

(2016) revisaram trabalhos de investigação, reflexões e posicionamentos publicados em 

periódicos científicos, trabalhos apresentados em congressos e conferências direcionados à 

pesquisa em livros didáticos. 

Enquanto os autores chineses fornecem informações sintéticas sobre o design, 

desenvolvimento e aprendizagem com o LDD e fazem uma análise técnica, os espanhóis 

discutem aspectos conceituais. Pela descrição da metodologia, não é possível saber 

precisamente quantos estudos foram analisados. Verificando citações e referências, pode-se 

perceber que não há coincidência entre os artigos utilizados nos dois trabalhos. Nesse sentido, 

ambos contribuíram com diferentes visões sobre o LDD. Ainda que haja itens abordados por 

ambos, como a eficácia de aprendizagem do LDD em relação ao impresso, cada um elencou 

autores diferentes, o que enriqueceu este trabalho. 
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O desenvolvimento e a criação de novos recursos para o LDD são o objeto de três 

estudos. Saarinen et al. (2015) criaram um LDD com um índice e um mapa conceitual para 

auxiliar a navegação pelos estudantes; Seomun e Noh (2018) desenvolveram uma ferramenta 

para verificar os efeitos prejudiciais à saúde dos estudantes que usam LDDs e Song et al. 

(2014) analisaram as redes sem fio existentes para definir a mais adequada a ser utilizada no 

ambiente do LDD. 

Entre as limitações do LDD, Dobler (2015) e Brown, David e Monaco (2016) 

apontaram a leitura de texto longo na tela, fadiga ocular e dor de cabeça, irritação com 

imagens que demoram para aparecer, enquanto Artuso (2016) destaca a tímida contribuição 

pedagógica e exploração de recursos tecnológicos, a falta de contribuições acadêmicas e 

discussões com professores que poderão utilizar o material. 

Os estudos apontam como vantagens do LDD: acessível em qualquer lugar e a 

qualquer momento; mais barato do que o livro de papel; flexibilidade; não é necessário 

carregar mochilas pesadas, pois são portáteis e vários livros são armazenados em um 

dispositivo de leitura eletrônica; conteúdo digital pode ser atualizado por um pequeno custo 

adicional; promoção da aprendizagem ativa e autorregulada, estímulo da autorreflexão; 

inclusão de recursos como ampliar tamanho de fonte, pesquisa de conteúdo, anotações 

personalizadas, hiperlinks, imagens, áudio e vídeo para apresentar informações de maneiras 

alternativas; apelo visual enriquecido com multimídia, possibilidade de reutilização ilimitada 

e suporte para o aprendizado personalizado. 

Entre as desvantagens, aparecem: projeto inadequado; dificuldade de uso; 

usabilidade e interface ruim; design funcional deficiente; anotações e destaques no dispositivo 

de toque requer mais tempo e esforço; leitura online é mais complexa e pode levar a 

distrações; movimento no emaranhado de páginas da web requer um processo mental mais 

dinâmico e flexível; falta de preparo dos estudantes para utilizar plenamente os recursos 

disponíveis; alguns estudantes não são receptivos à ideia de usá-los. Para Artuso (2016, p. 

192), os LDDs existentes no Brasil “estão muito distantes das potencialidades dessa 

tecnologia, resumindo-se a replicar o conteúdo impresso acrescido de alguns objetos 

educacionais digitais, os OEDs, com baixo nível de interação”. O autor aponta que isso ocorre 

em virtude de limitações relacionadas a “custos, prazos, limitações tecnológicas e experiência 

em desenvolvimento”. 

Uma referência necessária para examinar o livro didático é a questão da leitura e do 

próprio conceito de livro enquanto objeto. Esse é um tema de pesquisa em diferentes áreas do 
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conhecimento. As reflexões sobre a leitura aparecem em Dobler (2015), Mendoza (2016) e 

Rodriguez e Regueira (2016). Brown, David e Monaco (2016) comentam que os estudantes 

acham a leitura online “desarticulada” porque “precisavam fazer muita rolagem e 

deslocamento da tela”. 

O estudo de Dobler (2015) discute a mudança da natureza do texto, a leitura digital e 

online, o aparecimento do ebook e do LDD e mostra vantagens deste último, como fornecer 

uma alternativa para promover a aprendizagem ativa, oferecer várias formas para acessar 

informações e estimular a autorreflexão, pois os leitores podem perceber quando, onde e 

como aprendem melhor. De acordo com a autora, para a integração efetiva do LDD no ensino-

aprendizagem, os professores devem conhecer o processo de leitura digital e os problemas 

com o acesso ao conteúdo digital, visto que o nível de experiência dos professores com essas 

questões afeta o tipo de apoio que podem oferecer aos estudantes. 

Dobler (2015) discorre sobre a leitura online e sua complexidade, uma vez que 

localizar, avaliar e sintetizar informações de recursos da Internet e mover-se entre uma série 

não linear de páginas da web exige um processo mental mais dinâmico e flexível do que a 

leitura no impresso. E ao mesmo tempo depende das estratégias obtidas com a experiência de 

leitura do impresso, como reconhecimento de palavras, fluência e compreensão. A construção 

de significado nos textos interconectados da Internet obriga o leitor a adaptar-se mentalmente. 

A partir dessas reflexões, Dobler (2015) conduziu uma pesquisa com estudantes 

universitários de cursos de formação de professores sobre a preferência de leitura digital. Os 

materiais incluíam um LDD aprimorado, com recursos que permitem aos leitores acessar 

informações via texto, fotografias, podcasts, vídeos e links para outros sites. Também 

possibilita interação e compartilhamento de notas entre grupos de estudantes, realçar texto, 

procurar palavras-chave, acessar links online e incorporados, clicar nas definições de 

vocabulário e marcar texto e gráficos. 

Os achados da pesquisa mostram que as ferramentas de personalização e os recursos 

disponíveis no LDD adicionam camadas de complexidade a leitura e aumentam a necessidade 

de envolvimento cognitivo dos leitores ao ler. Assim, treinar-se para permanecer na leitura 

pode ser útil para qualquer situação de leitura, mas é crítico quando o leitor alterna entre 

diferentes mídias, links da web e texto. Para 25% dos estudantes, o LDD impactou 

negativamente o engajamento cognitivo, pois leram mais devagar e se distraíram com mais 

facilidade. Por outro lado, 65% indicaram que os recursos digitais melhoraram sua 

experiência de leitura. 
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Para Dobler (2015), leitores experientes podem demonstrar a flexibilidade mental 

necessária para compreender um LDD, mas leitores menos qualificados podem enfrentar 

dificuldades ao intercalar entre os vários formatos disponíveis. A decisão sobre o modo de 

aprender com o LDD parecia estar baseada na dificuldade do conceito estudado, no tempo 

disponível e na preferência baseada no estilo de aprendizagem. Os elementos multimídia do 

LDD podem favorecer a compreensão ou interromper o fluxo de leitura, dificultando a 

transição dos leitores entre visualizar, ouvir e ler. Como a experiência de leitura de LDD é 

nova para muitos estudantes, os professores desempenham papel fundamental para ajudá-los a 

avançar e a compreender a mudança do texto impresso para o digital. 

As possibilidades e tendências do LDD envolvem, segundo Artuso (2016, p. 192), “a 

integração de redes sociais digitais, a incorporação de métodos estatísticos responsivos, a 

introdução da tecnologia de eye-tracking e a inclusão de elementos de gamificação”. 

É importante entender que a validade da análise realizada está no contexto de 

aplicação: o LDD para o Ensino Médio. Os estudos encontrados descrevem a percepção e a 

aceitação do LDD por professores e estudantes em diferentes contextos e níveis de ensino. 

Ainda que países mais desenvolvidos tecnologicamente e com acesso mais amplo às TICs 

tenham mais experiência e maturidade com o uso do LDD, os problemas relatados são 

comuns, uma vez que, como pontuam Gronlund, Wiklund e Boo (2018), o aprendizado é um 

empreendimento que requer interação social, as ferramentas automatizadas são úteis para 

muitas tarefas, mas não substituem o contato humano e nem prescindem da presença do 

professor. 

O estudo de Oliveira, Camacho e Gisbert (2014) mostrou que o uso do LDD na sala 

de aula favoreceu a aprendizagem distribuída. Os estudantes trabalharam individual e 

colaborativamente, numa atmosfera de apoio e ajuda entre os parceiros. Nessa experiência, o 

professor não era o protagonista e tinha liberdade de movimento para ajudar os alunos que 

precisavam de sua presença. 

Em relação à necessidade de preparo para o uso pedagógico do LDD e de alterar a 

metodologia de ensino, Dutra et al. (2015) salientam que os professores têm consciência 

dessas necessidades e percebem que até o currículo escolar precisa mudar para a transição do 

livro didático em papel para o digital. No novo cenário, os estudantes serão responsáveis pela 

aprendizagem e construção do conhecimento, exigindo, portanto, uma mudança cultural. 

Conforme explicam Gronlund, Wiklund e Boo (2018), as experiências anteriores de 

digitalização mostraram que o rápido aumento de computadores, tablet e redes na escola não 
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resulta em mudança significativa se não houver mudanças na concepção de aprendizagem, 

tanto por parte dos professores quanto dos estudantes. 

Os autores afirmam que as pesquisas sobre o uso da tecnologia na escola mostram 

que estas servem como apoio ao ensino tradicional, mais do que o uso de ferramentas e 

métodos colaborativos. Isso se deve a visões da aprendizagem como atividade individual, à 

cultura escolar e à falta de conhecimento e habilidades no uso das TICs. 

A temática de maior relevância para este estudo, a apropriação de características da 

Web no LDD, não é citada ou explorada nos artigos analisados, o que demonstra o ineditismo 

do tema pesquisado e sua relevância científica. 

No próximo capítulo, serão discutidas outras questões que envolvem o LDD e as 

ideias dos autores encontrados na RSL dialogarão com autores encontrados ao longo do 

desenvolvimento desta tese, de forma a traçar um painel sobre o tema, tendo como diretriz as 

características da Web. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo contempla os tópicos que norteiam o desenvolvimento da pesquisa, 

produzidos a partir da revisão de literatura sobre o tema. Está dividido em seis seções, que 

compreendem o contexto histórico, o aparecimento do livro e sua evolução em diversos 

suportes materiais, o livro didático, o livro digital, o LDD, o Ensino Médio, a geração digital 

e as características da Web. 

Apresenta e discute o conceito de geração digital e como a interligação das pessoas 

com a tecnologia produz novas formas culturais, que modelam os hábitos, especialmente os 

de leitura e escrita, que alteram as formas de produção social e econômica de toda a 

sociedade, em especial a relação com o LDD e o mercado editorial. 

Finalmente, traz a revisão exploratória de literatura sobre as características da Web, 

que culminou na escolha de cinco delas, para detalhamento e análise. 

 

3.1 LIVRO DIDÁTICO 

 

O desenvolvimento do livro está ligado à escrita, que surge de necessidades práticas, 

“os sumérios começaram a utilizar um sistema que os ajudasse a memorizar e contabilizar o 

movimento dos bens” (LAJOLO; ZILBERMAN, 2009, p. 27). Assim, a “primeira forma de 

livro parece situar-se no início do primeiro milênio da era cristã. Está provavelmente ligada ao 

emprego de diversos tipos de materiais macios e leves para a escrita: cortiça, fibra vegetal ou 

tecido” (ESCARPIT, 1976, p. 4). Este autor lembra que a palavra grega Biblos “é a fibra 

interior de alguns caniços, principalmente o papiro; liber, em latim, é a camada fibrosa situada 

abaixo da casca das árvores”, assim, os materiais utilizados deram nome ao livro. 

Os primeiros materiais utilizados para a escrita foram as rochas, argila, cerâmica e 

madeira, 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 e aprimoramentos, ao 

papel como é conhecido hoje. 

O uso do papel acrescentou mobilidade; a invenção da prensa mecânica por 

Gutenberg e os aprimoramentos da produção diminuíram os custos, facilitaram o acesso e, 

com isso, o livro pode se popularizar. Sua história envolve uma série de inovações técnicas ao 

longo dos últimos séculos, que possibilitaram a produção em série e a consolidação da 

organização física e lógica, com a divisão em capítulos, prefácio, índices, sumários, resumos, 
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títulos, subtítulos, numeração de páginas, uso de parágrafos, cabeçalhos, rodapés, margens, 

páginas em branco e pontuação (ESCARPIT, 1976; MURRAY, 2003). 

A partir da invenção de Gutenberg, os livros passam a ser produzidos em série e 

surgem novas profissões ligadas à produção do livro, como tipógrafos, impressores, livreiros e 

editores, que se tornam importantes na confecção das obras. 

O longo caminho percorrido pelo livro abrange o registro das colheitas ou das leis 

religiosas em pedra, quando a leitura e escrita eram um privilégio de poucos, até se 

difundirem “entre as diferentes classes sociais, o que ocorre primeiro entre os gregos e depois 

entre os romanos” (LAJOLO; ZILBERMAN, 2009, p. 28), passa por um decréscimo na Idade 

Média e volta a se expandir no início do século XIX, quando novas camadas sociais têm 

acesso à leitura. Na Europa e Estados Unidos, isso aconteceu a partir da metade do século 

XIX e em outros países apenas em meados do século XX, conforme assinala Escarpit (1976). 

As transformações ocorridas no livro atenderam a exigências e necessidades da 

sociedade, sem romper com a forma anterior. Foi “uma revolução nas estruturas do suporte 

material do escrito assim como nas maneiras de ler” (CHARTIER, 1998, p. 13). A utilização 

de diferentes materiais conferiu novas práticas e atitudes à leitura e à escrita, visto que, nos 

livros antigos, em forma de rolo, era impossível ler e escrever ao mesmo tempo. Com o 

surgimento do códice, o livro pode ser colocado numa mesa, o formato em cadernos facilita o 

manuseio e permite fazer anotações sem precisar segurá-lo nas mãos. A leitura se transforma 

com o novo suporte: feita em voz alta na Antiguidade, passa a ser silenciosa com o texto 

impresso. As evoluções se apropriam de elementos anteriores, como a paginação, a 

numeração e os índices. 

De acordo com Escarpit (1976), a era das grandes tiragens começa com 

aperfeiçoamentos das máquinas que aceleraram a técnica da impressão e uma série de 

invenções, como a “prensa metálica, prensa de rolos e a pedal, prensa mecânica a vapor” 

(ESCARPIT, 1976, p. 9), ocorridas no período de 1800 a 1820. Com isso, um grande número 

de leitores se apropria do livro, o que assegura rentabilidade como produto comercial. Esses 

novos leitores exigem uma literatura em sua própria língua e não mais em latim, como ocorria 

antes. Tal processo ocorre no mesmo período do nascimento dos estados nacionais na Europa 

e, para Escarpit (1976, p. 11), “no pensamento revolucionário de 1848 o livro se torna um 

símbolo fundamental. Já se sabe que o caminho da liberdade passa pelas conquistas culturais”. 

Utilizado para fins comerciais, financeiros, contábeis, religiosos e educacionais, após 

sucessivos aperfeiçoamentos, padronizações, aumento nas tiragens e consequente diminuição 
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do preço, o livro se propagou e passou a estar presente como material didático nas escolas e 

universidades. Dessa forma, aparece o livro didático, organizado com objetivos e 

intencionalidade de aprendizagem. 

O livro didático pode “cimentar a uniformidade de pensamento, divulgar 

determinadas crenças, inculcar normas, regras de procedimento e valores” e oferecer uma 

multiplicidade de leituras possíveis, que podem “criar as diferenças porque a leitura que se faz 

nele ou dele nunca é única. A leitura de um livro é ato contraditório, e estudar seu uso é 

fundamental para o historiador compreender a dimensão desse objeto cultural” 

(BITTENCOURT, 2008, p. 15). 

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

educacionais, visando principalmente ao público escolar”. Silva (2012, p. 807) afirma que o 

livro didático “surgiu na Grécia Antiga, quando Platão sugeriu que se fizesse uma composição 

de livros de leitura com uma seleção do melhor de sua época”, enquanto Munakata (2012) 

sugere que a origem pode estar no comércio de exemplares manuscritos para universitários, 

na fase de expansão das universidades na Europa, no século XIII. Escarpit (1976) reforça essa 

origem ao afirmar que, desde que surgiram, “as universidades organizaram a atividade de 

copiar os textos clássicos para serem usados pelos estudantes” (ESCARPIT, 1976, p. 6). 

A invenção da imprensa possibilitou rapidez e padronização na produção e facilitou a 

disseminação. Porém, a utilização expressiva do livro didático só acontece com a 

formalização dos sistemas de ensino, ocorrida com a constituição dos estados nacionais, no 

século XIX (ESCARPIT, 1976; CHOPPIN, 2004). 

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 e 

estendida, mais tarde, 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 PNLD. 

De 1971 a 1985, o foco dos Programas voltados para os livros didáticos passa a ser 

os alunos do Ensino Fundamental (6 a 15 anos), atendidos pelo Programa do Livro Didático 

para o Ensino Fundamental (Plidef), com apoio financeira das unidades federadas 

participantes. Os alunos do Ensino Médio passaram a receber livros didáticos a partir de 2005, 

de forma gradativa, sendo que a distribuição de livros de todas as disciplinas se completou em 

2009 (GARCIA; HEIDEMANN; BARBOSA, 2016). 
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Além de consagrado em nossa cultura escolar, o livro didático tem assumido a 
primazia entre os recursos didáticos utilizados na grande maioria das salas de aula 
do Ensino Básico. Impulsionados por inúmeras situações adversas, grande parte dos 
professores brasileiros o transformaram no principal ou, até mesmo, o único 
instrumento a auxiliar o trabalho nas salas de aula (SILVA, 2012, p. 806). 

 

A hegemonia do livro didático se deve ao fato de ser considerado uma ferramenta 

confiável que fornece informações para apoiar e aprimorar a compreensão dos estudantes 

sobre conceitos críticos (KNIGHT, 2015). 

Choppin (2008, p. 9) afirma que apesar da “aparente banalidade” e “familiaridade 

enganadora”, o livro didático é um objeto complexo, pois: 

 

Trata-se de um produto cultural cujas funções são plurais: instrumento iniciático de 
leitura, vetor linguístico, ideológico e cultural, suporte – durante muito tempo 
privilegiado – do conteúdo educativo, instrumento de ensino e de aprendizagem 
comum à maioria das disciplinas. Mas é também um objeto manufaturado, 
amplamente divulgado em todo o mundo, cuja produção e difusão se inscrevem em 
uma lógica industrial e comercial (CHOPPIN, 2008, p. 9). 

 

O livro didático visa a aprendizagem (tem o objetivo de ensinar), contém textos, 

imagens, tabelas, gráficos, e, mais recentemente, infográficos. O processo de produção 

envolve uma complexidade de fatores, com a interferência de interesses do mundo editorial, 

educacional, político e econômico. As funções do livro didático envolvem a seleção e da 

organização de conteúdo com rigor científico, clareza, profundidade, atualização e 

pertinência. 

 

3.1.1 Pesquisas sobre livro didático e livro digital no Brasil 

 

Os primeiros estudos sobre o livro didático no Brasil, antes chamados de manuais 

escolares, tratam de questões ideológicas. “Nos anos de 1980 e início de 1990, as análises 

sobre as produções didáticas de História recaíam, majoritariamente, nas denúncias do caráter 

ideológico de que era revestido o conjunto da literatura escolar” (BITTENCOURT, 2011, p. 

489). A autora destaca que esta tendência se inspirou: 

 

nas concepções de Althusser e Establet sobre o papel da escola no mundo capitalista. 
Muitos dos que se dedicavam a análises sobre materiais didáticos estavam 
preocupados com as reformas curriculares que se iniciavam junto às lutas políticas 
no processo de democratização do país (BITTENCOURT, 2011, p. 490). 
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O crescimento das pesquisas acadêmicas sobre o livro didático ocorreu na década de 

1980, ampliando-se para diversas áreas e disciplinas escolares. De acordo com Bittencourt 

(2004), as pesquisas que utilizam o LD como objeto de estudo o analisam como mercadoria, 

produto cultural, propagador de costumes e valores ou como veículo de transmissão do 

conhecimento. 

Tal crescimento pode ser confirmado pelo número expressivo de 492 teses e 3263 

dissertações encontradas na busca realizada no catálogo de Teses e Dissertações da Capes, 

conforme consta no Quadro 1, na seção Ineditismo. 

As pesquisas sobre o livro didático no Brasil são conduzidas principalmente pelo 

grupo liderado por Circe Bittencourt, na Universidade de São Paulo (USP), responsável pela 

organização e criação do LIVRES2 (Banco de Dados Livros Escolares Brasileiros), e Kazumi 

Munakata, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

Entre as abordagens de estudo do livro didático, uma delas o utiliza como material 

histórico e fonte para compreender a história de uma disciplina. Assim, é considerado um 

objeto cultural que reflete a história da disciplina em dado período e apresenta elementos do 

currículo da disciplina. Considerando que recebe influências culturais e políticas, retrata a 

realidade cultural, os modelos e concepções de escola, currículo e metodologias de ensino.  

Pesquisas dessa natureza são encontradas nas áreas de Física, História, Educação Matemática 

e Química. 

Outra tendência recente é estudar o livro didático em relação a conteúdos específicos 

de áreas como Línguas Estrangeiras, Português, Geografia, História, Matemática (PEPIN et 

al., 2017), Química (SOUZA; MOL, 2013) e Física (MACIEL, 2014; ARTUSO, 2016; 

GARCIA; HEIDEMANN; BARBOSA, 2016). 

O livro digital no Brasil é estudado em diferentes perspectivas e áreas. Os focos 

principais de estudo concentram-se na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na 

Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação; na Universidade de São Paulo, destacam-se a 

Escola de Comunicação e Artes, a Faculdade de Educação e a Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas; na Universidade Federal de Santa Catarina, o curso de Design e Ciência 

da Informação; na Universidade Federal de Minas Gerais, a Faculdade de Letras, entre outras, 

que possuem trabalhos esparsos nesta linha. 

                                                 
2 Disponível em: http://www2.fe.usp.br:8080/livres/ 
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 A partir da busca no catálogo de Teses e Dissertações da Capes, utilizou-se o método 

bola de neve, com consulta às referências das teses, dissertações e artigos encontrados que 

ajudaram a descobrir as pesquisas na área, compreender e traçar a linha histórica dos estudos. 

Da área de História, provêm os pesquisadores mais citados sobre o tema livro, o 

francês Roger Chartier; no tema livro didático, destacam-se Alain Choppin e os brasileiros 

Circe Bittencourt e Kazumi Munakata, que desde a década de 1990 orientam trabalhos com 

essa temática. 

Há dispersão dos estudos em diferentes áreas, como a História, Historiografia e 

História da Educação, com produções apresentadas em congressos e revistas da área. No caso 

das pesquisas historiográficas, que se fazem a partir de fontes documentais, o livro didático é 

considerado um documento histórico. Um dos mais antigos grupos é o Laboratório de Ensino 

e Material Didático3 (LEMAD), do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da USP, que tem um catálogo eletrônico do banco de dados 

LIVRES, ligado à Biblioteca do Livro Didático da Faculdade de Educação da USP. 

Na área de Letras e Línguas Estrangeiras, o livro didático em associação com 

recursos tecnológicos é estudado há anos, pois essa área utiliza esses recursos como auxiliares 

no aprendizado de línguas estrangeiras e o livro didático vinha acompanhado de fitas cassetes, 

CDs ou DVDs desde o final dos anos 70. Com o impulso da internet, a questão do letramento 

digital e dos gêneros textuais passa a ocupar espaço e os estudos buscam analisar como tais 

questões são abordadas no livro didático (ROJO, 2007; DOBLER, 2015). 

A Ciência da Informação também contribui com pesquisas relevantes sobre o livro 

impresso e digital, veiculadas nos congressos e revistas, como o Congresso Brasileiro de 

Biblioteconomia e Documentação. 

Na Ciência da Computação, o livro digital é estudado nos aspectos técnicos e em 

relação aos formatos, sistemas, recursos e tecnologias, com ênfase na questão da Usabilidade 

e Ergonomia, que visa a melhorar as condições de uso dos equipamentos. A Usabilidade e a 

Ergonomia do livro digital também interessam aos estudos do Design e da Saúde (SEOMUN; 

NOH, 2018). 

 

                                                 
3 Disponível em: http://lemad.fflch.usp.br/acervo022013 
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3.2 LIVRO DIGITAL 

 

Ao longo do tempo, o livro passou por diferentes fases e materialidades, conforme 

demonstrado nas seções anteriores. A evolução dos suportes materiais proporcionou 

mobilidade e portabilidade. A passagem “do livro em rolo (volumen) pelo livro em cadernos 

(codex) nos primeiros séculos da era cristã” (CHARTIER, 1998, p. 24) e a redução do 

tamanho oferecem conforto na leitura e escrita, assim como altera o estatuto do livro, da 

sacralidade de que era dotado na Idade Média, para uma utilização prosaica em diversos 

ambientes, públicos e privados. 

O surgimento do livro digital suscita discussões sobre o que é livro e aborda questões 

sobre o conteúdo, o suporte e suas materialidades, o papel da leitura e da escrita e como estas 

se modificam com a disponibilidade da tecnologia. Enquanto o livro impresso possui um 

suporte material, em que estão unidos o texto (conteúdo) e o papel (suporte), o livro digital é 

codificado em bits e depende de um software ou dispositivo específico para leitura. 

O livro digital é também chamado de livro eletrônico (e-book electronic book) e, na 

enciclopédia Intercom de Comunicação, consta que e-book  

 

é uma abreviação de electronic book (livro eletrônico ou livro digital). Indica, em 
princípio, a versão eletrônica de um livro impresso que pode ser lido por meio de um 
e-reader (electronic reader), um computador [...] ou outro dispositivo que permita 
acesso a dados digitais, como alguns celulares (GRUSZYNSKI, 2010, p. 427). 

 

O livro digital, ao mesmo tempo em que oferece novos potenciais de leitura e escrita, 

traz consigo desafios, como distrações na leitura, dificuldades de acesso à tecnologia, 

variedade de formatos de arquivo e dispositivos de leitura, novas configurações sobre o 

direito autoral, além de exigir do leitor novas competências e mais flexibilidade mental 

(CANAVILHAS, 2014; DOBLER, 2015).  

As mudanças levaram tempo para se estabelecerem e serem aceitas. A invenção da 

prensa de tipos móveis de Gutenberg adicionou rapidez à produção de livros, de modo que 

estes se tornaram abundantes, mas enfrentou resistências nos primeiros tempos. Shirky (2011) 

mostra que Martinho Lutero e Edgar Allan Poe argumentaram contra o excesso de novos 

livros publicados e a consequente queda da qualidade. 

A partir do século XX, as mudanças do livro convergem para o computador e outros 

dispositivos eletrônicos. Assim, o livro digital é fruto de uma genealogia de desenvolvimentos 

tecnológicos e sua evolução, de acordo com Serra (2014, p. 224), possui como destaques “a 
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divulgação de conceitos e ideias, o lançamento de dispositivos e a oferta de conteúdo”. A 

autora cita Vannevar Bush como idealizador dos livros digitais, cujo artigo de 1945 apresenta 

o conceito do Memex (memória expandida) como  

 

um equipamento em que fosse possível ao leitor armazenar seus livros, suas 
anotações, suas imagens, seus sons, seus gráficos e quaisquer outras informações 
representadas em formatos e suportes variados, que poderiam ser acessados a 
qualquer momento, de acordo com a necessidade do solicitante (SERRA, 2014, p. 
225). 

 

Em 1965, Ted Nelson concebe o Projeto Xanadu e utiliza o termo “hipertexto” para 

referir-se a um sistema de documentos não lineares que podem ser modificados 

constantemente e mantidos conectados (PAIVA; NASCIMENTO, 2009). 

Em 1968, Alan Kay propõe o Dynabook, um dispositivo semelhante a um tablet, 

projetado como um “computador para crianças de todas as idades” (KAY, 1972, p. 1), e que 

“permitia [a] leitura de livros em tela, além da possibilidade de escrever, desenhar e acessar 

conteúdos de sons e imagens” (SERRA, 2014, p. 225). 

 

Figura 2 – Dynabook proposto por Alan Kay 

 
Fonte: https://history-computer.com/ModernComputer/Personal/Dynabook.html 

 

O projeto Gutenberg4, iniciado em 1971 por Michael Hart, na Universidade do 

Illinois, é considerado a primeira coleção de livros eletrônicos, e objetivou “disponibilizar 

informação, livros e outros materiais ao público em geral em formas que a vasta maioria dos 

                                                 
4  Projeto Gutenberg, disponível em: http://www.gutenberg.org/wiki/PT_Principal 
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computadores, programas e pessoas possam facilmente ler, usar, citar e pesquisar” (HART, 

1992, s.p.). A página do projeto continua ativa e oferece acesso às obras em domínio público. 

De acordo com Serra (2014, p. 225), “Bush lançou a ideia, Kay criou o equipamento e 

Michael Hart ofereceu o conteúdo”. 

Inicialmente, o livro digital era concebido como a digitalização do impresso (GU; 

WU; XU, 2015), como ocorreu no Projeto Gutenberg, no uso do CD-Rom (SERRA, 2014) e 

em iniciativas que convertiam livros impressos em arquivos PDF, que possuíam limitações, 

pois não é possível adequar-se aos diferentes tamanhos de tela ou configurar o tamanho das 

fontes. Com o aperfeiçoamento da tecnologia e o surgimento da Web, inicia-se uma fase em 

que o livro em formato digital adquire novas funcionalidades, os dispositivos para leitura são 

aperfeiçoados e mais conteúdos estão disponíveis. 

A primeira geração do livro digital traz obras em CD-ROM, cuja leitura é feita em 

computadores (SERRA, 2014). Teve início com as ideias de Bush e foi até o final da década 

de 1980. A segunda geração do livro digital abrange a década de 1990, na qual a internet se 

populariza e são lançados os primeiros dispositivos de leitura dedicados (e-readers – leitores 

eletrônicos) e passam a ser oferecidos conteúdos em formato PDF. 

O primeiro destes dispositivos aparece em 1998, o Rocket eBook, seguido pelo 

GoReader, Softbook, eBookman, RCA eBook e HieBook (PROCÓPIO, 2010; SEHN, 2014; 

SONG et al., 2014). Na época, os dispositivos não foram bem-sucedidos, os formatos eram 

proprietários, havia pouca opção de conteúdo e os leitores não tinham noção clara do que era 

o produto (PROCÓPIO, 2010; SERRA 2014). Para Procópio (2010), esses produtos não 

conseguiram criar um modelo de negócios para a cadeia produtiva do livro, faltava uma 

plataforma que unisse editores, autores e leitores e oferecesse, a estes, liberdade para escolher 

e comprar o que desejassem. 

A terceira geração é marcada pelo desenvolvimento do formato ePUB (Electronic 

Publication – Publicação Eletrônica) em 2007 pelo IDPF (International Digital Publishing 

Forum – Fórum Internacional de Publicação Digital), que proporcionou um padrão aberto, o 

qual pode ser usado em diferentes equipamentos, trazendo mais recursos para os dispositivos 

de leitura. No mesmo ano, foi lançado o Kindle pela Amazon, um dispositivo fácil de usar, 

combinado com uma grande quantidade de títulos disponíveis e de baixo custo, alguns 

gratuitos. Isso o fez ser bem vendido e ajudar a popularizar os e-readers (PROCÓPIO, 2010; 

SEHN, 2014; SERRA, 2014). 
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A partir de 2010, inicia-se a quarta geração, caracterizada pelo lançamento dos 

tablets, entre eles, o iPad pela Apple em 2010, que impulsionou o mercado ao proporcionar 

flexibilidade ao leitor (SERRA, 2014), pois pode ser utilizado para ver vídeos, ouvir músicas, 

jogar e ler livros, além de funções como acesso à agenda, calculadora, e-mail e outros 

aplicativos disponíveis no equipamento. “A tendência observada é a prevalência dos tablet em 

comparação aos e-readers (dispositivos dedicados), com a seleção de apenas um equipamento 

que permita múltiplos usos” (SERRA, 2014, p. 227). Nos anos seguintes, surgiram outros 

modelos e marcas de tablet, o que contribuiu para popularizar os equipamentos e a leitura no 

meio digital.  

Uma das vantagens do tablet em relação ao computador pessoal de mesa, ou desktop, 

é a adoção da interface touchscreen, que o torna mais fácil de manusear, inclusive por 

crianças e pessoas mais idosas, que não tenham habilidade e conhecimento sobre 

computadores. O mesmo ocorre com os smartphones, e disso advém a popularização e 

aumento de vendas desses dispositivos. 

No Brasil, o Kindle chegou em 2009, mesmo ano em que foi lançada a “Gato Sabido, 

uma loja virtual de e-books [...] A Saraiva e a Livraria Cultura lançariam suas iniciativas em 

2010, com a primeira lançando seu leitor LEV em 2014 e a segunda se unindo à canadense 

Kobo e comercializando os dispositivos desta a partir de 2012” (CARRENHO, 2016, p. 100). 

A principal diferença entre o tablet e o e-reader é que este é dedicado 

exclusivamente à leitura e o tablet pode ter múltiplos usos. Outra diferença é a tela: o e-reader 

utiliza o recurso de tinta eletrônica (e-ink – electronic ink), que não emite luz e não causa 

desconforto para a leitura, enquanto a tela do tablet emite luz colorida e pode dificultar a 

leitura de textos extensos.  

Há uma diversidade de formatos de arquivos, que estão atrelados aos equipamentos, 

e duas classes de formatos, os abertos e os proprietários (SERRA, 2014). 

 

[...] observa-se nos primeiros equipamentos lançados a presença de formatos 
textuais simples como TXT, RTF, HTML, OeB e DOC, que permitem a edição de 
textos comuns, seguidos dos arquivos em PDF e, mais recentemente, o EPUB e o 
HTML5. Apesar da existência de formatos proprietários, nota-se que editores estão 
aderindo a formatos abertos, priorizando a compatibilidade com os dispositivos de 
leitura. Os formatos abertos (open source) utilizados frequentemente nos livros 
eletrônicos são o PDF, EPUB e HTML5 (SERRA, 2014, p. 7). 

 

Os formatos abertos são fruto de discussões e acordos de associações, órgãos 

públicos e privados e empresas, para definir um padrão, enquanto os formatos proprietários 

não têm padronização, trazem “desafios aos leitores e bibliotecas, ao restringir o acesso e, 
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consequentemente a leitura” (SERRA, 2014, p. 11), e aprisionam o leitor a uma plataforma ou 

equipamento, pois, se trocá-lo, o formato de arquivo dos ebooks não será reconhecido e o 

leitor precisará comprar a mesma obra em formato compatível com o dispositivo. 

 

Em síntese, os novos dispositivos, cada qual com seus próprios softwares e padrões 
técnicos, passam a fazer parte relevante do processo competitivo, requerendo que as 
editoras, por sua vez, definam em quais deles seus produtos serão ofertados. Já os 
consumidores, ao adquirirem o dispositivo escolhido, acabam entrando em uma 
situação de aprisionamento tecnológico (technological lock-in), uma vez que, após a 
compra, os custos de mudança podem se tornar elevados (MELLO et al., 2016, p. 
52). 

 

Além do formato de arquivo, outra barreira para o acesso ao livro digital é o DRM 

(Digital Rights Management – Gestão de Direitos Digitais), uma “ferramenta que controla o 

acesso e distribuição de recursos digitais, protegendo o conteúdo contra cópias ou distribuição 

ilegal. Ele abrange o controle do acesso, identificação, validação dos usuários e criptografia 

do conteúdo” (SERRA, 2014, p. 15). 

 

Sistemas de DRM são uma combinação de processos, programas e hardware que 
facilitam a atribuição, gestão e aplicação dos direitos associados à mídia digital. 
Sistemas de DRM devem identificar e descrever a mídia, atribuir e identificar os 
direitos associados a ela e garantir que as solicitações venham de usuários 
autorizados (HART apud SERRA, 2014, p. 16). 

 

No modelo do livro impresso, a aquisição de um exemplar envolve a propriedade 

dele, que implica na liberdade de fazer o que se deseja com ele: ler, emprestar, doar, porém, 

no digital, não acontece o mesmo. O comprador perde controle e pode inclusive ficar sem 

acesso ao livro digital ou à coleção inteira se trocar de equipamento, devido à 

incompatibilidade dos arquivos. Em relação ao DRM, um LDD analisado em estudo anterior 

(CARNEIRO; BALDESSAR, 2017b) tinha prazo de validade para utilização e, após o 

término desse prazo, o acesso foi bloqueado. 

Nos primeiros anos do livro digital, havia confusão entre o equipamento e o 

conteúdo, tanto entre os leitores quanto na imprensa. Com o amadurecimento da tecnologia, 

há uma compreensão mais apurada do livro digital por parte do leitor, que tem maior 

independência na compra e dispõe de mais informações, melhorando sua posição de 

consumidor, pois pode procurar e comparar produtos e, com isso, tornar-se o foco das 

empresas que produzem ebooks (MELLO et al., 2016).  

O design responsivo ou web design responsivo (ZEMEL, 2013) refere-se à criação 

de um layout cujo conteúdo se adapta conforme o equipamento. É uma maneira de propiciar a 



67 

 

sensação de leveza e facilidade para a leitura. Com ele, ao trocar de dispositivo, as páginas se 

conformam ao tamanho da tela, as imagens e o texto se reconfiguram, sem causar 

desconforto, principalmente nas telas pequenas. A experiência estética é agradável aos olhos e 

o acesso ao conteúdo se torna funcional, proporcionando uma leitura melhor e mais fluída. 

O conteúdo se adapta de acordo com o tamanho de tela, sem se desconfigurar, perder 

a formatação ou separar as sílabas erroneamente. Grosso modo, pode-se dizer que o design 

responde ao dispositivo utilizado, adaptando-se a ele. 

O design responsivo oferece flexibilidade, uma vez que, ao detectar o acesso por um 

dispositivo, ativa o layout adequado para ser visualizado da melhor forma naquele dispositivo, 

seja um celular, um tablet ou um desktop. Ele identifica as medidas da tela e a preenche da 

forma mais adequada e visualmente confortável. 

Em relação ao conteúdo, o livro digital pode ser apresentado em três categorias: sem 

forma definida (layout fluido); com forma definida (layout fixo) e interativo. De acordo com o 

tipo de texto, dispositivo e software em que for acessado, há um formato mais adequado 

(TEIXEIRA, 2016). O layout fluido se destaca “pela adaptação do texto a diversos 

dispositivos de leitura e pelos recursos de marcação, anotação, busca, compartilhamento de 

leitura e dicionário, que geralmente atua com o equipamento” (TEIXEIRA, 2016, p. 36) e tem 

como vantagem adequar-se automaticamente aos diferentes dispositivos. 

No layout fixo, a estrutura da página é mantida, independentemente do dispositivo 

usado. No caso dos ebooks infantis, que utilizam imagens e outros recursos multimidiáticos e 

interativos “para contar a história de forma integrada […] o conteúdo da obra é o próprio 

layout final. […] Os ebooks interativos [...] podem ter características similares as dos ebooks 

de forma definida, acrescidos de elementos interativos e multimídia” (TEIXEIRA, 2016, p. 

37). 

Sehn (2014) elenca os elementos constituintes da configuração gráfica do livro 

impresso, como a capa, lombada, contracapa e orelhas, em que constam informações para o 

leitor, os elementos pré-textuais, o corpo do texto e os pós-textuais, o formato do papel, a 

tipografia, as margens, aberturas e fechamentos de capítulos, legibilidade, notas de rodapé. 

Todos os elementos têm a função de ajudar o leitor, seja oferecendo informações sobre o livro, 

autor, editora ou orientando e situando-o espacialmente no livro. 

A autora compara estes elementos do impresso com o livro digital, por exemplo, o 

formato do papel no digital será definido pelo dispositivo que o leitor usa e pelo formato do 
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arquivo e layout (que pode ser fluido ou fixo) e explica que o livro pode ser abordado pelo 

conteúdo, pelo aspecto morfológico ou pelo impacto na prática cultural. 

Procópio (2010) usa três elementos para definir o livro digital: o software de leitura 

(software reader), o hardware e o conteúdo. O hardware é o dispositivo de leitura (e-reader), 

que permite a visualização de livros digitais. A partir desses elementos, Sehn (2014) propõe 

um esquema para compreender o livro digital, apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Esquema para compreensão do livro digital 

 
Fonte: Sehn (2014) 

 

Em termos econômicos, o livro digital tem impacto crescente no mercado editorial. 

Nos Estados Unidos, há um “crescimento permanente desde 2009, exceto um ligeiro 

decréscimo no ano de 2013” (MELLO et al., 2016, p. 47). Nos demais mercados, a evolução é 

mais lenta. Os autores afirmam que o “mercado de livros digitais necessitará de mais tempo 

para se consolidar” (MELLO et al., 2016, p. 48). 

 

O fato é que a indústria editorial observou, ao longo dos últimos anos, um 
revigorado movimento de entrada de novos investidores, resultado da mudança de 
paradigma tecnológico que, por sua vez, se traduz na difusão, ainda que em ritmos 
distintos em vários países e segmentos, das tecnologias digitais por toda a cadeia 
produtiva do livro (MELLO et al., 2016, p. 53). 

 

Os autores destacam a importância do mercado editorial brasileiro, que está entre os 

dez maiores do mundo.  
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Uma evidência da sua relevância é a atração de grandes players internacionais, que 
investem no mercado brasileiro por meio da aquisição de editoras nacionais. Outra 
forma de constatar a importância do mercado brasileiro é a dimensão do segmento 
de LD [livros didáticos] e a sua dinâmica, marcadas pelas compras governamentais 
que atraem editoras de mercados já maduros e permitem o crescimento de grandes 
editoras nacionais, como FTD, Saraiva e Abril Educação. Essas três empresas 
figuraram na lista das maiores editoras do mundo em 2014 (MELLO et al., 2016, p. 
65). 

 

Porém, os autores ressaltam que o mercado de livros no Brasil está estagnado, o 

volume de vendas concentra-se nas compras do governo, e sua boa posição “no ranking 

mundial pode mascarar certas dificuldades enfrentadas pelo mercado editorial brasileiro, que 

poderá contar com a contribuição das novas tecnologias digitais para superá-las”(MELLO et 

al., 2016, p. 67). 

O livro mantém, desde suas versões primitivas até a digital, a linguagem escrita. Os 

suportes mudaram ao longo do tempo e influenciaram as formas de leitura e escrita, porém, 

não eliminaram a ideia essencial de preservar e disseminar o conhecimento representado pela 

escrita. 

As mudanças instauradas pela chegada do livro digital alteram o perfil do leitor, que 

precisa combinar as habilidades de leitura no impresso com as possibilidades de interatividade 

e não linearidade. Santaella (2014) descreve os perfis dos leitores e sua mudança no decorrer 

do tempo, em função de mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais e tecnológicas 

pelas quais passou a sociedade. 

Para Dobler (2015), a experiência de leitura do impresso ajuda a formular estratégias 

para melhorar a compreensão em outros formatos. A complexidade da leitura online exige a 

mobilização do repertório adquirido no impresso e acrescenta o dinamismo da interconexão e 

multiplicidade de textos oferecidos pela Internet. Dessa forma, leitores experientes podem ter 

mais facilidade e flexibilidade mental do que os menos qualificados, que podem enfrentar 

dificuldades ao intercalar entre os vários formatos disponíveis. 

O uso cotidiano de computadores, tablet e smartphones transforma a produção e a 

leitura de textos, assim, perde-se a materialidade própria dos suportes (CHARTIER, 2002), 

visto que, no mundo digital, todos os textos são lidos num mesmo suporte (a tela do 

computador, tablet ou smartphone). Para Baron (2015), a tecnologia remodela a compreensão 

do que significa ler, os leitores se distraem facilmente pelas tentações de seus dispositivos, 

que induzem a leitura superficial. O processo cognitivo abrangido na leitura no ambiente 
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digital e o envolvimento do leitor com o texto são diferentes da leitura no livro impresso 

(BARON, 2015; DOBLER, 2015). 

Ao comparar o valor da leitura no impresso e no digital, Baron (2015) explica que os 

benefícios da leitura podem ser perdidos se ela é realizada somente no digital. O estudo da 

autora sobre hábitos de leitura, realizado com mais de 300 estudantes universitários dos 

Estados Unidos, Japão e Alemanha, mostra que o livro impresso continua sendo preferido 

para a leitura, especialmente em textos considerados “sérios”. Os entrevistados citaram que os 

livros físicos proporcionam sensação de maior concentração do que os digitais. 

Para Santaella (2014, p. 28), “desde o livro ilustrado e as enciclopédias, o código 

escrito foi historicamente se mesclando aos desenhos, esquemas, diagramas e fotos, o ato de 

ler foi igualmente expandindo seu escopo para outros tipos de linguagens”. A autora entende 

ser natural “que o conceito de leitura acompanhe essa expansão” e retrata diferentes tipos de 

leitores, que incluem “o leitor da imagem, no desenho, pintura, gravura, fotografia”, de 

gráficos, mapas, sistemas de notações, de jornal e revista, o leitor da cidade, que lê e 

interpreta a “miríade de signos, símbolos e sinais em que se converteu a cidade moderna”, “o 

leitor das imagens evanescentes da computação gráfica e o leitor do texto escrito que, do 

papel, saltou para a superfície das telas do computador”.  

Nesta linha de evolução, “o leitor do texto escrito”, passa do papel “para a superfície 

das telas do computador” e “navega nas arquiteturas líquidas e alineares da hipermídia no 

ciberespaço”, que engloba as redes de computadores interligados “que dão amplo acesso à 

informação e permitem o encontro dos internautas, criando novas formas de socialização, 

compartilhamento e participação.” 

Dessa forma, 

 

o ato de ler passou a não se limitar apenas à decifração de letras, mas veio também 
incorporando, cada vez mais, as relações entre palavra e imagem, entre o texto, a 
foto e a legenda, entre o tamanho dos tipos gráficos e o desenho da página, entre o 
texto e a diagramação. Além disso, com o surgimento dos grandes centros urbanos e 
com a explosão da publicidade, a escrita, inextricavelmente unida à imagem, veio 
crescentemente se colocar diante dos nossos olhos na vida cotidiana. Isso está 
presente nas embalagens dos produtos que compramos, nos cartazes, nos pontos de 
ônibus, nas estações de metrô, enfim, em um grande número de situações em que 
praticamos o ato de ler de modo tão automático que nem chegamos a nos dar conta 
disso (SANTAELLA, 2014, p. 28). 

 

Santaella (2014) descreve quatro tipos de leitores: o contemplativo, o movente, o 

imersivo e o ubíquo. O contemplativo é o leitor do livro impresso e da imagem fixa, surgido 

no Renascimento e com perfil meditativo. O movente aparece com a Revolução Industrial e lê 
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o “mundo em movimento, dinâmico, das misturas de sinais e linguagens de que as metrópoles 

são feitas”. O imersivo surge nos “espaços das redes computadorizadas de informação e 

comunicação” (SANTAELLA, 2014, p. 30) e desenvolve habilidades de leitura distintas, para 

navegar nas telas, conectar-se e mover-se pelos hiperlinks, definir seus roteiros e interagir 

com os textos, imagens, documentos, músicas e vídeos. É um leitor acelerado, “que busca, 

encontra, relaciona, associa e compara fragmentos de informação com uma velocidade 

inusitada, compondo e interpretando uma mensagem intersemiótica, composta de elementos 

sonoros, visuais e textuais” (SANTAELLA, 2014, p. 31). O leitor ubíquo é caracterizado pela 

“prontidão cognitiva ímpar para orientar-se entre nós e nexos multimídia, sem perder o 

controle da sua presença e do seu entorno no espaço físico em que está situado” 

(SANTAELLA, 2014, p. 31). 

Cada leitor possui um perfil cognitivo. O contemplativo realiza uma leitura privada, 

concentrada, abstrata e conceitual. Seus objetos e signos são duráveis e manuseáveis, um 

“livro, um desenho e uma pintura exigem do leitor a lentidão de uma entrega perceptiva, 

imaginativa e interpretativa em que o tempo não conta” (SANTAELLA, 2014, p. 30). O leitor 

movente é fragmentado, transitório, fugaz e veloz para se ajustar ao ritmo da cidade e cuja 

atenção passa “de um estado fixo para um móvel”. É o leitor instável e “apressado de 

linguagens efêmeras, híbridas, misturadas”, que “aprendeu a transitar entre linguagens, 

passando da imagem ao verbo, do som para a imagem com familiaridade imperceptível” 

(SANTAELLA, 2014, p. 30). 

O leitor imersivo está “cognitivamente em estado de prontidão” para conectar-se aos 

nós e seguir “roteiros multilineares, multissequenciais e labirínticos que ele próprio ajuda a 

construir ao interagir com os nós que transitam entre textos, imagens, documentação, músicas, 

vídeo etc.” (SANTAELLA, 2014, p. 31). Para o leitor ubíquo, não há “fronteiras entre o físico 

e o virtual”, responde prontamente “aos estímulos que vêm do mundo ao redor e do mundo 

informacional. A atenção é irremediavelmente uma atenção parcial contínua. Quer dizer, a 

atenção responde ao mesmo tempo a distintos focos sem se demorar reflexivamente em 

nenhum deles” (SANTAELLA, 2014, p. 36). 

Considerando as mudanças ocorridas nas tecnologias dos dispositivos, que 

acrescentam mobilidade, o aumento da velocidade das conexões com a Internet, que adiciona 

a possibilidade de conectar-se em qualquer lugar e tempo e a maneira como as pessoas usam 

os dispositivos e aplicativos, inclusive o livro digital, a leitura ganha novas nuances. 
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No contexto do livro digital, os perfis do leitor descritos por Santaella (2014) são 

simultâneos, o “surgimento de um tipo de leitor não leva o anterior ao desaparecimento”; eles 

“coexistem, complementam-se e se completam” (SANTAELLA, 2014, p. 32), visto que cada 

perfil adiciona habilidades e camadas de complexidade ao ato de ler, que é realizado em 

diferentes suportes e de diferentes maneiras. 

 

3.3 LIVRO DIDÁTICO DIGITAL 

 

O livro didático digital surge da intersecção das tecnologias digitais com o livro 

didático, perpassando o livro digital, numa teia crescente de complexidade. É uma mídia 

nova, que herda padrões e modelos do livro impresso e incorpora funcionalidades do meio 

digital. Assim, 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”. 

Como é um tema novo, ainda não há uma definição amplamente aceita (GU; WU; 

XU, 2015; GRÖNLUND; WIKLUND; BOO, 2018) e terminologias padronizadas, o que 

causa dúvidas sobre o que de fato é o LDD e o que se pode esperar dele. Para realizar estudos 

nessa área, as buscas nas bases de dados precisam abranger muitos termos para garantir o 

acesso aos artigos produzidos. 

Para Song et al. (2014, p. 26), a expressão “livro didático digital” foi usada pelo 

Korea Education and Research Information Service (KERIS – Serviço Coreano de 

Informação de Educação e Pesquisa) em 2007; antes, utilizava-se a expressão “livro 

eletrônico”. Na definição apresentada por esses autores, o LDD é “livro didático abrangente 

que adiciona o conteúdo de vários livros de referência [...] além de incorporar várias 

simulações, dados multimídia e funções de um banco de dados (questões de avaliação) e 

vários programas de gerenciamento”. 

Song et al. (2014) destacam, ainda, que se trata de um livro que maximiza o 

aprendizado e a conveniência, enfatizando pontos fortes do livro tradicional, e adiciona 

funções multimídia, como animação, efeitos 3D e funções de pesquisa e navegação. 

Gronlund, Wiklund e Boo (2018) explicam que a literatura define o LDD de 

maneiras diferentes, há definições que enfocam o formato digital, os dispositivos ou 

características específicas.  
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O estudo de Gu, Wu e Xu (2015) resumiu os principais temas encontrados na 

literatura sobre LDD. A partir deles, elaboraram cinco categorias que cobrem os tópicos de 

investigação na área. As categorias incluem a tipologia do livro eletrônico, os recursos do 

LDD e suas vantagens, a aceitação pelo usuário do LDD, a eficácia do LDD em apoio ao 

aprendizado e o design de aprendizagem do LDD. O Quadro 10 apresenta as categorias. 

 

Quadro 10 – Categorias de investigação no LDD 
Nº Categoria 

1 Tipologia do LDD 

2 Recursos do LDD e suas vantagens 

3 Aceitação pelo usuário 

4 Eficácia do LDD em apoio ao aprendizado 

5 Design de aprendizagem 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Gu, Wu e Xu (2015) 
 

Segundo pesquisa de Gu, Wu e Xu (2015, p. 28), há mais de 30 formatos de arquivo 

diferentes para os LDDs, sendo que os cinco mais utilizados no desenvolvimento são: “TEXT, 

HTML, CHM, PDF e EPUB”. Dentre as inúmeras classificações existentes, os autores 

destacam três tipos diferentes de LDDs: materiais de aprendizado multimídia e sua versão 

como aplicativos (apps); livros digitais; e livros digitais online abertos, como o wiki. Em 

outra categorização, eles são apresentados como: baseados na Web, em software e em 

dispositivos. 

Numa perspectiva histórica, Gu, Wu e Xu (2015) mostram que a maneira mais fácil e 

barata de produzir LDDs foi digitalizar os impressos existentes, sem adicionar tecnologias 

interativas. Outra forma foi desenvolvê-los como material multimídia suplementar. Os custos 

eram mais altos e havia dificuldade para atualizar. A terceira abordagem envolveu o livro 

aberto online, que, nos casos apresentados, foi desenvolvido: 1) por professores e estudantes a 

partir de plataformas de aprendizagem com conteúdo aberto; 2) a partir da mineração de 

páginas da Web. Neste caso, o conteúdo é livre e pode ser uma solução para os problemas do 

livro didático tradicional, como as questões de direitos autorais, atualização frequente e 

preços elevados. 

Kim et al. (2013) entendem que, ao incorporar o conteúdo tradicional de livros 

didáticos às capacidades interativas da Internet, o LDD pode preparar melhor os estudantes, 

porém, para que isso aconteça, é necessário superar as limitações na aceitação do LDD, que 

inclui problemas de usabilidade e design.  
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O projeto EBONI (Electronic Textbook Design Guidelines), desenvolvido por Wilson 

e Landoni (2002), avaliou a usabilidade e a acessibilidade de LDDs com estudantes, 

professores e pesquisadores na Inglaterra. Nele, constam recomendações para a elaboração 

desses materiais; a primeira parte delas é específica para os livros e a segunda refere-se aos 

dispositivos. Por dizer respeito a elementos essenciais, tais recomendações continuam 

relevantes, como capa, sumário, tamanho de páginas, hipertextualidade, busca, navegação, 

legibilidade de fontes, design tipográfico, uso de dicas de conteúdo e de orientação, utilização 

de cores e itens não textuais, uso de elementos interativos e multimídia e quebra do texto em 

blocos menores. 

Wilson e Landoni (2002) salientam que pode ser interessante utilizar a metáfora do 

livro impresso para o LDD, quando for apropriado. Porém, deve-se ter em mente que o novo 

meio introduz um conjunto diferente de requisitos e é mais eficaz apresentar o texto digital em 

blocos curtos. 

No Brasil, o governo federal compra e distribui gratuitamente livros didáticos para 

alunos e professores da rede pública de ensino, por meio do Programa Nacional de Livros 

Didáticos (PNLD). O edital com as especificações para os livros é lançado com antecedência 

de dois anos pelo Ministério da Educação (MEC). O PNLD incorporou, a partir de 2015, o 

livro digital (BRASIL, 2013), demonstrando a percepção da importância dessa mídia, pouco 

utilizada na escola. Nesse edital, o LDD é apresentado como um recurso capaz de substituir os 

livros didáticos no formato tradicional, com utilização de objetos educacionais como tutoriais, 

jogos educacionais, animações, vídeos, áudios, infográficos, páginas da web e outros 

elementos. 

Em 2003, foi publicada a resolução que instituiu o Programa Nacional do Livro 

Didático para o Ensino Médio (PNLEM) e, a partir de 2004, os livros começaram a ser 

distribuídos para a 1º série. Inicialmente, foram atendidas as regiões Norte e Nordeste, nas 

disciplinas Matemática e Português. Em 2006, a distribuição chegou a todas as regiões do 

país, nas três séries, nas disciplinas Matemática e Português. Somente em 2011, a distribuição 

alcança outras disciplinas, como Biologia, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, 

Inglês, Sociologia e Química (BRASIL, 2017). Para o PNLD 2014, as editoras puderam 

inscrever: 

 

[...] objetos educacionais digitais complementares aos livros impressos. Esse novo 
material multimídia, que inclui jogos educativos, simuladores e infográficos 
animados, será enviado para as escolas em DVD para utilização pelos alunos dos 
anos finais do ensino fundamental no ano letivo de 2014. O DVD é um recurso 
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adicional para as escolas que ainda não têm internet. Os novos livros didáticos trarão 
também endereços on-line para que os estudantes tenham acesso ao material 
multimídia, complemente o assunto estudado, além de tornar as aulas mais 
modernas e interessantes (BRASIL, 2017, s.p.). 

 

O edital de 2015 previa a inclusão de obras multimídia, com o mesmo conteúdo do 

livro impresso. A concepção de livro digital é baseada no impresso, com adição de recursos 

como vídeos, animações, simuladores, imagens, jogos e textos. Em 2016, o edital previu que 

os livros digitais fossem utilizados sem necessidade de conexão permanente à Internet, exceto 

no primeiro acesso. Os editais do PNLD não oferecem uma definição clara a respeito das 

características e recursos que o LDD pode ou deve possuir, uma vez que estão focados na 

versão impressa. 

Em relação ao LDD, existe a preocupação de “utilizar essa tecnologia da mesma 

forma que se usa um livro didático escolar, sem a menor preocupação pedagógica quanto a 

alinhar os recursos presentes nele para potencializar o aprendizado” (MACIEL, 2014, p. 57). 

A rede de escolas privadas pode escolher livremente os livros didáticos que vai 

adotar. De acordo com Artuso (2016), o PNLD “é o principal balizador do mercado editorial” 

e, por isso, há pouca diferença entre os livros que as editoras produzem para o mercado 

público e o privado. No cenário de mudanças do mercado editorial, ocasionadas pelas 

tecnologias, é preciso considerar que há um movimento de concentração do mercado, com 

aquisição de editoras por suas concorrentes de maior porte. Como exemplo recente, houve: 

 

[...] a aquisição da Saraiva Educação pela Abril Educação, atual Somos Educação, 
[que] foi, sem dúvida, a mais importante e envolveu, além da compra dos selos 
voltados aos ensinos básico, técnico e superior, a dos sistemas de ensino Ético e 
Agora. Esse investimento, no valor de R$ 725 milhões […] a incorporação, em julho 
de 2015, da tradicional editora Atlas, especialista nas áreas de direito e economia, 
pelo Grupo Editorial Nacional (GEN), que reúne um conjunto de editoras voltadas 
ao mercado CTP [Científicos, Técnicos e Profissionais] no campo da saúde, das 
ciências exatas, humanas e sociais aplicadas, além de idiomas (MELLO et al., 2016, 
p. 70). 

 

As mudanças no mercado editorial o tornam mais concentrado em grandes grupos, os 

quais “alcançam faturamentos expressivos em razão da penetração que tem no mercado por 

conta de suas ações comerciais (com investimentos da mesma ordem ou superiores aos feitos 

na produção do material didático) e do ganho de escala” (ARTUSO, 2016, p. 174). 

Esses movimentos possibilitam que as empresas possam criar uma plataforma 

educacional, da qual fazem parte os LDDs, e vender o “pacote completo” para escolas 
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privadas, que engloba um sistema que controla a presença e desempenho dos estudantes, a 

comunicação com os pais e professores e outros recursos. 

 

Os LDD têm sido usados como LD [livros didáticos] colocados numa plataforma 
digital, e quase nenhum dos seus recursos digitais (ainda escassos, diga-se de 
passagem) são articulados à aula. Esse pesquisador trabalha atualmente em uma 
escola particular onde o LDD de Física está na lista de materiais didáticos. No 
entanto, visualizei, em muitas oportunidades, que se as atividades contidas no livro 
não forem de fato interativas, o recurso eletrônico servirá muito mais como uma 
distração, já que é uma “janela para o mundo”, do que como um recurso pedagógico 
essencial (MACIEL, 2014, p. 67). 

 

Para Mello et al. (2016), a aplicação das tecnologias digitais na elaboração de livros 

possibilita a inserção de recursos interativos que transcendem a transposição do material 

impresso para o digital. Sendo assim, as editoras podem: 

 

[…] se posicionar como ofertantes de soluções educacionais, que envolvem a 
construção e a manutenção de amplas plataformas on-line, a análise e o uso das 
informações de robustos bancos de dados, a aprendizagem e o ensino adaptativos, o 
desenvolvimento e a integração de conteúdos oriundos de outras mídias, como 
músicas, filmes e jogos digitais. A aplicação dessas ferramentas analíticas e de bases 
de dados digitais pode fazer avançar os resultados educacionais a partir da adoção do 
livro e das tecnologias digitais. Esses dispositivos permitem avaliar o desempenho 
de alunos e professores, inferir o nível do aprendizado, identificar deficiências e 
encaminhar soluções individuais para o permanente aprimoramento do ensino e da 
aprendizagem (MELLO et al., 2016, p. 55). 

 

O conteúdo do livro didático é desenvolvido de modo a contemplar as proposições 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Nesse sentido, o LDD pode incorporar 

recursos multimidiáticos que atendam ao que é preconizado pelos PCN, de modo a 

contextualizar diferentes formas de desenvolver e expressar o pensamento e a linguagem. 

O LDD desenvolvido hoje no Brasil carece de utilizar os recursos digitais de formas 

inovadoras e criativas, com padronização na interface e navegação. Para isso, são necessários 

profissionais especializados e com domínio de conhecimentos editoriais e de desenvolvimento 

de produtos digitais, com ênfase na educação. Para desenvolver essas competências, o 

mercado editorial precisa renovar-se e romper a resistência ao livro digital. No caso dos 

“EUA, esse tipo de resistência foi ‘resolvido’ por um novo entrante com grande poder de 

barganha” (MELLO et al., 2016, p. 74), a Amazon. 

 

O Governo Federal, por meio de compras governamentais, poderia ser o ator 
relevante a desequilibrar as forças de mercado em prol dos conteúdos digitais. 
Principalmente nas compras de LD, mas também na compra de OG [obras gerais] 
para bibliotecas, o governo tem o potencial de estimular a aquisição de 
competências pelas editoras e a constituição de um catálogo expressivo de livros 
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digitais. Se esse esforço for combinado com políticas efetivas de promoção da 
leitura, o país poderá superar o desafio e concretizar seu grande potencial de 
demanda (MELLO et al., 2016, p. 74). 

 

A compreensão das características do LDD colabora para gerar novas abordagens no 

seu desenvolvimento, em especial na inserção de recursos que facilitem e tornem mais 

dinâmica e agradável a experiência dos estudantes com os materiais digitais, de modo a 

contribuir para a aprendizagem e disseminação de conhecimentos, levando em consideração 

as características e necessidades do estudante e a finalidade pedagógica. 

Artuso (2016) entende que uma das possibilidades do LDD é a integração de redes 

sociais digitais, e, nessa perspectiva, ele atua “como um ambiente de aprendizagem, no qual 

se torna possível fazer perguntas e responder a dúvidas de outros leitores, participar de fóruns, 

blogs e documentos Wikis, vendo, por exemplo, as anotações e as reescritas que usuários 

fizeram em passagens do livro e assim por diante” (ARTUSO, 2016, p. 13). O autor adverte 

que o “maior envolvimento e a maior interação permitida pela integração de ferramentas de 

redes sociais e da própria Web também pode trazer uma maior exposição do aluno”, cabendo 

aos desenvolvedores e escolas estabelecer parâmetros para identificar ou difundir o conteúdo 

produzido pelos estudantes e delimitar qual comunidade terá acesso a tais conteúdos. 

 

Antes mesmo de decidir comprar conteúdos digitais, no entanto, é preciso solucionar 
uma série de desafios, que passam pelo treinamento básico de professores e pela 
construção de infraestrutura (computadores, tablet, conexão à internet etc.) que 
permita o amplo acesso dos professores e estudantes aos conteúdos digitais. A 
complexidade desses desafios demanda respostas cujos resultados não devem ser 
homogêneos geograficamente nem devem ser sentidos em curto prazo (MELLO et 

al., 2016, p. 76). 
 

As questões apontadas por Mello et al. (2016) e Maciel (2014) sobre a preparação 

dos professores e disponibilidade de infraestrutura são relevantes para pensar sobre a 

implantação do LDD no Brasil como um projeto estruturado e articulado, com foco em 

melhorar a qualidade do ensino no país, cujos resultados terão reflexos em outras áreas. 

Conforme assinalam Mello et al. (2016, p. 78), os esforços para desenvolver “tecnologia, 

inovação e conteúdo cultural” são fatores competitivos diferenciais que podem ajudar a 

posicionar o Brasil em um nível mais alto de competitividade no cenário internacional e, 

assim, contribuir para “a difusão de conteúdo brasileiro”. 

A complexidade do livro didático não pode ser um entrave para o melhor 

aproveitamento dos recursos do meio digital; o caminho percorrido pelo livro digital mostra 

que há diversas possibilidades para tirar proveito das potencialidades desse meio. Assim como 
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os livros digitais não-didáticos, os games e páginas web evoluíram, também o LDD pode ser 

reinventado para alcançar os resultados para os quais foi projetado. 

O LDD é um objeto de estudo com múltiplas dimensões e contextos, que renova e 

atualiza o livro didático, mesclando-o com o digital. Assim, cria novas visões do produto e 

inúmeros serviços pertinentes a ele, como a plataforma, o oferecimento de suporte às 

instituições, professores e estudantes, os dispositivos de acesso, a organização da informação 

no interior do livro, a elaboração dos conteúdos do livro e sua adequação aos estudantes e às 

normas legais, entre outras. Assim como surgem novas formas de produção e consumo, o 

conjunto de elementos que o compõe se articula de formas diferentes em cada país, formando 

um processo complexo que envolve desenvolvimento técnico, legislação, políticas públicas e 

interesses mercadológicos internos e externos. 

No desenvolvimento desta tese, uma inquietação permanente se referiu à cronologia 

e à influência do tempo, pois a tecnologia se aperfeiçoa constantemente, de forma que não se 

pode apegar-se a um dispositivo, software ou hardware, visto que todos passam por 

aprimoramentos constantes. Dessa forma, o LDD é influenciado por softwares e dispositivos, 

cujas novas versões são lançadas periodicamente, além de receber impacto das questões 

econômicas e culturais. 

Um aspecto que gera confusão refere-se à grande variedade de formatos e à ausência 

de uma identidade definida para o LDD. Nos artigos, prevalece o enfoque disciplinar, uma 

dificuldade compreensível. O tema é interdisciplinar, porém, o enfoque dos estudos 

encontrados é disciplinar, numa mostra da dificuldade que há para desenvolver o olhar 

interdisciplinar. 

A partir dos achados na literatura e numa comparação com as três gerações do 

Webjornalismo propostas por Mielniczuk (2003), pode-se perceber que o LDD passou por três 

fases. No primeiro momento, ocorreu a digitalização ou transposição do impresso para o 

digital (GU; WU; XU, 2015); a seguir, veio a adaptação, com adição de recursos multimídia e 

a percepção de que impresso e digital são modelos diferentes, com características próprias; e, 

no terceiro momento, o digital é compreendido e passa a ser inovador. 

Considerando essa perspectiva histórica apresentada, numa linha do tempo com os 

principais destaques na evolução do livro até chegar ao LDD, podem ser citados como 

eventos principais: o livro didático no século XII; a invenção da prensa de tipos móveis por 

Gutenberg, aproximadamente em 1450; a digitalização dos primeiros livros no Projeto 

Gutenberg, em 1971, e o aparecimento do LDD, por volta de 2007. 
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3.4 ENSINO MÉDIO 

 

O Ensino Médio é a segunda etapa na educação básica no Brasil, dura três anos, é 

considerado como ensino secundário, por ser posterior ao Ensino Fundamental e anteceder o 

Superior. Tem como objetivos aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, formar o cidadão para a vida e serve como preparação para a graduação. A faixa 

etária regular do Ensino Médio corresponde aos jovens entre 15 e 17 anos. 

A regulamentação deste nível de ensino é pautada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB)  (BRASIL, 1996), que estabelece a composição curricular mínima 

obrigatória, e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), 

composto por três áreas: Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. O Ensino Médio não 

é considerado obrigatório pela LDB, porém, o Plano Nacional de Educação, sancionado em 

2001 (BRASIL, 2001), prevê a progressiva obrigatoriedade desse nível de ensino. 

Os dados do censo escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) (BRASIL, 2015) mostram a importância do Ensino 

Médio e evidenciam que as escolas públicas são responsáveis por 90% dos estudantes desse 

nível de ensino. A taxa de abandono está abaixo de 20%. No IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) de 2017, o Ensino Médio atingiu nota 3,8. O IDEB é 

um indicador criado em 2007 pelo Inep para medir a qualidade do ensino nas escolas 

públicas. É calculado pelo rendimento escolar (aprovação e evasão) no Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb) e na Prova Brasil. Este indicador é verificado a cada 

dois anos e apresentado numa escala que vai de zero a dez (BRASIL, 2018). 

O Inep realiza anualmente o Censo Escolar da Educação Básica, para monitorar, 

avaliar e elaborar políticas públicas educacionais no país. Os dados de 2017 (BRASIL, 2018) 

revelam que o Ensino Médio é oferecido em 28,5 mil instituições de ensino, que atendem 7,9 

milhões de estudantes matriculados.  

Anualmente, é realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que é um dos 

principais meios de acesso às universidades e cujo conteúdo é balizador dos conhecimentos 

necessários aos jovens que estão nesse nível de ensino. Dessa forma, também o conteúdo dos 

livros didáticos é influenciado pelo que se cobra no ENEM. 
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Esse nível de ensino está em processo de mudanças no Brasil. Há um entendimento 

de que o modelo atual não condiz com a realidade e seria adequado discutir e apresentar 

alternativas com a participação da sociedade, dos professores e especialistas em educação 

para criar um projeto adequado às demandas de formação desse nível de ensino. 

Considerando a importância do Ensino Médio na formação dos jovens, o papel que o 

livro didático ocupa na escola, a magnitude, histórico e papel do PNLD no direcionamento do 

mercado editorial, optou-se por trabalhar com esse nível de ensino. O entrelaçamento dos 

temas permite a observação do contexto do LDD no Brasil, numa faixa etária que utiliza as 

TICs no seu cotidiano e pode estar aberta às inovações possíveis, como o LDD. 

 

3.5 GERAÇÃO DIGITAL 

 

Para a discussão sobre a geração digital, buscou-se entender o conceito de gerações e 

sua evolução. A compreensão do conceito de geração é útil para conhecer sua origem e 

evolução histórica, além de expandir a discussão sobre a geração digital, que traz consigo a 

noção de “sobreposição geracional”, fenômeno que “corresponde à situação em que os jovens 

são mais habilidosos do que as gerações anteriores em um centro de inovação para a 

sociedade: a tecnologia digital” (FEIXA; LECCARDI, 2010, p. 186). 

Feixa e Leccardi (2010) discutem o conceito de geração numa perspectiva histórica e 

apontam que, desde Augusto Comte, tal conceito é um tema relevante. Os autores revisaram o 

pensamento sociológico em relação ao conceito e trazem a contribuição de pensadores 

clássicos. Para Dilthey, citado por Feixa e Leccardi (2010, p. 188), as gerações são um 

“conjunto de pessoas sujeitas em seus anos de maleabilidade máxima a influências históricas 

comuns (intelectuais, sociais e políticas)”. A geração se constitui em acontecimentos e 

experiências compartilhadas, de forma que “as experiências históricas delimitam o 

pertencimento a uma geração”. 

Mannheim, citado por Feixa e Leccardi (2010, p. 189), “considerou as gerações 

como dimensão analítica profícua para o estudo da dinâmica das mudanças sociais, de ‘estilos 

de pensamento’ de uma época e da ação”. Assim, elas “podem ser consideradas o resultado de 

descontinuidades históricas e, portanto, de mudanças”. Neste sentido, “o que forma uma 

geração [...] é a parte do processo histórico que jovens da mesma idade-classe de fato 

compartilham”. 
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Para Mannheim, citado por Feixa e Leccardi (2010, p. 190), esse compartilhamento 

possui dois componentes: 

 

[...] a presença de eventos que quebram a continuidade histórica e demarcam o 
“antes” e o “depois” na vida coletiva; de outro, o fato que estas descontinuidades são 
experienciadas pelos membros de um grupo etário em uma conexão constitutiva 
particular, quando o processo de socialização não foi concluído, pelo menos no seu 
período crucial, e os esquemas utilizados para interpretar a realidade não são ainda 
totalmente rígidos ou quando essas experiências históricas são “primeiras 
impressões” ou “experiências juvenis” (FEIXA; LECCARDI, 2010, p. 190). 

 

Para Feixa e Leccardi (2010, p. 190), “Abrams aprofundou e expandiu a noção 

histórico-social de geração ao relacioná-la à identidade”, visando “lançar luzes sobre a íntima 

relação entre o tempo individual e o tempo social”. Partiu da “convicção de que a 

individualidade e a sociedade são construções históricas” e que é “necessário analisar suas 

interconexões e, simultaneamente, suas mudanças ao longo do tempo”. 

O conceito de geração, para Abrams, refere-se ao “período de tempo durante o qual a 

identidade é construída a partir de recursos e significados que estão socialmente e 

historicamente disponíveis. Assim, novas gerações criam novas identidades e novas 

possibilidades para a ação” (FEIXA; LECCARDI, 2010, p. 191). 

De acordo com os autores, para Abrams e Mannheim: 

 

o início de uma geração é marcado por descontinuidades importantes até então 
dominantes em determinada época histórica e institucional. Novamente, o tempo 
histórico-social e seus ritmos é visto como central para a definição das novas 
gerações e identidades sociais. Mais precisamente: é o processo de mudança que 
produz o anterior e o posterior (FEIXA; LECCARDI, 2010, p. 190). 

 

Uma geração termina “quando novos e grandes eventos históricos” ou “lentos e não 

catastróficos processos econômicos, políticos e de natureza cultural – tornam o sistema 

anterior e as experiências sociais a ela relacionadas sem significado” (FEIXA; LECCARDI, 

2010, p. 191). 

A discussão sobre gerações não implica uma categorização uniforme da população; 

pessoas nascidas no mesmo ano podem compartilhar experiências diferentes em função de 

fatores de ordem social, geográfica, cultural e econômica, que interferem nas características 

de um grupo da mesma geração. 

Assim, no âmbito desta tese, faz-se um recorte para estudar este grupo específico 

para fins de delimitação teórica, visto que não é possível abranger a realidade em sua 

totalidade. 
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A geração digital engloba jovens e adolescentes que utilizam diariamente as 

tecnologias digitais, como smartphone, tablet, notebook e computador conectados à internet e 

que interagem nas redes sociais digitais. 

Para Tapscott (1999, p. 7), a geração Net refere-se a “crianças que, em 1999, tem 

entre 2 e 22 anos de idade, não apenas aquelas que são ativas na Internet”, pois, mesmo as que 

não têm acesso, “tem algum grau de fluência no meio digital” e “usam a tecnologia para 

brincar, aprender, comunicar-se e formar relacionamentos, como sempre o fizeram”. O autor 

considera a realidade dos EUA e evidencia os padrões que emergem dessa geração: 

valorização de bens materiais; mais informados e preocupados com questões sociais, 

acreditam nos direitos individuais, desenvolvem-se por meio da colaboração, são inovadores, 

imediatistas e “gostam de trabalho árduo, porque trabalhar, aprender e brincar são a mesma 

coisa para eles” (TAPSCOTT, 1999, p. 9). 

Para o autor, a geração que nasceu entre 1965-1976 acompanhou o nascimento e 

evolução da tecnologia digital e buscou adaptar-se a ela, enquanto a geração seguinte, que 

cresceu em meio à tecnologia, assimila-a de forma rápida e molda suas atitudes e padrões de 

comunicação em função dela. 

Prensky (2001) utiliza o termo “nativo digital” para designar os jovens que falam a 

“linguagem digital dos computadores, videogames e internet”. Os mais velhos são os 

“imigrantes digitais”, que estão aprendendo a nova linguagem e adaptando-se ao ambiente, 

com as dificuldades típicas de um imigrante. Para o autor, a difusão da tecnologia digital é 

uma “grande descontinuidade” que mudou o estudante, o qual “passou menos de 5.000 horas 

de sua vida lendo, mas acima de 10.000 horas jogando videogames (sem contar as 20.000 

horas assistindo à televisão)” (PRENSKY, 2001, s.p.). 

Prensky (2001) e Tapscott (1999) produziram outras obras em que mantêm o 

otimismo em relação às virtudes da relação entre crianças e jovens com a tecnologia, 

ressaltando os efeitos positivos, porém, há necessidade de comprovações e evidências 

científicas, pois, conforme asseveram Baek e Monaghan (2013), Bortolazzo (2015) e Dobler 

(2015), os estudantes utilizam intensamente as TICs para propósitos de lazer e comunicação e 

não demonstram a mesma facilidade ao transpor esse uso para outras áreas, como a leitura e 

os estudos. 

No Brasil, cresce a utilização da tecnologia e da internet pelas gerações mais jovens, 

conforme mostra pesquisa do IBGE (BRASIL, 2015). Em 2015, a utilização da Internet por 

pessoas com 10 anos ou mais atinge 57,5% da população, sendo que a maioria (57,8%) acessa 
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a Internet no domicílio, e 99,6% desses domicílios possui conexão em banda larga. A partir de 

2014, o acesso à internet via telefone celular passa a predominar: para uma população de 208 

milhões de pessoas, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL, 2017) registra mais 

de 240 milhões de linhas de celulares em operação. 

De acordo com a pesquisa TIC Kids online Brasil (COMITÊ GESTOR DA 

INTERNET NO BRASIL, 2015, p. 23), “os dispositivos digitais portáteis, como tablet e 

smartphones, se tornaram o meio predileto das crianças e adolescentes para acessar a 

Internet”. Essa pesquisa aponta que “cerca de 23 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 

17 anos são usuários de Internet”, o que corresponde a 79% da população brasileira dessa 

faixa etária. A desigualdade no acesso não foi superada e está ligada a fatores regionais e 

socioeconômicos; nas áreas urbanas, 84% utilizam a Internet e, nas rurais, somente 56%. Nas 

classes A e B, 97% tem acesso, enquanto nas classes D e E metade são usuários da rede. Essa 

pesquisa também evidencia a prevalência do acesso à internet via celular, chegando a 85% 

dos pesquisados. 

A geração digital consome e produz conteúdos por meio das tecnologias digitais, em 

proporções maiores e padrões diferentes das anteriores. Isso gera novas maneiras de usufruir 

de tais tecnologias e de se relacionar com o mundo e com as pessoas. A maioria dos jovens 

consome; uma parcela menor discute e cria derivações para os produtos digitais, sendo 

responsável e influenciando o produto final, de forma a reconfigurar a audiência e ditar 

tendências (JENKINS, 2009) com seus usos e apropriações dos conteúdos midiáticos. Para o 

autor, a convergência envolve transformações culturais e mudanças de hábitos dos 

consumidores e “não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser” e 

sim nos “cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com outros” 

(JENKINS, 2009, p. 30). 

A convergência das mídias é o: 

 

[...] fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, a cooperação de 
múltiplos mercados midiáticos e o comportamento migratório dos públicos dos 
meios de comunicação que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de 
entretenimento que desejam (JENKINS, 2009, p. 29). 

 

Nessa perspectiva e de acordo com pesquisas sobre a utilização de dispositivos 

eletrônicos, as gerações mais jovens estão articuladas à tecnologia digital, visando o 

entretenimento e comunicação informal. A maioria usa intensivamente a tecnologia, porém, 

não a percebe como auxiliar para os estudos. Merino Pantoja et al. (2017) analisam o uso do 
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telefone celular por estudantes universitários do Chile e concluem que os estudantes 

consideram imprescindível o uso do celular nas conexões com os pares, enquanto a utilização 

no trabalho acadêmico aparece em menor escala. 

Os estudantes reconhecem o potencial de distração (DOBLER, 2015; BROWN; 

DAVID; MONACO, 2016), ao desviar a atenção do contexto da aula e levá-los para as redes 

sociais ou para o ciberespaço (MERINO PANTOJA et al., 2017). Ou seja, eles percebem e 

utilizam a tecnologia no seu espectro lúdico, sem atentar para as possibilidades que oferece 

para fins educativos. 

De acordo com Dobler (2015), não se deve assumir que, pelo fato de os estudantes 

serem adeptos do uso de dispositivos digitais, compreendem os textos digitais. Eles 

continuam precisando de instruções explícitas sobre estratégias de leitura para esses textos. 

Também Baek e Monaghan (2013) advertem sobre o mito de que os jovens usam mais a 

Internet e, por isso, estariam mais preparados para a leitura em formatos digitais. 

Como o foco dos jovens está no entretenimento e nas redes sociais, eles não 

conseguem transferir automaticamente essa habilidade para a leitura e o estudo, que exigem 

mais atenção e profundidade. Os estudantes estão mais abertos ao LDD, o que não significa 

que estão prontos para adotá-los, visto que estudos mostram preferência pelo impresso 

(BAEK; MONAGHAN, 2013). Sun e Jiang (2015) asseveram a exigência de competências 

digitais de aprendizado e alfabetização informacional para que os estudantes possam usufruir 

dos recursos oferecidos. 

As características do LDD permitem ao leitor o engajamento com a leitura ou 

distrações ao aprender. O desafio dos educadores é ajudar os estudantes a ampliar o 

engajamento, o pensamento profundo e o automonitoramento ao longo do processo de leitura 

digital, pois, tornar-se um consumidor proficiente de informações em dispositivos eletrônicos 

é um processo e não um evento singular. Como a experiência de leitura é pessoal, os alunos 

devem ter uma escolha entre texto impresso e digital sempre que possível para incentivar uma 

experiência de leitura envolvente e motivadora (DOBLER, 2015). 

Não há estudos conclusivos sobre como os jovens utilizam o LDD e sobre como 

podem fazê-lo para o melhor aproveitamento, de forma a estarem preparados para atuar como 

cidadãos deste mundo mutante. 

Com base no conceito de geração como um conjunto de pessoas que compartilha 

acontecimentos e experiências históricas e sociais, que definem mudanças no estilo de pensar 

e agir, a geração digital tem em comum o uso da tecnologia, que molda suas formas de 
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pensamento e de ação. Como os jovens a utilizam desde que nasceram, suas experiências e 

modo de pensar tendem a ser afetados com maior intensidade. Nesse sentido, as estatísticas 

mostram a penetração maciça do computador, tablet e celular entre crianças e jovens. 

Compreender o perfil do leitor é útil para entender como os estudantes se apropriam dessas 

tecnologias para sua vida pessoal e nos estudos. 

Há mudanças em relação às gerações anteriores. A tecnologia é algo familiar, porém, 

como advertem Baek e Monaghan (2013) e Dohler (2015), isso não significa que essa geração 

esteja preparada para utilizar eficazmente os recursos que estão a sua disposição para os 

estudos e para uma leitura mais aprofundada. 

Conforme Carrenho (2016, p. 102), não se pode “considerar o advento dos livros 

digitais como um processo finalizado, ou seja, temos que analisá-lo como uma história em seu 

início. É absolutamente impossível afirmar o sucesso ou o fracasso do suporte digital para o 

livro neste momento”. O mesmo pode ser dito do LDD: embora esteja difundido em outros 

países, é recente e pouco estudado no Brasil. Isso gera uma complexidade para analisar o 

momento presente. O perfil dessa geração e as novas formas de leitura e escrita afetam a 

maneira como o LDD é utilizado, de forma que é necessária uma compreensão ampla do 

público ao qual ele se dirige para que se desenvolvam livros adequados para atingir os 

propósitos da educação e formação de cidadãos conscientes. 

A digitalização de produtos e serviços requer uma adaptação e acomodação por parte 

dos nativos e imigrantes digitais. Ou seja, as tecnologias disponíveis no cotidiano obrigam as 

pessoas a se adaptarem a elas, em maior ou menor medida, e não importa de que geração 

façam parte, pois a convivência entre diversas gerações exige isso. O momento de mudanças 

atinge e modifica a todos, embora, para os imigrantes, esse processo seja mais desafiador, pois 

já possuem um conjunto de ideias, hábitos, crenças e procedimentos sobre o mundo. 

Observar as mudanças e rupturas nas práticas de leitura e estudo que estão surgindo 

permite que se elabore o LDD em sintonia com as necessidades das novas gerações. Dessa 

forma, esse recurso essencial no processo de ensino e aprendizagem será mais bem 

aproveitado, porém, isso requer uma compreensão aguçada de como os estudantes absorvem 

conhecimentos e utilizam a tecnologia, para perceber o que é adequado para o livro didático 

em formato digital. 
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3.6 CARACTERÍSTICAS DA WEB 

 

Quando a Web foi criada, entre 1989 e 1991, a Internet já existia e, para usá-la, eram 

necessários conhecimentos técnicos, pois não havia a interface gráfica atual. A Web ou WWW 

(World Wide Web: Teia de alcance mundial) é uma parte da internet, que possibilitou a 

expansão da rede ao adicionar a interface gráfica e tornar mais fácil a utilização dos recursos 

existentes, como o correio eletrônico (e-mail), os chats e a transferência de arquivos. A 

Internet é o meio físico, a estrutura, e designa a rede de computadores interconectados; dela, 

fazem parte outras redes que funcionam sob um único protocolo ou padrão de comunicação 

(TANENBAUM, 2003; CARVALHO, 2006). 

Em 1969, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou a ARPANET 

(Advanced Research and Projects Agency: Agência de Pesquisas em Projetos Avançados), 

uma rede de pesquisa precursora da internet. Aos poucos, universidades, centros de pesquisa e 

instituições públicas foram conectadas, usando linhas telefônicas dedicadas (TANENBAUM, 

2003).  

A Internet é o meio físico que permite que diferentes computadores “conversem” 

entre si. Para isso, usa o protocolo comum a todos, o TCP/IP. A Web é uma função da Internet 

que abriga hipertextos e hiperdocumentos. Foi idealizada por Tim Berners-Lee em 1989, 

quando trabalhava no CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire), em Genebra 

(BERNERS-LEE et al., 1994), com o intuito de facilitar o trabalho dos cientistas ao 

compartilhar as informações dispersas em computadores e programas. A criação da Web 

envolveu o desenvolvimento de uma linguagem de marcação (HTML Hypertext Markup 

Language), um protocolo de comunicação (HTTP HyperText Transfer Protocol: Protocolo de 

Transferência de Hipertexto) e um navegador. Para transferir informações, a Web usa o 

protocolo HTTP, uma linguagem entendida pelos programas navegadores (Google Chrome, 

Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari), que a traduzem e apresentam as informações numa 

página para o usuário. 

Antes de existir a Web, as aplicações disponíveis na Internet eram o “correio 

eletrônico (e-mail), transferência de arquivos (FTP) [File Transfer Protocol] e acesso via 

terminal remoto (Telnet), todas surgidas nos primórdios da ARPANET”, e com interface em 

modo texto, via linha de comando, e contrastava “com as interfaces gráficas encontradas na 

maioria das outras aplicações disponíveis para uso nos computadores pessoais da época” 

(CARVALHO, 2006, p. 126). 
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O fator determinante do sucesso da Web foi a simplicidade de uso, que dispensou a 

digitação de comandos na tela preta ou verde. O apelo visual da nova interface gráfica 

superou a utilização dos serviços anteriores da Internet, que eram acessados em forma de 

texto e pouco atrativos para o usuário comum. Com a implementação da Web, começam a 

surgir os navegadores com interface gráfica, que tornaram a navegação mais fácil e simples. 

As ideias de Berners-Lee se baseavam no sistema de hipertexto, que, ao clicar numa 

palavra ou frase, leva para uma nova página associada ao termo por meio de ligações (links). 

A primeira descrição formal aparece em 1945, com Vannevar Bush, no ensaio “As We May 

Think”, em que o autor discute sobre o funcionamento da mente humana e propõe um 

dispositivo chamado Memex. O hipertexto será mais bem discutido na próxima seção. 

Além de desenvolver a Web, Berners-Lee trabalhou para mantê-la livre a aberta, sem 

patentear os padrões ou restringir a cópia. Isso potencializou a expansão da rede de forma 

aberta. O objetivo original de facilitar o compartilhamento de documentos de pesquisas entre 

os cientistas se ampliou, trouxe benefícios para todos que usam a Internet e simplificou a 

comunicação entre pessoas. 

Os primeiros anos da Web mostraram potencial para todas as áreas, da pesquisa 

científica e militar, meio no qual a internet foi gestada, para o comércio, indústria e serviços. 

Com a abertura da Internet comercial, em 1995, surgiram novas possibilidades e houve um 

grande crescimento no número de servidores e páginas no mundo todo. 

Os navegadores passaram a incluir tecnologias que ofereciam segurança para o 

tráfego de informações na rede, o que possibilitou o uso da Internet em transações comerciais. 

Dessa forma, estava preparado o ambiente para surgir o comércio eletrônico e outros serviços. 

Assim, organizações, empresas e pessoas de todo o mundo, buscaram “seu espaço na Web, 

dando início a uma verdadeira corrida pelo uso de nomes de domínio” (CARVALHO, 2006, p. 

135). 

No Brasil, houve dificuldades para introduzir a Internet no meio acadêmico, o 

processo começou lentamente no final dos anos 1980. A partir de 1996, com a implantação da 

rede no âmbito comercial, o crescimento foi rápido e “não só em volume de tráfego, mas 

também em número de usuários e transações efetuadas por meio do comércio eletrônico. 

Surgiram diversas lojas virtuais, portais de conteúdo e máquinas de busca no cenário 

brasileiro” (CARVALHO, 2006, p. 145). 

Com a popularização da Web, a partir de 1995, surgem as páginas de empresas, 

universidades, instituições educacionais, organizações, governos e pessoas físicas. As páginas 
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eram estáticas e ofereciam conteúdos com pouca interação, as conexões eram lentas, pois os 

provedores de internet utilizavam linhas discadas; para carregar rápido no computador do 

usuário, as páginas continham textos, com poucas imagens e gráficos. A velocidade de 

conexão limitava o carregamento de vídeo e áudio online. Dessa forma, era “impossível falar-

se em produções efetivamente ‘multimídia’” (PALACIOS; CUNHA, 2012, p. 671), com a 

baixa velocidade de acesso disponível na época. 

Na fase inicial da Web, houve muita experimentação no design das páginas e em 

serviços online, que, conforme a aceitação ou viabilidade do modelo de negócios 

desapareciam, continuavam ou eram adquiridos por empresas maiores. Esse cenário descreve 

a primeira fase da Web, ou Web 1.0, termo que surge junto com a Web 2.0, para designá-la e 

diferenciá-la da fase anterior. 

Após a primeira década da Web, desenvolve-se o que O’Reilly (2005) chama de Web 

2.0, que são os serviços, aplicativos e recursos online que permitem mais interatividade e 

colaboração. No artigo What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next 

Generation of Software, o autor mostra o que é a nova web. Após uma fase técnica e com foco 

no software, passa-se a utilizar a Web como plataforma, cujos serviços são focados no 

usuário, que passa a ter maior controle, pode participar, criar e personalizar os conteúdos e 

serviços. A informação fragmentada pode ser ligada e recombinada de modo fluído. Assim, 

publicar, compartilhar e organizar informações se torna mais fácil para o usuário comum e 

ampliam-se os espaços para a interação entre os participantes do processo. 

As características da Web 2.0 são: maior controle por parte do usuário; participação; 

personalização dos conteúdos e serviços; fragmentação da informação, que pode ser ligada e 

recombinada de modo fluído. Para Primo (2007, p. 1), a Web 2.0 “caracteriza-se por 

potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, além 

de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo”. 

O termo Web Semântica foi proposto por Tim Berners-Lee, em 2001, num artigo na 

revista Scientific American, no qual foram descritos seus pilares. O conceito surgiu da 

preocupação em relação ao crescimento da Internet, que dispersou a informação. A ideia foi 

atribuir significado ao conteúdo que povoa a internet, dotando-a de ferramentas que 

permitissem aos computadores identificar conceitos próximos ao do entendimento humano. 

Assim, a Web Semântica visa a organizar a informação por meio de padrões de formatação de 

dados que permitem acessar a informação com mais facilidade e rapidez. 
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As classificações da Web em fases relacionam-se à maneira de utilizar os recursos da 

rede e ao surgimento de serviços e aplicativos, assinalando mudanças no comportamento do 

mercado e do público. Com a Web 2.0, ocorre a participação do usuário como gerador de 

conteúdos e popularizam-se os blogs, sites para publicar vídeos, chats online, redes sociais e 

wikis. As evoluções continuam e são denominadas Web 3.0 e 4.0, porém, neste estudo, utiliza-

se o termo Web de maneira a abranger essas classificações. 

A participação do usuário nas mídias digitais gera informações sobre si próprio, que 

passam a ser utilizadas e combinadas de diversas formas pelas empresas que as detêm, 

formando um patrimônio para ações de marketing e estratégias de negócios. As informações 

disponibilizadas nas redes sociais, como preferências sobre livros, filmes, viagens, local de 

trabalho e estudo, rede de contatos etc., passam a ser utilizadas tanto para fins publicitários, 

como para venda e otimização das ferramentas. 

A combinação desses recursos com a inteligência artificial e pesquisas da 

neurociência permite que empresas conheçam e armazenem informações sobre os usuários e, 

com isso, possam prever, impulsionar e até influenciar tendências e comportamentos de 

consumo e ação em diversas áreas. As tecnologias móveis e o aumento da velocidade da 

conexão impulsionam a elevação do tempo que as pessoas ficam conectadas. 

O surgimento da Web facilitou a experiência de utilização dos computadores em rede 

sem a necessidade de conhecer os aspectos técnicos da Internet. Com isso, tornou-se uma 

plataforma na qual são desenvolvidos aplicativos, novos negócios e novas formas de utilizar a 

tecnologia existente. A partir da utilização maciça dos smartphones, ocorrida a partir de 2015, 

que oferecem mobilidade e conectividade em qualquer lugar, estes passam a ser considerados 

como uma plataforma e requerem que o desenvolvimento de aplicativos utilize o design 

responsivo para atender às necessidades dos usuários nos diferentes dispositivos. 

De acordo com Dube (2002), que mapeou sites de notícias dos EUA em relação a 

ferramentas interativas, há oito delas, numa sequência que vai desde o reempacotamento da 

notícia produzida para suportes tradicionais sem explorar o potencial da web, caso do Print 

Plus, que disponibiliza o texto conforme foi publicado no impresso acrescido de fotografia ou 

vídeo, passa pelos interativos clicáveis, slideshow, estórias de áudio, slideshow narrado, 

animações, webcasting interativo, até a multimídia interativa, que integra texto, gráficos 

clicáveis, áudio, fotos e vídeo, de forma a criar um conjunto compreensível e interativo para 

narrar fatos. O Print Plus era comum nos sites dos anos 1990 e 2000 e mostrava a imagem de 

uma impressora, sinalizando que o texto podia ser impresso ou salvo em formato PDF. 



90 

 

As características da Web são estudadas em diferentes áreas, na Computação, têm 

enfoque técnico, por isso, buscou-se uma descrição mais adequada aos propósitos deste 

estudo. Essa descrição foi encontrada na área de Comunicação, nos estudos de Canavilhas 

(2014) e Palácios (2006), que estudam o Webjornalismo e estabelecem as sete principais: 

interatividade, hipertextualidade, multimidialidade, memória, personalização, atualização 

contínua e ubiquidade. Palacios e Cunha (2012) adicionam a tactilidade. 

Assim, será com base nesses autores que tais características serão transpostas para o 

LDD, pois considera-se que os produtos e serviços do meio digital compartilham tais aspectos 

e é desejável que o LDD possa incorporar os elementos que possibilitem aproveitar o 

potencial tecnológico para a educação. Assim, serão discutidas cinco dessas características, 

que são condizentes com sua função e objetivos, a saber: hipertextualidade, multimidialidade, 

interatividade, personalização e tactilidade. 

Em trabalho anterior (CARNEIRO; BALDESSAR, 2017b), verificou-se que a 

atualização contínua e ubiquidade não são aplicáveis ao LDD neste momento. Assim, essas 

características não farão parte da análise, entretanto, desenvolvimentos futuros na tecnologia e 

velocidade de acesso podem mudar o cenário. 

 

3.6.1 Hipertextualidade 

 

As primeiras evidências hipertextuais ocorrem nos textos manuscritos, cujos leitores 

faziam anotações nas margens, as quais passavam a fazer parte do livro e geravam leituras 

não-lineares. Mais tarde, surgem as enciclopédias, outro exemplo de não linearidade, que 

incorporavam uma estrutura hierárquica da informação. Um verbete remete para outro ou cita 

um texto diferente, de forma a constituir o entrelaçamento da informação. Assim, o hipertexto 

trilhou caminhos nas notas de rodapé, dicionários e enciclopédias impressos e construiu, de 

maneira rudimentar, uma rede de informações que se conectavam. 

O conceito remete à noção de textualidade, de dispor a informação de maneira que 

possa ser acessada de forma não-linear, por associação de ideias, da mesma forma como 

funciona o pensamento humano, que trabalha e se exprime por analogia e associação. 

A “ideia de hipertexto foi enunciada por Vannevar Bush, em 1945”, ao tratar dos 

sistemas de organização de informações utilizadas pela comunidade científica na época. Bush 

entendia que “a maior parte dos sistemas de indexação e estruturação da informação era 
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hierárquica. Ora, a mente não funciona dessa forma, mas por associações” (PARENTE, 1999, 

p. 75). 

As ideias de Bush são retomadas por Theodor Nelson, em 1965, ao cunhar o termo 

hipertexto e oferecer primeira definição, que é “uma escrita não sequencial, um texto com 

várias opções de leitura que permite ao leitor efetuar uma escolha” (CANAVILHAS, 2014, p. 

4). A não-sequencialidade oferece liberdade de navegação ao leitor e possibilita o uso de um 

link para unir dois ou mais nós de informação. 

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. 

A noção de texto utilizada aqui remete a um conceito amplo, que inclui texto escrito, 

imagens, áudio e vídeo. Nesse sentido, o hipertexto oferece a possibilidade de criar diversas 

sequências associativas, cujo encadeamento é escolhido pelo leitor. A inspiração surgiu da 

forma como o pensamento humano se exprime, seguindo caminhos múltiplos e sinuosos. 

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. Nesse sentido, é um tipo de intertextualidade relacionado com a evolução dos modos 

de leitura e organização da escrita. 

De acordo com Parente (1999, p. 75), “o conceito de hipertexto cobre uma vasta 

gama de aplicações e de recursos que, tomados separadamente, não são suficientes para 

caracterizá-lo”. Na visão do autor, o hipertexto possui quatro principais funções, que podem 

defini-lo como: 

 

– um método intuitivo de estruturação e acesso à base de dados multimídia; 
– um esquema dinâmico de representação de conhecimentos; 
– um sistema de auxílio à argumentação; 
– uma ferramenta de trabalho em grupo (PARENTE, 1999, p. 75). 

 

Originalmente, o hipertexto está presente em livros impressos há muito tempo, sem 

que houvesse tal denominação. Com a popularização da internet, o conceito se atualiza e 

adquire novos significados, ou, como afirma Parente (1999, p. 75), 

 

estabelece, hoje, relações variáveis com os avanços que se fazem em diferentes 
campos: ciência da computação, ciência da informação, cibernética, teorias das 



92 

 

redes, teorias e sistemas de comunicação, ciências da linguagem e da cognição, 
história do livro e da escrita, entre outros. 

 

Canavilhas (2014, p. 6) propõe estabelecer “regras de utilização que ajudem os 

jornalistas na produção de notícias” e conteúdos de qualidade para a Web, que explorem as 

caraterísticas do meio e rotinas de consumo que possam apoiar o leitor, para não se sentir 

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. 

Ao tratar sobre a hipertextualidade no Webjornalismo, Mielniczuk (2003, p. 178) 

adverte que, “para que um produto, efetivamente, explore as características da escrita digital, 

não basta que ele seja escrito digitalmente, é preciso, também, que ele seja pensado de acordo 

com os parâmetros e possibilidades do suporte digital”. O mesmo acontece com o LDD, que é 

produzido de acordo com os princípios do livro impresso e não explora as inúmeras 

possibilidades do novo suporte. 

 

3.6.2 Multimidialidade 

 

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, a 

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 expressão. 

Mielniczuk (2003, p. 201) corrobora tal afirmação, e acrescenta que “a 

multimidialidade já é encontrada na televisão, pois utiliza a imagem, o som e o texto escrito 

no mesmo suporte”. O que existe de inovador “é a organização da informação, que ocorre no 

modelo hipertextual”. 

Salaverría (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 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.  
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As considerações de Pavanati (2012, p. 46), que defende a utilização das imagens 

fixas, pois “são mais estáveis, mais sugestivas e menos completas que as imagens em 

movimento e os efeitos sonoros dos produtos audiovisuais”, enquadram-se no item relativo à 

compatibilidade. No modelo proposto, que permite selecionar e apresentar imagens no 

processo de ensino-aprendizagem, há três categorias para as imagens fixas: imagens 

propiciatórias, “para sentir e imaginar”; ilustrativas, “imagens para observar”; e explicativas, 

que são “imagens para compreender” (PAVANATI, 2012, p. 46). 

A complementaridade significa combinar elementos compatíveis e que se 

enriqueçam mutuamente. Para isso, precisam tratar do mesmo assunto e possuírem uma 

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” (SALAVERRÍA, 2014, p. 42), pois contribui para a coesão geral, porém, 

quando um elemento não acrescenta nada àquilo que se comunica, não deve ser utilizado, 

visto que a redundância pode aborrecer o usuário. 

A Teoria de Aprendizagem Multimídia de Mayer (2014 apud GARCIA; 

HEIDEMANN; BARBOSA, 2016, p. 119) aponta “que as pessoas possuem canais distintos 

para processar informações verbais e visuais”. A aquisição de conhecimentos ocorre quando 

as informações são organizadas em “modelos verbais e visuais que são integrados a 

conhecimentos anteriores”. Os princípios elaborados a partir dessa teoria auxiliam a produzir 

e avaliar material didático multimídia e foram utilizados no estudo de Garcia, Heidemann e 

Barbosa (2016). 

Segundo o princípio da Redundância de Mayer (2014 apud GARCIA; 

HEIDEMANN; BARBOSA, 2016, p. 121), se houver imagens e narração simultâneas, 

aprende-se mais “quando o texto narrado não aparece também escrito na tela”, que se coaduna 

ao princípio da complementaridade de Salaverría (2014). 

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 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” (SALAVERRÍA, 2014, p. 44). 
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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. Dessa forma, a adaptação e sujeição do 

conteúdo a parâmetros formais e estruturais torna a recepção mais eficiente. 

Salaverría (2014, p. 33) enumera os elementos de conteúdos multimídia: “1) texto; 2) 

fotografia; 3) gráficos, iconografia e ilustrações estáticas; 4) vídeo; 5) animação digital; 6) 

discurso oral; 7) música e efeitos sonoros; 8) vibração”. O autor acredita que  

 

no futuro iremos contar com novos formatos que irão apelar aos demais sentidos; 
isto é, além dos elementos direcionados para a visão e audição, passaremos a dispor 
de elementos tácteis e, quem sabe, até pode ser que passemos a receber informação 
através do olfacto e do paladar (SALAVERRÍA, 2014, p. 38). 

 

Os princípios da teoria de Mayer (2009), assim como as orientações de Salaverría 

(2014) e Dube (2002), que recomenda usar a escrita para explicar, a multimídia para mostrar e 

recursos interativos para demonstrar, são úteis para a compreensão de como utilizar de forma 

proveitosa os recursos da multimidialidade no contexto do LDD. 

 

3.6.3 Interatividade 

 

Há uma diversidade de abordagens da interatividade e, para Rost (2014, p. 54), “cada 

uma delas coincide geralmente com uma disciplina científica”. Na informática, “alude às 

relações entre as pessoas e os computadores; no da sociologia, refere-se à relação entre 

indivíduos; e no das ciências da comunicação, sobretudo na tradição dos estudos culturais, 

tende a analisar os processos entre os recetores e as mensagens dos media” (ROST, 2014, p. 

54). O autor entende que há menos controvérsia sobre o termo nas áreas de Informática e 

Design, que “pensam a interatividade na relação entre pessoas e artefactos/interfaces, sem 

considerar outras opções.” 

A Interatividade é o potencial interativo que um sistema pode oferecer, ou seja, 

refere-se ao quanto os participantes se comunicam ou quanto o usuário e o sistema interagem. 

Ela é a capacidade que um meio de comunicação tem de dar maior poder ao leitor, em relação 

“aos caminhos de navegação, recuperação e leitura que podem seguir entre os conteúdos que 

oferece” ou “relativamente às opções para se expressar e/ou se comunicar com outros 

utilizadores/as” (ROST, 2014, p. 55). 
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Para que possa oferecer poder ao leitor, o meio de comunicação 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, aprofunda-se 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. 

Mielniczuk (2004, p. 11) propõe o termo “multi-interativo” para designar os 

processos que envolvem “a relação do leitor/usuário com a própria publicação, ou com o 

jornalista, e ainda com outros leitores”. Nessa perspectiva, há duas possibilidades de 

interatividade, uma “relacionada com a exploração do uso da hipertextualidade e da narrativa 

multi-sequencial do fato jornalístico e restringe-se ao âmbito da experiência do leitor/usuário” 

e outra “refere-se às possibilidades decorrentes da interação entre usuários, a qual pode gerar, 

por exemplo, novos gêneros jornalísticos”. 

Primo e Cassol (1999) diferenciam os conceitos interativo e reativo. Um sistema 

interativo oferece autonomia e um sistema reativo só permite um grupo de possibilidades de 

escolhas. Num sistema interativo, existe um diálogo, a comunicação está fundada na troca. A 

partir desses conceitos, os autores apresentam a interação mútua e a reativa. A interação 

mútua é um processo emergente, caracterizado pela interconexão dos sistemas envolvidos e 

possibilita que as relações construídas se transformem, pois o foco está no relacionamento 

estabelecido e há espaço para “negociações e conflito de ideias” (PRIMO; CASSOL, 1999, p. 

79). A interação reativa é um sistema fechado, com relações lineares e unilaterais, que se 

resumem à relação estímulo-resposta. Essa interação ocorre a partir de uma troca ou 

intercâmbio, com pouca ou nenhuma liberdade de criação. 

De acordo com Rost (2014), a interatividade seletiva 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 

comunicativa permite comentários, que estão logo abaixo das notícias, blogs, fóruns, 

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

 

3.6.4 Personalização 

 

A personalização, de acordo com Mielniczuk (2003, p. 44), “consiste na existência 

de produtos jornalísticos configurados de acordo com os interesses individuais do usuário” e 
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envolve recursos que permitem ao leitor selecionar assuntos do seu interesse ao acessar a 

página, ou receber via e-mail, redes sociais e links. No contexto do Webjornalismo, relaciona-

se com a possibilidade de o leitor obter informações conforme os seus interesses e 

preferências. 

A evolução da Web possibilitou que a personalização fosse ampliada e se tornasse 

mais sofisticada; antes, referia-se a receber mensagens por e-mail, agora, as notícias e 

resultados de buscas são filtrados com base nos interesses, preferências e comportamento do 

usuário. As informações sobre os interesses, preferências e comportamentos do usuário 

permitem criar uma experiência de compra personalizada. 

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

primeiro é a resposta ou possibilidade de as 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 referem-se a criar 

métricas para conteúdos de alteração momentânea, como a taxa de câmbio de uma moeda. 

Adaptável para mudar significa agregar componentes relacionados capazes de se 

reconfigurarem e se realinharem, ligando as camadas de personalização. 

No caso do LDD, a personalização envolve recursos para anotações no livro, 

marcações de partes do texto ou da página, criação de links sobre um conteúdo específico, 

mudança na forma de apresentar os conteúdos na página, alteração do tamanho ou cor da 

fonte, entre outros. 

 

3.6.5 Tactilidade 

 

A tactilidade refere-se à capacidade de sentir pelo tato, recurso incluído em 

dispositivos que são manuseados com toques manuais na tela, característica atualmente 

disponível em notebooks, smartphones e tablet. O sensor giroscópio, presente em 

smartphones e tablets permite mudar a orientação de leitura, assim, o leitor pode escolher se 

prefere ler na vertical (retrato) ou na horizontal (paisagem). 
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As telas sensíveis ao toque começaram sua história com o britânico E. A. Johnson, 

cujos artigos descreviam o conceito. Em 1968, produz uma publicação que trata das 

possibilidades da tecnologia da tela sensível ao toque. 

 

Com a evolução dos dispositivos móveis, principalmente a partir da introdução de 
smartphones e tablet, a tactilidade apresenta-se como novo elemento que se soma às 
características tradicionalmente associadas à produção discursiva na Web […] Antes 
ligada apenas ao recurso de acessibilidade para deficientes visuais, a tactilidade 
tornou-se elemento essencial para comunicação em aplicativos instalados nesses 
dispositivos móveis, que utilizam o recurso do touchscreen ou tela sensível ao toque 
(PALACIOS; CUNHA, 2012, p. 669). 

 

“As interfaces que produzem sinais mecânicos responsáveis por estímulos 

cinestésicos e de tato são denominadas ‘interfaces hápticas’” (PALACIOS; CUNHA, 2012, p. 

669). As interfaces hápticas diminuem a primazia da visão nos dispositivos e, com a 

tecnologia touchscreen, a tela pode ser tocada e estabelecer a relação do ser humano com o 

dispositivo, reproduzindo as sensações físicas de interação pessoal. 

Martins (2016) apresenta como vantagem das interações táteis a naturalidade do 

contato com os dedos; as limitações envolvem a oclusão, a falta de precisão e ergonomia. Ao 

interagir com os dedos, estes podem ocultar parte da tela ou cobrir o botão pressionado 

(oclusão), o que dificulta perceber o resultado da ação. Ao utilizar um mouse para apontar, 

selecionar ou clicar, o toque será preciso, o que não ocorre com o contato dos dedos. A 

ergonomia diz respeito ao esforço físico exigido; a tela ou superfície não pode estar em 

condições extremas, que exijam posições desconfortáveis e causem fadiga, por exemplo, 

manter o braço levantado ou tocar numa superfície apoiada numa mesa. 

Para Palacios e Cunha (2012, p. 671): 

 

[...] a tactilidade já nasce plenamente apropriável para utilizações em aplicativos 
criados para plataformas móveis. Seu uso não está limitado por barreiras técnicas, 
mas apenas circunscrito pela capacidade criativa para um melhor aproveitamento. 
Em última instância, trata-se, como é de praxe cada vez que uma nova mídia ou – 
neste caso – um novo recurso midiático surge, de criar/aperfeiçoar os softwares e 
dispositivos que tirem melhor proveito das potencialidades oferecidas. 
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4 SELEÇÃO E ANÁLISE DOS LDDs 

 

Este capítulo descreve como se fez a seleção e posterior análise dos LDDs em 

conformidade com as características descritas na revisão da literatura. 

As análises possibilitam mapear os atributos do LDD e identificar o que é 

considerado importante pelos profissionais responsáveis pelo seu desenvolvimento ou que 

tomam decisões que afetam o processo. Pode-se dizer que representam uma entrevista com 

cada livro, de modo a perceber a finalidade de cada característica presente ou ausente no 

exemplar. 

Dessa forma, é possível inferir como ocorre o processo de desenvolvimento do LDD 

e as decisões tomadas pelos editores, no sentido de incluir ou não características da Web nos 

livros que projetam e produzem. A partir dos resultados obtidos, serão fornecidas sugestões 

para aprimorar o desenvolvimento dos LDDs. 

O enfoque deste trabalho são os livros digitais para o Ensino Médio, porém, como as 

editoras produzem livros para diferentes níveis de ensino, supõe-se que a matriz/processo e 

equipe seja a mesma. Os LDDs destinados às escolas públicas são normatizados pelo MEC, 

via editais do PNLD. As escolas da rede privada não possuem regulamentação e legislação 

específica, porém, como afirma Artuso (2016), as editoras utilizam a mesma base para 

desenvolvê-los. 

 

4.1 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS LDDs 

 

A partir das informações obtidas na revisão sistemática, foram identificadas e 

descritas as características da Web e do livro didático digital. Essas características serviram de 

base para a elaboração do instrumento de avaliação dos LDDs. 

Inicialmente, foi consultada a página do MEC para saber quais são as editoras que 

fornecem livros ao PNLD. Embora o objetivo não seja avaliar os livros deste programa, 

devido a sua importância e magnitude no mercado editorial, pois funciona como um balizador 

para a produção de livros didáticos pelas grandes editoras, recorreu-se a ele. 

A partir da lista de editoras do referido programa, buscou-se descobrir quais delas 

produzem LDDs, considerando que o LDD é uma opção que o programa oferece aos 

fornecedores de livros didáticos e observou-se que poucas editoras o produzem. Definidas as 
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editoras, a etapa seguinte foi a obtenção de informações sobre elas, com a consulta dos portais 

disponibilizados na internet. 

A primeira fase dessas buscas, de caráter exploratório, ocorreu a partir de outubro de 

2016. Pesquisaram-se os portais e estabeleceu-se contato com as editoras pela opção de 

preenchimento do formulário de contato ou via e-mail, disponível nas páginas web. 

Infelizmente, das oito editoras contatadas, somente uma respondeu, que desejava saber do 

nosso propósito. Pelo teor da mensagem, verificou-se cautela em relação ao fornecimento de 

informações, talvez temendo ações de espionagem, uma atitude compreensível, considerando 

que a concorrência no mercado pode estimular esse comportamento e pelo fato de ser um 

produto novo e que quem conseguir estabelecer um padrão ou desenvolver recursos melhores 

venderá mais. 

O insucesso dessa fase motivou a busca de outras formas: foram visitadas escolas 

públicas de Florianópolis para tentar obter algum exemplar; fez-se contatos com diretores de 

escolas, professores conhecidos e indicados pela orientadora e amigos, inclusive de outros 

estados, como Distrito Federal, Paraná e São Paulo, sem sucesso. Somente um dos 

professores teve experiência com o LDD e numa escola privada em que trabalha, pois nas 

públicas o LDD é desconhecido. 

Verificou-se que alguns grupos editoriais têm como foco a venda de uma plataforma, 

principalmente no mercado privado, que engloba, além dos livros didáticos, serviços 

administrativos, como o controle de presença e desempenho dos estudantes, a comunicação 

com os pais e professores e outros recursos. Esse é o caso da Somos Educação, do grupo 

Positivo, editora Poliedro, SAE Digital, grupo SAS, entre outros. Nesses casos, é difícil obter 

exemplares para análise; para conseguir, é necessária autorização de instâncias 

administrativas mais altas, o que também foi tentado, por intermédio de professores que 

trabalham em escolas privadas, mas essas tentativas também foram infrutíferas. 

Observou-se, nas conversas informais com professoras e professores, que o LDD ou 

é desconhecido ou, nas escolas que adotaram o impresso com versão digital, esta última não é 

utilizada ou é subutilizada, sem que se tire proveito dos recursos disponíveis. 

Confirmou-se as observações de Artuso (2016, p. 183) de que “a tecnologia pode 

exercer certo fascínio” e o LDD ser usado mais como uma ação de marketing das escolas 

particulares para atrair “a atenção de seu público alvo: pais e alunos”, visto que possui 

“design mais envolvente”, “maior interação e integração com ferramentas digitais” e, dessa 
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forma, os “atributos estéticos e tecnológicos, se configurem como diferenciais 

mercadológicos”. 

Continuou-se a busca, dessa vez pelo contato com amigos e mães de estudantes de 

escolas privadas. O primeiro exemplar a que se teve acesso foi por meio da mãe de uma 

estudante de uma escola privada da cidade. Nessa primeira análise, ainda não estavam claros 

os critérios e foram considerados aspectos relacionados à interface, usabilidade e navegação, 

cujos resultados constam em Carneiro e Baldessar (2017). 

Obteve-se o acesso a outro exemplar, também com a mãe de um estudante. Para essa 

análise, já se tinha mais amadurecimento na pesquisa e clareza dos critérios a serem 

utilizados. A análise baseou-se nas sete características do Webjornalismo descritas por 

Canavilhas (2014) e Palácios (2006): interatividade, hipertextualidade, multimidialidade, 

memória, personalização, atualização contínua e ubiquidade. 

Considerando os percalços para a obtenção dos exemplares gratuitos e o tempo 

decorrido nessa etapa, recorreu-se à compra dos LDDs para as análises seguintes, visto que 

era necessário conseguir um conjunto de exemplares. Assim, consultou-se novamente a 

página web de editoras nacionais que disponibilizam os livros para venda no varejo. Foram 

adquiridos cinco exemplares das três principais editoras do país; duas disponibilizam a 

compra somente da versão digital, que é mais cara do que a impressa; uma delas obriga que se 

adquira a versão impressa, que possui um código de ativação da versão digital. 

Após a aquisição, para obter acesso à versão digital, é necessário preencher um 

cadastro e depois criar usuário e senha para finalmente acessar o LDD. Esse processo é quase 

uma maratona, cria barreiras para o uso e dificulta o acesso à versão digital. Assim, após 

inúmeras tentativas que duraram mais de um ano, conseguiu-se o acesso para as análises e 

comparações. 

Após as duas experiências com os exemplares anteriores e com as leituras das 

pesquisas obtidas em revisões preliminares da literatura, considerou-se melhor utilizar cinco 

características do Webjornalismo, a saber: hipertextualidade, multimidialidade, interatividade, 

personalização e tactilidade. Com base nessas características, elaborou-se um instrumento de 

avaliação para coletar informações de cada livro e analisá-lo. 

A elaboração do instrumento de avaliação demandou esforços no sentido de escolher, 

dentro de cada característica, os subitens mais adequados, um processo que demandou tempo 

e buscas na literatura por referenciais que pudessem contribuir com essa proposta. Por se 
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tratar de um tema emergente e inédito, não foram encontrados referenciais, sendo necessário 

uma elaboração própria. 

A seguir, foi preenchido o instrumento de avaliação para cada exemplar e depois 

essas informações foram condensadas para análise e verificação de como tais características 

são empregadas nos LDDs selecionados. 

As análises foram realizadas com a utilização de dois equipamentos: a) um notebook 

equipado com processador Intel Core i5 de 2,2 giga-hertz, disco rígido de 1 terabyte, 8 

gigabytes de memória, tela de 14 polegadas com resolução de 1366x768 pixels sem opção de 

multitoque (touchscreen) e sistema operacional Windows 10 Home; b) tablet Philco Worktab 

Q10 com processador ARM A9 Quad-core de 1.6 giga-hertz, disco rígido de 16 gigabytes, 2 

gigabytes de memória, com tela de 10.1" multitoque com resolução 1280x800 pixels e 

sistema operacional Android 4.0. Os LDDs da editora 3 não puderam ser acessados no tablet 

e, por essa razão, optou-se por considerar somente as análises realizadas com o notebook. 

O instrumento de avaliação do LDD é composto por duas partes: na primeira, 

constam informações gerais sobre o LDD e, na segunda, estão os cinco atributos e seus itens. 

A primeira parte é composta pelas informações de referência de cada livro, como 

título, editora, ano de publicação, total de páginas, forma de acesso (online ou download), 

dispositivos em que pode ser usado (computador, tablet, smartphone) e se suporta design 

responsivo. Para o preenchimento dessa parte, foram coletadas informações gerais do 

exemplar que aparecem na ficha catalográfica do livro e na página web da editora ou manual 

do livro. 

Na segunda parte, constam os itens que tratam da hipertextualidade, 

multimidialidade, interatividade, personalização e tactilidade. Para cada atributo, foram 

estabelecidos itens de acordo com a definição encontrada na literatura ou com a experiência 

da pesquisadora, construída com base nas análises anteriores de dois outros livros. Nessas 

análises, percebeu-se que não existe uma metodologia ou maneira única de análise, pois 

variam de acordo com os objetivos, a visão de mundo ou a área de atuação de quem a conduz. 

Assim, foi necessário construir um instrumento de avaliação com as informações da literatura 

e o trabalho empírico com os livros. 

O hipertexto é o texto composto por nós e conexões, acessados aleatoriamente, sem 

uma sequência pré-estabelecida. O conceito remete à noção de textualidade, de dispor a 

informação de maneira que possa ser acessada de forma não-linear, pela livre associação de 

ideias, da mesma forma que o pensamento humano, que funciona baseado em analogias. Com 
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a evolução das TICs, o hipertexto é associado a estas e os nós e conexões podem ser 

acessados de qualquer dispositivo e lugar.  

A hipertextualidade permite ligar textos digitais entre si e possibilita ao leitor definir 

o roteiro de leitura, criar sequências associativas e escolher encadeamentos. Refere-se à não-

linearidade do texto e possibilita entrelaçar a informação, de forma não sequencial. Com isso, 

abre várias opções de leitura e permite que o leitor tenha liberdade de escolha e navegue pelos 

blocos informativos utilizando os links. 

Para análise desse item, foram separados sumário e corpo do livro, uma vez que o 

sumário é hipertextual por natureza, sua função é justamente auxiliar a encontrar uma 

informação ou tópico de interesse e ir direto ao ponto desejado por quem está lendo o livro. 

Nos demais atributos, há somente uma coluna, para indicar se o item está ou não 

presente e escrever as observações pertinentes. 

Para analisar a multimidialidade, que envolve a combinação de dois ou mais tipos de 

linguagens, foram criados itens para o texto acompanhado de: imagens (estática, imagem 

animada, foto, diagrama, tabela); áudio (narrado, com diálogo, áudio de fundo); efeitos 

sonoros; vídeo; imagem e áudio; imagem, áudio e vídeo; animação; infográfico e quadrinhos. 

A análise da interatividade incluiu os itens: Imprimir texto; Zoom nas imagens; 

Copiar texto/imagem; Fornecer feedback; e Compartilhar em redes sociais. 

A personalização envolveu: incluir nota de texto; navegar nas notas (busca, 

ordenação); criar destaques (grifar/colorir texto); mudar cor do texto ou do fundo; adicionar 

links e adicionar outros materiais. 

Em relação à tactilidade, observou-se: Tecado virtual; Setas de navegação e vibração. 

Na primeira versão do instrumento de avaliação, o item copiar texto estava repetido 

nas categorias interatividade e personalização, pelo entendimento de que poderiam enquadrar-

se nas duas categorias. O mesmo aconteceu com o item Zoom, que aparecia em interatividade 

e tactilidade. Após discussões no grupo de pesquisa, esses itens foram retirados da versão 

final do instrumento. 

O Quadro 11 apresenta o instrumento de avaliação do LDD. 
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Quadro 11 – Instrumento de avaliação para o LDD 

Instrumento de avaliação do LDD 

Título:  

Editora  

Ano de publicação  

Total de páginas  

Acesso Online Download 

  

Dispositivo(s) em que pode ser usado?  

Suporta design responsivo?  

Atributo                                      Itens                                                              Locais 

H
ip

er
te

xt
u

al
id

ad
e  Sumário Corpo do livro 

Links externos   

Links internos   

M
u

lt
im

id
ia

li
d

ad
e 

Texto e imagem estática   

Texto e imagem animada    

Texto e foto   

Texto e diagrama   

Texto e tabela   

Texto e áudio narrado   

Texto e áudio com diálogo   

Texto e áudio de fundo   

Texto e efeitos sonoros   

Texto e vídeo   

Texto, imagem, áudio   

Texto, imagem, áudio e vídeo   

Texto e animação   

Texto e infográfico   

Texto e quadrinhos   

Organização da navegação   
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In
te

ra
ti

vi
d

ad
e 

Permite imprimir texto   

Permite dar zoom na imagem   

Permite copiar partes do 
texto/imagem 

  

Fornece feedback   

Permite compartilhar em redes 
sociais 

  

P
er

so
n

al
iz

aç
ão

 

Incluir notas   

Navegar nas notas (busca, 
ordenação) 

  

Criar destaques   

Copiar texto   

Adicionar links   

Adicionar outros materiais   

T
ac

ti
b

il
id

ad
e Teclado virtual   

Setas de navegação   

Vibração   

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
  

As editoras foram escolhidas pelos critérios: volume de vendas, tempo de existência 

e se eram fornecedoras de livros didáticos e LDDs, tanto para a rede pública quanto para a 

rede privada. Assim, foram selecionadas as três maiores editoras do país em volume de 

vendas, sendo que a editora 1 teve seu primeiro título publicado no Brasil em 1902; a editora 

2, em 1968; e a editora 3, em 1917. 

Conforme Artuso (2016), no Brasil, há quatro grupos editoriais que concentram 90% 

das vendas para o setor público e 65% para o privado. O maior grupo é a Somos Educação, 

que controla as editoras Ática, Scipione e Saraiva. Em segundo lugar, está a Editora Moderna, 

que pertence ao grupo Santillana, o qual foi adquirido pela Penguin Random House (MELLO 

et al., 2016). O terceiro lugar é ocupado pela editora FTD, seguida pela espanhola SM 

Edições (ARTUSO, 2016). 

 

A criação da Penguin Random House, em junho de 2013, por dois grandes líderes 
mundiais – a editora alemã Bertelsman (53%) e o grupo inglês Pearson (47%) –, foi 
o principal marco das mais recentes decisões empresariais no elo editorial. 
Acrescente-se que, um ano depois, essa nova empresa se fortaleceria no mercado de 
língua hispânica ao adquirir a segunda maior corporação editorial da Espanha, o 
grupo Santillana, e ao consolidar o controle da Random House Mondadori  (atual 
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Penguim Random House Grupo Editorial), terceiro maior grupo editorial espanhol 
(MELLO et al., 2016, p. 56). 

 

Os cinco LDDs foram desenvolvidos por três Editoras (Editora 1, Editora 2 e Editora 

3), nas disciplinas de Biologia, Filosofia, Física, Geografia e Literatura. As editoras 

selecionadas produzem LDDs para o Ensino Fundamental e Médio, utilizados em escolas 

públicas e privadas do Brasil, o que justifica sua escolha. As disciplinas foram selecionadas 

em função da conveniência da pesquisadora e considerando a presença de diferentes áreas de 

saber. Serão analisados um livro de Biologia da editora 1, um de Literatura da editora 2 e três 

livros da editora 3, de Filosofia, Física e Geografia. A referência completa dos livros consta 

no item Referências. O Quadro 12 mostra a distribuição dos livros por editora, disciplina e 

série. 

 

Quadro 12 – Livros analisados por editora, disciplina e série 
Editora Disciplina Série 

1 Biologia 3 

2 Literatura 1 

3 

Filosofia 2 

Física 1 

Geografia 2 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

O nome da editora FTD provém das iniciais de Frère Théophane Durand, Superior-

Geral do Instituto Marista de 1883 a 1907 e que incentivou os padres da congregação a 

escreverem livros para as disciplinas que ensinavam. A congregação Marista publicava livros 

escolares para uso nas suas escolas na França; alguns deles atingiram milhares de exemplares 

e passaram a ser adotados por escolas particulares e públicas na França e em países onde a 

congregação atuava. Foi a primeira editora que se dedicou à publicação de livros didáticos do 

Brasil e o primeiro título foi publicado em 1902 (FTD, 2018). 

A editora Moderna foi criada em 1968, em São Paulo, pelo professor Ricardo Feltre, 

com foco no segmento de livros didáticos. Em 2001, foi comprada pela editora espanhola 

Santillana (CASSIANO, 2007), fundada em 1960 na Espanha e com presença em 22 países 

(MODERNA, 2018, s.p.). 

A fundação da editora Saraiva ocorreu em 1914, por Joaquim Ignácio da Fonseca 

Saraiva, como uma “livraria destinada ao comércio de livros usados”, no Largo do Ouvidor, 

em São Paulo, próximo à Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Com o nome de 
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“Livraria Acadêmica”, tornou-se conhecida dos professores e estudantes de direito e 

“especializou-se no comércio de livros jurídicos”. O primeiro livro foi editado em 1917 e, nos 

anos seguintes, a editora priorizou a área jurídica. A partir de 1934, “estende suas atividades 

comerciais e começa a editar também livros didáticos, literatura geral, ciências”. Em 1998, 

adquire a Editora Atual e inicia a comercialização por meio da internet; em 2008, adquire o 

Grupo Siciliano; e, em 2010, lança o Saraiva Digital Reader, uma plataforma para venda de 

livros digitais (SARAIVA, 2018, s.p.). 

Da editora 1, foi analisado o livro: Biologia: Genética, Evolução e Ecologia, volume 

3, de autoria de Demétrio Gowdak, Neide Simões de Mattos e Antonio Carlos Pezzi, 

destinado à 3ª série do Ensino Médio, com um total de 256 páginas e publicado em 2013. 

Para acessar o LDD dessa editora, é necessário fazer um cadastro, criar login e senha, 

baixar e instalar um programa leitor no dispositivo do usuário, que pode ser um computador 

(de mesa ou notebook), tablet ou smartphone. 

 

Figura 4 – Capa do livro da editora 1 

 
Fonte: Banco de dados da autora (2019) 
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O exemplar analisado da editora 2 foi: Tempos, leitores e leituras. Moderna Plus 

Literatura, terceira edição, obra de autoria de Marcela Pontara e Maria Luiza M. Abaurre, 

publicado pela Editora Moderna em 2015, em volume único para os três anos do Ensino 

Médio.  

Nessa editora, o acesso ao LDD é feito pela página web e requer um cadastro e a 

criação de login e senha. Não aparecem descritas restrições em termos de dispositivos para 

uso, então supõe-se que podem ser usados computador (de mesa ou notebook), tablet ou 

smartphone. 

 

Figura 5 – Capa do livro da editora 2 

 
Fonte: Banco de dados da autora (2019) 

 

A editora 3 teve três livros analisados: Conecte. Geografia para a 2ª série, de autoria 

de Elian Alabi Lucci, Anselmo Lazaro Branco e Claudio Mendonça, 2ª edição; Conecte 

Física, para a 1ª série, cujos autores são Gualter José Biscuola, Newton Villas Bôas e Ricardo 

Helou Doca, 2ª edição; Conecte. Filosofia, em volume único para as 3 séries, cujos autores 

são Gilberto Vieira Cotrim e Mirna Fernandes. Os três livros foram editados em 2014. 
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O acesso ao LDD dessa editora é feito pela página web, requer cadastro e a criação 

de login e senha. Os LDDs da editora 3 não são compatíveis com dispositivos móveis (tablet 

e smartphones), pois estes não suportam o formato Flash. Essa informação consta na página 

da editora. 

 

Figura 6 – Capa dos livros da editora 3 

 
Fonte: Banco de dados da autora (2019) 

Fonte: Banco de dados da autora (2019) 
 

4.2 DESCRIÇÃO DO LIVRO DA EDITORA 1 

 

A versão digital do livro segue o mesmo padrão da impressa, a sequência de leitura 

inclui: capa, folha de rosto (com informações sobre os autores, editora, número da edição, 

cidade e ano de publicação), folha com endereço da editora e informações dos profissionais 

envolvidos na obra, ficha catalográfica e créditos da foto da capa, apresentação, informações 

sobre a organização da obra com os ícones e sua descrição, sumário, entrada de unidades e 

capítulos e páginas internas. 

O recurso de guardar a página em que a leitura parou está presente e, a partir do 

segundo acesso, o livro é aberto na última página visitada. 

A orientação da página é na vertical (retrato) e o sentido de leitura é na horizontal. A 

página é composta por duas colunas de texto justificadas, com margens laterais simétricas. O 

contraste do texto em preto com o fundo branco é equilibrado, os subtítulos são de cor laranja. 

A obra é composta de três unidades: 1) Genética; 2) Evolução; e 3) Ecologia. A 

unidade 1 contém cinco capítulos, a 2 possui três capítulos e na 3 há sete capítulos. Cada 

unidade possui duas folhas de abertura com um padrão de cor diferente, bege na 1, verde claro 
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na 2 e azul claro na 3. Nas folhas de abertura, está o título do primeiro capítulo da unidade, 

um box com informações gerais sobre o tema tratado e uma ou mais fotos ilustrativas. Além 

das unidades, há questões extras de vestibular, lista de siglas e referências bibliográficas. 

As opções de controle aparecem em botões divididos em dois menus, um na parte 

superior e outro na parte inferior da tela. No menu superior, à esquerda, estão os ícones de 

sumário, ferramentas, exibição de página simples ou dupla e aumentar/diminuir zoom. No 

centro, está a caixa de busca e, à direita, os números de página, botões de avançar/retroceder 

página e o botão de ajuda. 

Ao clicar no ícone de sumário, este é exibido num menu na lateral esquerda da tela, 

junto ao conteúdo do LDD. O sumário é dividido em conteúdo, objetos e notas. 

 

Figura 7 – Capítulo inicial do livro da editora 1 

 
Fonte: Banco de dados da autora (2019) 

 

Na parte central da tela, é exibida a página, com botões de avançar/retroceder página 

nas laterais. Na parte inferior, há um botão para exibir/ocultar as miniaturas de páginas e, nas 

laterais, quando o botão está ativado, aparecem botões de avançar/retroceder página. 
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Figura 8 – Sumário com miniaturas das páginas do livro da editora 1 

 
Fonte: Banco de dados da autora (2019) 

 

O item objetos é um sumário dos recursos multimídia; há seis tipos: áudio, 

audiovisual, galeria de imagens, imagens animadas, imagem georreferenciada e imagem 

tridimensional. No total, há 21 desses objetos, sendo cinco áudios, quatro audiovisuais, seis 

imagens na galeria, quatro imagens animadas, uma imagem georreferenciada e uma imagem 

tridimensional. 

O item notas apresenta um sumário das anotações, marcadores de página e links que 

podem ser criados pelo estudante em qualquer página. Para criar anotações, clica-se no ícone 

de ferramentas, que tem as opções de marcar o texto, criar um link, fazer anotação, rabisco e 

cortina. Há opção de marcar o texto com rabisco em três cores diferentes; pode-se também 

escolher a espessura do traço, apagar ou excluir as marcações, links, anotações e rabiscos. Os 

botões com essas funções são intuitivos e fáceis de usar. A opção cortina cobre todo o 

conteúdo do livro. 

A imagem georreferenciada é um mapa-múndi que aponta para 36 fotos no conteúdo 

do livro. Ao clicar numa das fotos, aparece um ícone vermelho (sticker do Google Maps) no 

mapa, indicando a localização geográfica referente à foto. 
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Figura 9 – Imagem georreferenciada do livro da editora 1 

 
Fonte: Banco de dados da autora (2019) 

 

4.3 DESCRIÇÃO DO LIVRO DA EDITORA 2 

 

O kit é composto de três livros impressos, o LDD apresenta os três num único 

arquivo, que é acessado via portal da editora. O livro impresso da 1ª série é composto de três 

unidades divididas em 11 capítulos. 

Para acessar o LDD, é necessário entrar no portal da editora, preencher um cadastro 

para gerar login e senha e digitar o código de acesso, que vem no livro impresso. Após isso, a 

cada acesso, aparece uma tela que mostra as miniaturas com as capas dos livros disponíveis. 

Na biblioteca de livros disponíveis, há um menu à esquerda com as opções “Meu perfil” 

(desativado), “Sair” e informações sobre o aplicativo, como a versão e mensagem de 

copyright. 

Clica-se na miniatura do 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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Figura 10 – Página inicial com miniatura do LDD da editora 2 

 
Fonte: Banco de dados da autora (2019) 

 

A sequência de leitura é composta por capa, folha de rosto, folha com endereço da 

editora e informações dos profissionais envolvidos na obra, ficha catalográfica e créditos da 

imagem da capa, apresentação, organização do livro, abertura de unidade, abertura de capítulo 

e páginas internas. 

A orientação da página é vertical em relação à tela. A página é composta por uma 

coluna de texto, alinhada à esquerda, 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 e são utilizadas cores nos subtítulos. 

As páginas de abertura de unidade têm fundo bege, a abertura de capítulo é com 

fundo azul hachurado e os objetivos do capítulo aparecem com fundo bege. Ao abrir essas 

páginas, aparece um círculo com gif animado e número da unidade/capítulo no canto superior 

esquerdo, como é possível observar na Figura 11. 
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Figura 11 – Abertura de capítulo do LDD da editora 2 

 
Fonte: Banco de dados da autora (2019) 

 

O conteúdo da versão digital do livro é igual à impressa, com exceção da disposição 

do texto, que no impresso é composta por boxes laterais, enquanto no digital estes são 

apresentados sequencialmente. É necessário rolar a tela várias vezes para acessar todo o 

conteúdo. Há o recurso de zoom nas imagens, que abre uma nova janela e só permite o 

aumento da imagem uma vez. O estudante não pode escolher a taxa de zoom, seja para 

aumentar ou diminuir. 

A parte inicial de cada capítulo apresenta uma barra horizontal num tom verde com o 

número do capítulo e título. Na sequência, em fundo bege, estão os objetivos do capítulo, 

seguido de um box, em fundo branco com informações sobre o item da matriz de referência 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para a área de Linguagem, códigos e suas 

tecnologias, que será trabalhado. São apresentados textos com questionamentos sobre o 

conteúdo, seguidos de imagens de obras de arte, com opção de zoom, seguem quadros com 

fotografia e breve biografia dos autores das obras literárias ou artísticas. Aparecem também 

trechos de obras literárias e poemas, seguidos das informações sobre os autores. 

O texto é escrito em preto com fundo branco. Os quadros com informações dos 

autores têm fundo azul claro. Há quadros (box) explicativos do conteúdo, sempre com fotos 

de obras de arte, em fundo rosa claro. Aparecem também quadros com o título “De olho”, em 

fundo amarelo claro, com uma imagem e explicações sobre um poema, pintura, escultura ou 

filme que faz referência ao período literário enfocado no capítulo. O fim do capítulo traz a 

seção Conexões, em fundo bege claro, com sugestões de filmes, livros, músicas e sites sobre o 

conteúdo apresentado. 
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Nos poemas apresentados, há algumas palavras destacadas na cor laranja; ao clicar 

nelas, aparece o seu significado. Isso simula a função de dicionário, que aparece em livros 

didáticos impressos. Alguns poemas têm na lateral direita uma cruz dentro de um círculo; ao 

clicar nela, aparece uma caixa de texto com explicações sobre o significado da estrofe. 

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

outro na lateral direita da tela. No primeiro menu superior, à esquerda, estão as opções: Ir para 

conteúdo [1], Ir para sumário [2] e Ir para busca [3]; à direita, há o botão Contraste, que abre 

um menu suspenso com as opções monocromático e cores originais e Acessibilidade, que vai 

para uma página que descreve as funcionalidades para usuários com deficiências. 

No segundo menu superior, há três conjuntos de botões; no lado esquerdo, um ícone 

de uma casa retorna para a biblioteca de livros disponíveis e o título do livro. No centro, 

aparecem dois botões, um com o número da página e outro com a opção “Ir”, por meio da 

qual se pode digitar o número da página e ir diretamente para ela. Ao lado, estão os ícones 

para retroceder/avançar página. 

À direita, estão os botões para fazer anotação à 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 em que 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 espaço para digitar um texto e adicionar um 

link. Pode-se também deixar o trecho destacado com a cor laranja. 

Para adicionar anotação à 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 à 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 duas abas: Sumário e Objetos 

Digitais. Na aba Sumário, estão os títulos e subtítulos dos capítulos, sem numeração das 

páginas. É possível ver a organização dos capítulos e navegar pelo livro, porém, os links 

levam somente a páginas de abertura de cada capítulo. 
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Figura 12 – Menu Sumário do LDD da editora 2 

 
Fonte: Banco de dados da autora (2019) 

 

Nesse livro, não é possível mudar a forma de visualizar as páginas ou escolher entre 

uma página ou duas, em formato que imita um livro impresso aberto. Também 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 serem clicadas, abre aquela página na tela. 

Também não há opções de ajuste do tamanho, nem do texto e 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 está posicionado. 

Estão disponíveis dois objetos digitais em forma de jogo de tabuleiro, o primeiro traz 

questões sobre as origens europeias da literatura e o segundo, sobre a literatura no período 

colonial. É possível jogar individualmente ou em dupla. Ao iniciar o jogo, escolhe-se um 

avatar; há efeitos sonoros nessa escolha. Durante o jogo, há uma música de fundo e o giro da 

roleta é acompanhado do som característico. Há um menu com opções para reiniciar o jogo, 

ligar/desligar o som, ver ajuda e informações da equipe de produção do LDD, a mesma que 

aparece na folha com a ficha catalográfica.  
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4.4 DESCRIÇÃO DOS LIVROS DA EDITORA 3 

 

Para acessar o LDD, é preciso entrar no portal da editora, preencher um cadastro para 

gerar login e senha e digitar o código de acesso, que vem no livro impresso. A cada acesso, 

aparece uma tela que mostra as miniaturas com as capas dos livros disponíveis, e é necessário 

clicar no livro desejado para abri-lo. 

Os três livros analisados seguem um padrão de cores e recursos; foram escolhidas 

disciplinas diferentes para verificar as variações de recursos existente entre elas. 

Os LDDs dessa editora incluem: capa, folha de rosto, folha com endereço da editora 

e informações dos profissionais envolvidos na obra, ficha catalográfica, apresentação, 

conheça seu livro, sumário, entrada de capítulo e páginas internas. 

A orientação da página é vertical em relação à tela. A página é composta por duas 

colunas de texto justificadas, com margens laterais estreitas. Em relação à tipografia, o texto é 

bem distribuído na página, o contraste da mancha do texto com o fundo é equilibrado, o texto 

em preto contrasta com o fundo branco e são utilizadas cores nos subtítulos. 

Os livros são divididos em unidades e capítulos. A abertura de unidades apresenta 

uma imagem e um breve texto relacionado ao conteúdo a ser estudado. A abertura de capítulo 

contém um texto ou imagem e um box com perguntas sobre o tema a ser estudado. As demais 

seções dos livros são: Interconexão, que trabalha a interdisciplinaridade; Dicas, Leitura 

Complementar; Glossário, Contraponto; Dicionário Geográfico; Compreensão e análise; 

Ponto de vista e Questões do ENEM e vestibulares. 

Na parte superior da tela, há uma tarja colorida com o título da coleção (Conecte) e o 

nome do livro (Filosofar, Tópicos de Física e Território e sociedade no mundo globalizado) e 

o número indicativo da série. Cada disciplina tem uma cor: Geografia é um tom de magenta, 

Filosofia tem um tom mais claro de laranja e Física, um tom mais escuro de laranja. A Figura 

13 é exemplo disso. 
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Figura 13 – Sumário do livro de Geografia da editora 3 

 
Fonte: Banco de dados da autora (2019) 

 

As opções de controle estão distribuídas em menus, na parte superior e inferior e nas 

laterais da tela. O menu superior à esquerda tem a mesma cor da tarja superior e permite que 

se navegue por áreas selecionadas do livro. As abas e o conteúdo do menu variam conforme a 

disciplina. O livro de Geografia possui as opções: Mapas; Seções; ENEM e vestibulares; e 

Aulas. Para o livro de Filosofia, existem as opções: Arte; Glossário; Atividades; Vídeos; 

Indicações; Recursos; e Aulas. Em Física, estão: ENEM; Seções; Suplementos; Índice 

remissivo; Links; e Aulas. 

Na lateral esquerda, estão as opções de edição, como: marcar texto; criar anotação; 

fazer marcações com setas, circular o texto à mão, usar retângulos ou círculos no texto, apagar 

e gravar áudio; incluir link para a web, para uma página do livro ou para um documento 

pessoal. 

 Na lateral direita, aparece em vermelho o botão Ajuda; abaixo, está o Sumário, com 

quatro ícones, que permitem diferentes formas de acesso ao conteúdo do livro: sumário 

interativo, semelhante ao da obra impressa, em que é possível clicar em títulos e ir para a 

página correspondente; sumário ilustrado, que possibilita identificar o visual das páginas; 

sumário dos objetos de aprendizagem, que se divide em objetos organizados por capítulo, tipo 

e nome; e sumário de áreas ativas, que possibilita acessar todas as áreas clicáveis do livro, por 

título. 

Os objetos de aprendizagem (OA) podem ser acessados no sumário ou nas páginas 

do livro em que foram inseridos. Há 10 tipos de OEs: animação; atividade; áudio; leitura; 
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remissão para páginas internas; link; mapa interativo; PDF; apresentação de slides; e arquivo 

de vídeo. 

Ao passar o cursor pelas páginas, as áreas ativas se destacam, podem ser imagens, 

gráficos e trechos de textos selecionados pelos editores. Ao clicar sobre uma área ativa, ela se 

expande, o que facilita a leitura. Essas áreas podem ser manipuladas pelas ferramentas à 

direita. 

Na parte inferior à direita, há um conjunto de ferramentas com duas linhas de ícones 

para anotações, pesquisa no texto, zoom, marcadores, destaques e visualização. Na primeira 

linha, está o ícone de anotações, que ficam registradas para os próximos acessos e podem ser 

pesquisadas, alteradas ou apagadas com as ferramentas do menu lateral esquerdo, que se 

move na tela de acordo com o contexto de utilização. Os marcadores podem ter cor, 

intensidade e espessura do traço alteradas. 

O ícone da lupa fornece as opções de zoom. Ao clicar nesse ícone, abre-se um menu 

com opções que possibilitam ampliar as páginas, reduzi-las ao tamanho original ou movê-las 

para orientar a leitura. 

O quarto ícone dessa linha é uma ferramenta chamada Comparador de itens, que 

permite comparar objetos de aprendizagem e áreas ativas no LDD. É possível comparar até 

quatro itens ao mesmo tempo. Clicando no ícone, pode-se escolher o modo de visualização 

dos itens: vertical, horizontal ou em mosaico. 

Quinto e sexto ícones servem para inserir, remover e visualizar os marcadores de 

página. Os dois primeiros ícones da linha seguinte servem para ocultar trechos do livro com 

uma máscara quadrada ou redonda. Os dois últimos itens permitem o realce de trechos do 

livro; a ferramenta “Destacar” cobre toda a página com uma máscara e deixa visível apenas a 

área selecionada, emoldurada por um quadrado ou círculo. 
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Figura 14 – Abertura de capítulo do livro de Filosofia da editora 3 

 
Fonte: Banco de dados da autora (2019) 

 

No menu inferior, localizam-se os ícones para retroceder/avançar página, os números 

de página com a opção de ir direto a uma página específica e dois botões para visualizar o 

livro em tela cheia e tela cheia com cabeçalho, respectivamente. Esse menu fornece 

orientação sobre a localização do leitor no livro. Dessa forma, atende aos quesitos de 

navegação ao informar a localização do leitor. Os botões Sumário e busca permitem 

navegação não-linear pelo livro. Também é possível folhear o livro clicando nos cantos das 

páginas ou nas setas azuis. 
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Figura 15 – Página do livro de Física da editora 3 

 
Fonte: Banco de dados da autora (2019) 
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5 DISCUSSÃO E RESULTADOS DA ANÁLISE 

 

Neste capítulo, serão apresentadas análise e discussão sobre a relação entre as 

características da Web e o LDD. A partir da análise, é possível identificar se a 

hipertextualidade, multimidialidade, interatividade, personalização e tactilidade estão 

presentes no LDD e de que maneira. Após as análises e comparações dentro do quadro teórico 

construído no decorrer do trabalho, foi gerada uma matriz de resultados, a partir da qual são 

fornecidas sugestões para aprimorar o LDD. 

Em consonância com a delimitação e o escopo desta tese, o conteúdo dos livros 

didáticos não foi analisado, pois o foco é verificar como as características citadas são 

desenvolvidas em cada uma das obras e como emerge sua apropriação no conjunto delas. 

Inicialmente, realizou-se uma análise geral de cada LDD e como as características se 

apresentam nele. Depois, os resultados obtidos nos instrumentos de avaliação foram 

sintetizados em um quadro para cada característica, seus itens componentes e a ocorrência ou 

não nos livros. A seguir, foi gerada uma matriz com os resultados consolidados. 

Da mesma forma, foi abordado o layout, que pode facilitar a navegação e a leitura, 

pois diz respeito à organização do texto e demais elementos na página e visa a simplificar a 

compreensão das informações. As cores e tipos adequados podem tornar a leitura mais 

agradável e atrativa, melhorar a legibilidade e oferecer uma identidade ao livro. A consistência 

desses elementos facilita a organização e localização do leitor/usuário. Nesse sentido, 

estabelece uma relação com a navegação. 

As questões relacionadas à navegação, que envolvem a rolagem de tela, ícones para 

avançar/voltar página, ir ao começo/fim de um capítulo, seção ou do livro são importantes e 

decisivas no uso e na satisfação dos leitores/estudantes. Os resultados da pesquisa de Brown, 

David e Monaco (2016, p. 8), realizada com 861 estudantes de treinamento esportivo, 

mostram que os estudantes acham a leitura online “desarticulada” porque “precisavam fazer 

muita rolagem e deslocamento da tela”. 

Se bem projetada, a navegação fornece acesso fácil à informação e orienta o usuário, 

para que saiba onde está, o que há ali e para onde pode ir. Nesse sentido, ajuda a definir o 

contexto e criar coerência. Por meio dela, o estudante acessa a informação e sente-se satisfeito 

ou frustrado em relação ao atendimento ou não de suas necessidades. 

Apesar de a usabilidade, o design e a interface não serem o foco da pesquisa, são 

importantes para a consistência e integração do LDD como um sistema único, cujas 
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ferramentas e recursos podem potencializar seu papel didático. Quanto mais integrados 

estiveram o design, o layout, a navegação e a interface, mais agradável, fácil de usar e 

coerente é o LDD. Isso concorda com as sugestões de Baek e Monaghan (2013), no sentido de 

desenvolver materiais de qualidade com um design fácil de usar. Assim, nas considerações 

iniciais de cada LDD, será feita uma rápida abordagem desses itens. 

O LDD da editora 1 é equilibrado em termos de tipografia e aspecto visual; o texto 

oferece contraste de cor com o fundo, o que é agradável e não cansa os olhos. Os subtítulos 

coloridos ajudam a reduzir a monotonia do texto em preto. As imagens são bem distribuídas e 

conferem um aspecto visual agradável. Os itens que sinalizam a forma de navegar são fáceis 

de aprender e lembrar como se usa. 

Como pontos positivos do LDD 1, tem-se: 

• recurso de guardar a página em que a leitura foi parada: a partir do segundo 

acesso, o livro é aberto na última página visitada; 

• navegação facilitada pelo recurso de avançar/retroceder página presente no 

menu superior, na parte central e no menu inferior; 

• sumário na lateral da tela permite navegar pelas páginas do livro devido à 

presença de links; 

• exibição de miniaturas das páginas na parte inferior da tela favorece a 

navegação e a localização; 

• sumário das anotações, marcadores de página e links, que podem ser criados 

em qualquer página; 

• marcação do texto com opções de cores e espessuras, os botões são intuitivos e 

fáceis de usar; 

• 21 Objetos de Aprendizagem que exploram a multimidialidade, agrupados em 

seis tipos: áudio, audiovisual, galeria de imagens, imagem animada, imagem 

georreferenciada e imagem tridimensional. 

No LDD da editora 2, o contraste do texto com o fundo é equilibrado e são utilizadas 

cores nos subtítulos. A composição da página em uma coluna de texto com margens largas 

não aproveita bem o espaço. Como há muito texto na página, é necessário que se role a tela 

várias vezes para acessar todo o conteúdo disponível. A navegação pelo livro poderia ser mais 

simples e funcional, de modo a exigir menos cliques e esforço cognitivo. 

Os pontos negativos do livro são: 
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• Zoom limitado nas imagens: só é possível aumentar a imagem uma vez, não há 

possibilidade de escolher a taxa de zoom; 

• Seção “Conexões” no fim de cada capítulo traz sugestões de filmes, livros, 

músicas e sites sobre o conteúdo apresentado, mas nenhum deles tem um link 

clicável; 

• As opções de navegação e controle são confusas e pouco práticas; 

• Não existe um recurso para acessar as marcações/anotações salvas, é possível 

criá-las, mas não as recuperar; 

• No sumário, é possível ver a organização dos capítulos e navegar pelo livro, 

porém, os links levam somente a páginas de abertura de cada capítulo; 

• Falta o sumário com miniaturas das páginas, o que impede de encontrar uma 

página particular ou ter uma ideia do tamanho do livro; 

• Não é possível mudar a forma de visualizar as páginas, ou escolher entre uma 

página ou duas; 

• Partes do conteúdo ficam encobertas e não há botão ou recurso para visualizá-

las ou chegar até elas; 

• Fora do bloco principal de texto, não há botões ou recursos informativos sobre 

o capítulo em que se está posicionado; 

• Há somente dois objetos digitais e ambos são do mesmo tipo, um jogo de 

tabuleiro. 

Os pontos positivos são: 

• Nos poemas, há palavras destacadas na cor laranja, que, ao serem clicadas, 

exibem o seu significado; 

• Poemas com ícone (uma cruz dentro de um círculo) na lateral direita, que, ao 

ser clicado, mostra uma caixa de texto com explicações sobre o significado da 

estrofe; 

• Botão “Contraste” com opções monocromático e cores originais; 

• Botão “Acessibilidade”, que abre uma página que descreve as funcionalidades 

para usuários com deficiências. 

Os LDDs da editora 3 são equilibrados graficamente na página, as imagens estão 

bem distribuídas. A tarja colorida com o título do livro na parte superior da tela ajuda a 

localização na página e o menu superior à esquerda com a mesma cor de tarja cria uma 

identidade visual, que facilita a memorização e o aprendizado de uso. 
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O ponto negativo deste LDD é a utilização da tecnologia Flash, que não é compatível 

com tablet e smartphones. 

Os LDDs dessa editora têm como pontos positivos: 

• número expressivo de OAs, divididos em 10 tipos; 

• uso de áreas ativas, em que, ao passar o cursor, destacam-se e, ao clicar, 

expandem-se para facilitar a leitura; 

• conjunto amplo de ferramentas para anotações, pesquisa no texto, zoom, 

marcadores, destaques e visualização. Os marcadores podem ter cor, 

intensidade e espessura do traço alteradas; 

• variedade de opções de edição para marcar texto, criar anotação, fazer 

marcações, gravar áudio, incluir link (para a web, uma página do livro ou um 

documento pessoal). Essas opções permitem a personalização do livro; 

• lupa com opções de zoom, que pode ampliar ou diminuir em até oito vezes o 

tamanho original; 

• menus sensíveis ao contexto, que se movem na tela de acordo com o modo de 

utilização; 

• comparador de itens, que permite comparar objetos de aprendizagem e áreas 

ativas no LDD; 

• opção de visualizar o livro em tela cheia; 

• folhear o livro ao clicar nos cantos das páginas; 

• sumário com quatro diferentes formas de acesso ao conteúdo permite 

navegação fácil e rápida e exige menos esforço cognitivo para ser lembrada.  

A opção de sumário ilustrado possibilita identificar o visual das páginas e condiz 

com o princípio de uso da memória visual, mais rápida e eficiente para o aprendizado. Esse é 

um exemplo da aplicação do princípio da ponderação de Salaverría (2014), que recomenda 

considerar as limitações dos leitores. No LDD, essas limitações se referem à carga cognitiva e 

ao tempo necessário para criar e amadurecer as estruturas de aprendizagem do estudante. 

Tendo em vista que a aquisição de conhecimentos implica em organizar a informação em um 

modelo verbal e visual que se integra a conhecimentos anteriores, é importante que a 

informação seja estruturada em camadas, começando por informações básicas e 

progressivamente atingindo as mais complexas e profundas. 

A partir dos resultados, verifica-se a importância da navegação para o LDD, uma vez 

que indica o deslocamento de um ponto a outro em um ambiente, plataforma, aplicativo ou 
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produto/serviço digital. Assim, planejar a navegação significa estabelecer acesso ao conteúdo 

por meio de links coerentes e permitir ao usuário/leitor localizar-se, saber o que pode fazer, 

onde pode ir, como retornar e verificar o caminho percorrido, sem dificuldades e esforços 

cognitivos desnecessários. A navegação contribui para uma experiência agradável com o 

material, diminui o tempo de aprendizagem de uso, facilita o acesso à informação, melhora o 

entendimento e gera credibilidade. Dessa forma, ajuda a definir o contexto e provê significado 

ao conteúdo, algo imprescindível no LDD. 

As informações gerais dos livros, que aparecem na primeira parte do instrumento de 

avaliação, foram sintetizadas no Quadro 13, a seguir. 

 

Quadro 13 – Síntese das informações gerais sobre os LDDs 
LDD Biologia Literatura Física Filosofia Geografia 

Ano de 
publicação 

2013 2015 2014 2014 2014 

Forma de 
acesso 

Download do 
aplicativo 

Online*1 Online Online Online 

Dispositivos 
em que 
pode ser 
usado 

Computador*2, 
tablet e 
smartphone 

Computador, 
tablet e 
smartphone 

Computador Computador Computador 

Suporta 
design 
responsivo 

Não Não Não Não Não 

*1: No portal da editora 2, consta que o aplicativo pode ser usado em Computador, tablet e smartphone, porém, 
houve problemas com a instalação do aplicativo e os testes foram feitos a partir do acesso online, via portal. 
*2: Na categoria Computador, incluem-se computadores de mesa (desktops) e notebooks. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

Em relação à hipertextualidade no LDD, uma das possibilidades é criar sequências 

associativas que podem ser escolhidas pelo estudante; outra refere-se à navegação no livro, 

que pode ser facilitada com a presença de links. 

No instrumento de avaliação, não constava a possibilidade de o estudante inserir 

links externos no livro, foi um item acrescentado durante a avaliação e contabilizado no 

Quadro 14. Ressalte-se que essa possibilidade pode ser considerada como um item de 

personalização, mostrando que as características estão entrelaçadas. 

O LDD 1 atende a três dos quatro subitens da hipertextualidade elencados no 

instrumento de avaliação. Há links internos e externos tanto no sumário quanto no corpo do 

livro, o que facilita a navegação e permite que o estudante se localize e se movimente com 
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mais rapidez no livro. Isso contribui para oferecer uma experiência mais agradável e, além 

disso, permite que o estudante insira links externos no livro. 

O LDD 2 atende a somente um dos quatro subitens da hipertextualidade avaliados. 

Há links internos no sumário, o que dificulta a localização e movimentação rápida pelo livro, 

demanda muitos cliques, tempo e esforço cognitivo para aprender a utilizar o livro. 

Considerando a facilidade de uso de outros aplicativos comumente usados pelos estudantes, 

como aplicativos de smartphones, redes sociais e games, tal dificuldade gera insatisfação e 

desmotivação de uso. 

Os LDDs da editora 3 atendem a três dos quatro subitens da hipertextualidade 

elencados. Há links internos tanto no sumário quanto no corpo do livro, o que facilita a 

navegação e permite que o estudante se localize e se movimente com mais rapidez no livro. O 

estudante pode inserir links externos no livro. 

Os itens referentes à hipertextualidade dos LDDs são apresentados no Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Hipertextualidade nos LDDs 
Itens/LDD Biologia Literatura Física Filosofia Geografia 
Links 
internos 

Sumário X X X X X 
Corpo X  X X X 

Links 
externos 

Sumário      
Corpo X     

Leitor pode inserir links 
externos  

X  X X X 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

Dos 14 itens relativos à multimidialidade, o LDD 1 é o que atende ao maior número 

de critérios, no total de seis. No LDD 2, são atendidos quatro critérios e os LDDs da editora 3 

atendem somente a dois critérios. 

A multimidialidade pode ser trabalhada tanto no corpo do livro quanto nos OAs. O 

ideal seria uma integração desses recursos, entretanto, no momento atual de desenvolvimento 

do LDD no Brasil, há uma separação entre os dois.  

Observou-se que tal característica aparece mais nos objetos de aprendizagem 

inseridos nos livros. Ao interpretá-la como a combinação de duas ou mais linguagens, o livro 

todo apresenta essa propriedade, pois traz texto e imagens, porém, ao pensar de maneira mais 

específica e aproveitar as possibilidades, como as citadas por Salaverría (2014), de utilizar 

mais sentidos além da visão e audição, é nos OA que essas possibilidades são mais 

exploradas. 
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Na análise de Garcia, Heidemann e Barbosa (2016, p. 128), há avanço nos LDDs, 

como “links estabelecendo diálogo com o aluno no texto e a presença dos conteúdos digitais 

sinalizados em vários tópicos do livro” e a “articulação dos elementos de hipermídia das TICs 

com o restante do livro, contextualizados com o conteúdo e não separados no final do livro ou 

apenas como links de referência, ilustrativos de determinado texto, imagem ou assunto”. 

O LDD 1 possui 21 OAs, enquanto o LDD 2 deixa a desejar, pois apresenta somente 

dois OAs e ambos são iguais, só mudam as questões propostas no jogo, e os LDDs da editora 

3, embora tenham atendido a menos critérios, possuem 20, 23 e 25 OAs. 

 

Quadro 15 – Multimidialidade nos LDDs 
Itens/LDD Biologia Literatura Física Filosofia Geografia 
Texto e imagem estática X X X X X 
Texto e imagem animada      
Texto e foto X X X X X 
Texto e diagrama X     
Texto e tabela X X    
Texto e áudio narrado      
Texto e áudio com diálogo      
Texto e áudio de fundo      
Texto e efeitos sonoros X     
Texto e vídeo X     
Texto, imagem, áudio      
Texto e animação      
Texto e infográfico      
Texto e quadrinhos  X    

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

Há vários tipos de interatividade, de acordo com os autores que a estudam, que vão 

desde as formas mais simples, utilizadas nos primeiros tempos da Web, como imprimir 

página, receber mail, até os aprimoramentos mais recentes, que envolvem a estruturação em 

camadas e permitem fornecer feedback personalizado, compartilhar em redes sociais públicas 

(ARTUSO, 2016) ou criar uma rede social restrita em que se pode compartilhar e ver as 

dúvidas e reflexões de outros estudantes e assim permitir a construção do conhecimento. 

Os critérios propostos por Rost (2014) para a interatividade seletiva, considerando o 

LDD, permitem ao estudante interagir com o conteúdo, aprofundar-se e selecionar partes dele, 

procurando o que for do seu interesse nas opções de OAs oferecidos. A interatividade 

comunicativa possibilita que o estudante participe na interação com o conteúdo, resolva 

exercícios que podem ter suas respostas salvas de modo que o professor possa acessar e 

acompanhar o progresso e ver as dificuldades que os estudantes têm. 
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O LDD 1 e os LDDs da editora 3 atendem a um dos cinco itens, com destaque para a 

ferramenta de zoom no LDD1; o LDD 2 atende somente a um, o zoom nas imagens, e de 

maneira limitada. 

Os resultados indicam que há muito a ser feito em termos de interatividade nos 

livros, uma vez que envolve o contato com a interface do livro pela visão e as respostas 

acontecem via teclado ou mouse. Como o mundo virtual privilegia a visão e audição, os 

demais sentidos não são contemplados, o que torna um desafio projetar interações satisfatórias 

e que permitam uma experiência agradável e motivadora para a aprendizagem. 

 

Quadro 16 – Interatividade nos LDDs 
LDD Biologia Literatura Física Filosofia Geografia 

Imprimir texto      

Zoom nas imagens Sim. Aumenta e 
diminui várias 
vezes 

Sim, uma 
vez. 

Sim Sim Sim 

Copiar 
texto/imagem 

     

Fornece feedback      

Compartilhar em 
redes sociais 

     

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

A personalização visa a configurar o material de acordo com os interesses e 

preferências individuais do estudante e envolve recursos que permitam selecionar assuntos e 

conteúdos do seu interesse ao acessar o livro. Envolve recursos para anotações no livro, 

marcações de partes do texto ou da página, criação de links sobre um conteúdo específico, 

alterações na forma de apresentar os conteúdos da página e no tamanho ou cor da fonte. 

Os níveis de personalização descritos por Lorenz (2014) incluem a possibilidade de 

as páginas se adaptarem a diferentes tamanhos de telas, desde que tenham sido projetadas 

considerando o design responsivo. Alterar com base na hora do dia significa adaptar o 

conteúdo com base no horário e necessidades do estudante. A interação significativa 

possibilita apresentar o conteúdo e permitir que o estudante faça comentários e interaja. Ajuda 

na decisão relaciona-se a oferecer ferramentas que apoiem a tomada de decisões e permita 

trabalhos colaborativos.  

Tanto o LDD 1 quanto os LDDs da editora 3 atendem a quatro dos seis itens 

avaliados; o LDD 2 atende somente a dois. A personalização poderia ser trabalhada em outros 

aspectos, visto que todos os LDDs solicitam cadastro com informações pessoais, de endereço 
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e escolares. Tais informações poderiam ser usadas para personalizar o livro e oferecer 

funcionalidades adicionais, como avisar sobre provas e trabalhos. 

 

Quadro 17 – Personalização nos LDDs 
LDD Biologia Literatura Física Filosofia Geografia 

Incluir nota de texto X X X X X 

Navegar nas notas (busca, 
ordenação) 

X  X X X 

Criar destaques (grifar/colorir 
texto) 

X X X X X 

Adicionar links X  X X X 

Adicionar outros materiais      

Mudar cor do texto ou do 
fundo 

     

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

A tactilidade é a capacidade de sentir pelo tato, recurso incluído em dispositivos 

manuseados com toques manuais na tela. Com ela, surgem novas maneiras de interação e 

sensorialidades, uma vez que as interfaces hápticas produzem sinais mecânicos que estimulam 

o tato. 

A tactilidade é a característica que não teve nenhum item atendido pelos LDDs, pois 

estes têm como modelo o livro impresso e não se apropriaram de características disponíveis 

nos tablets e smartphones, que vêm equipados com mais de 20 sensores que auxiliam no seu 

funcionamento, fornecem informações aos aplicativos e recolhem dados do ambiente ou do 

usuário. 

Essa constatação foi verificada também nas análises de livros de Física, e a: 

 

inclusão de elementos digitais ainda não está definitivamente apropriada por autores 
e editores, constatou-se a subutilização das potencialidades das mídias digitais, com 
uma significativa presença de textos e figuras estáticas, como imagens meramente 
digitalizadas de um livro impresso. Isto indica que possibilidades interessantes, 
como a utilização de sentidos diferentes simultaneamente pela inclusão de elementos 
audiovisuais, não estão sendo devidamente exploradas pelos livros didáticos 
(GARCIA; HEIDEMANN; BARBOSA, 2016, p. 129). 

  

Quadro 18 – Tactilidade nos LDDs 
LDD Biologia Literatura Física Filosofia Geografia 

Teclado virtual      

Setas de 
navegação 
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Vibração      

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
  

A partir das informações coletadas nos livros, elaborou-se a matriz com a 

sistematização dos resultados, no Quadro 19. Foram elaboradas algumas recomendações que 

contribuem para desenvolver LDDs melhores, apresentadas no fim do capítulo. Observa-se 

que os recursos disponíveis não são apropriados pelos LDDs analisados. 

 

Quadro 19 – Matriz de resultados dos LDDs 
LDD Biologia Literatura Física Filosofia Geografia 

Hipertextualidade Atende 2 Atende 1 Atende 3 Atende 3 Atende 3 

Multimidialidade Atende 6 Atende 4 Atende 2 Atende 2 Atende 2 

Interatividade Atende 1 Atende 1 Atende 1 Atende 1 Atende 1 

Personalização Atende 4 Atende 2 Atende 4 Atende 4 Atende 4 

Tactilidade Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

Em termos das características da Web, os livros digitais não-didáticos, os games e 

páginas web evoluíram e conseguem oferecer produtos adequados aos hábitos e gostos da 

geração digital, mas o mesmo não aconteceu com o LDD. Isso pode ser um alerta aos 

responsáveis pelo seu desenvolvimento, de que precisam ouvir o seu público-alvo (estudantes 

e professores) e reconhecer a importância do que desenvolvem não somente com um produto 

comercial, mas como um investimento nas gerações futuras. 

O projeto dos livros analisados é incipiente, comparado com livros digitais de 

literatura, ou de literatura infantil. As características analisadas não são contempladas de 

forma adequada, o que pode dificulta o uso. Um exemplo é clicar com o mouse para folhear 

as páginas, que oferece a mesma sensação de folhear um livro impresso e imita um 

comportamento de leitura naquele formato. Dessa forma, confere familiaridade ao gesto 

habitual do estudante. 

Pode-se afirmar que os LDDs analisados são uma transposição do livro impresso e 

agregam poucos recursos tecnológicos; a interface e a navegação são insuficientes. A falta de 

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

utilizado em livros digitais, smartphones e games impede que se aproveite a experiência que 

os estudantes têm com esses dispositivos. 
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Uma forma para 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, personalização e tactilidade. Nesse 

sentido, os conhecimentos da área de design de interface e design de interação podem 

contribuir para enriquecer o desenvolvimento do LDD. 

Os achados estão em conformidade com a literatura. Garcia, Heidemann e Barbosa 

(2016, p. 129) salientam que utilizar os “meios digitais no ensino deve levar em conta dois 

aspectos: o seu uso em sala de aula não é garantia de aprendizado significativo, pois são 

necessários conteúdo e metodologia para se atingir os objetivos curriculares propostos”. E é 

consoante com Gronlund, Wiklund e Boo (2018), ao mencionarem que, quando se empurram 

ferramentas e tecnologias para professores, obtém-se uso de nível básico. 

Os resultados de Baek e Monaghan (2013), em pesquisa com estudantes 

universitários que utilizaram o LDD, mostram que a satisfação geral foi de 34%, o que 

significa que muito precisa ser melhorado para atender às necessidades dos estudantes. A 

insatisfação foi gerada pela baixa legibilidade (relativa à fadiga visual e leitura no 

computador), acessibilidade limitada, carregamento lento, falta de valor de revenda, 

limitações nas anotações e destaques, download limitado e dificuldades no processo de 

compra. A usabilidade, interface e design funcional se sobressaem, pois, ao perceber que o 

livro é fácil de usar, os estudantes são mais propensos a cursar disciplinas que novamente o 

requeiram e recomendá-lo aos amigos. 

Os autores entendem que, para aumentar a adoção do LDD e suscitar atitudes 

positivas, é crucial oferecer um livro fácil de usar. Outras recomendações dizem respeito à 

diferenciação do impresso com foco em aproveitar os pontos fortes que a tecnologia oferece, 

adotar uma abordagem multifacetada para garantir o sucesso do LDD e fornecer opções, 

como livros de código aberto, programas de financiamento, troca e aluguel de livros didáticos, 

além de permitir aos professores personalizar o conteúdo. 

Artuso (2016, p. 183) destaca que “há certo consenso entre os profissionais do 

mercado editorial e a comunidade escolar e acadêmica, que os livros digitais ainda estão 

distantes das possibilidades de interação e atratividade que a plataforma digital oferece”. 

 

[...] os livros didáticos digitais entregues em 2015 para as escolas públicas, foram 
produzidos em 2012 e início de 2013. Passou-se de um período em que o importante 
era existirem livros didáticos linkados a OEDs, para um momento de livros didáticos 
digitais com mais preocupações estéticas e com a incorporação de alguns elementos 
da Web 2.0 (ARTUSO, 2016, p. 183). 
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Considerando o acesso que a geração digital tem à tecnologia, é importante que os 

representantes dessa geração sejam orientados adequadamente para selecionar e assimilar as 

informações que recebem todos os dias. Nesse sentido, o desafio da educação consiste “em 

preparar os jovens para que consigam selecionar os dados disponíveis em profusão e discernir 

o que querem” (PAVANATI, 2012, p. 58). 

O LDD é uma mídia digital recente, que herda padrões e modelos do livro impresso e 

incorpora funcionalidades do meio digital. Para que seja mais difundido entre estudantes e 

professores, é necessário facilitar o uso, adicionar recursos simples, que melhorem a 

satisfação, como folhear as páginas, fazer e recuperar as anotações com facilidade. 

O LDD, para ser utilizado pelos estudantes, precisa oferecer recursos com a 

facilidade desejada e requerida, considerar a experiência prévia que os estudantes têm com 

smartphones, games e livros digitais, cuja facilidade de uso supera o LDD analisado. Assim, a 

satisfação inicial do usuário é baixa, pois existe uma expectativa de que seja fácil de usar e de 

que incorpore recursos presentes em outros produtos digitais. 

A complexidade do livro didático pode ser um entrave para aproveitar os recursos do 

meio digital, pois o mesmo não ocorre com o livro digital em geral e o livro digital infantil em 

particular, que estão conseguindo utilizar as potencialidades desse meio de forma inovadora, 

definem novas tendências para o mercado editorial e podem se tornar os padrões futuros ao 

construir uma estética própria. 

Os critérios de design de interação podem ser levados em conta para ampliar a 

eficácia educacional e aproveitar a experiência que os estudantes trazem da utilização de 

smartphones e games, desde que sejam consideradas as especificidades do livro didático. 

Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de explorar o aspecto multidimensional e 

multissensorial do livro numa perspectiva que engloba o uso de outros sentidos além de visão 

e audição. 

Os resultados apontam a necessidade de compreender o LDD como um sistema 

integrado, pois, na análise das características, verifica-se o quanto uma é dependente da outra 

e, se bem planejadas, contribuem para desenvolver um livro coeso e fácil de usar. 

A validade da análise realizada é circunscrita ao cenário do Brasil. As 

particularidades de cada local têm sentido em suas circunstâncias, por isso, não se podem 

generalizar os resultados.  

Uma explicação para a relutância do mercado editorial brasileiro em adotar novas 

tecnologias pode ser a dificuldade em acompanhar os lançamentos e tendências. Tal fato pode 
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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 à educação para 

possibilitar condições de vida mais favoráveis no futuro das pessoas. 

O entendimento das características e especificidades do LDD permite que o seu 

desenvolvimento seja otimizado e favorece a geração de novas abordagens, de forma que 

possam ser inseridos recursos que facilitem e tornem mais dinâmica e agradável a experiência 

dos estudantes com os materiais digitais, e, assim, contribuir para a aprendizagem e 

disseminação de conhecimentos. 

Esta tese buscou oferecer contribuições para o desenvolvimento do LDD, 

enfatizando características da Web, porém, ressalta-se que é importante a participação de uma 

equipe de desenvolvimento multidisciplinar, que ajude o autor a desenvolver livros que 

ofereçam conteúdo de qualidade e uma experiência agradável aos estudantes. Dessa forma, 

assegura-se que os objetivos pedagógicos, lúdicos e técnicos sejam atingidos e o LDD seja 

um recurso mais bem utilizado na educação. 

Além da contribuição na esfera teórica, foi gerado, no processo de escrita da tese, o 

instrumento de avaliação do LDD, com base nas características da Web, que pode ser 

utilizado como uma ferramenta para avaliar a apropriação dessas características. O 

instrumento consta no Apêndice A e pode ser empregado por professores, designers e editores. 

Para que os projetos de LDD sejam bem-sucedidos e alcancem seus objetivos, deve-

se considerar: a) o emprego das TICs; b) o uso intensivo e o compartilhamento de 

conhecimento; c) longos períodos de utilização do LDD; d) esforço, envolvimento, 

monitoramento e uso dos serviços e produtos oferecidos pela plataforma pelo conjunto de 

professores e gestores das escolas; e) compreensão e prática do papel mediador do professor, 

para viabilizar a coprodução e a participação dos estudantes; g) o nível de maturidade da 

equipe de desenvolvimento do LDD e modelo organizacional utilizado para desenvolvê-lo. 

Recomendações: 

1. Usar ícones e imagens intuitivas, semelhantes às que aparecem em páginas web 

e smartphones, que atendem aos requisitos da usabilidade, pois são fáceis de 

aprender, usar e de lembrar como se usa; 

2. Fornecer opções em que se pode ver uma página por vez ou duas páginas, 

como se fosse um livro impresso aberto; esse é um recurso explorado em 

editores de texto e favorece o aprendizado da interface; 

3. Salvar, acessar, visualizar e buscar as anotações e marcações ou navegar entre 
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elas, organizá-las por tipo, vê-las na página do LDD ou apagá-las; 

4. Oferecer ao estudante a possibilidade de escolher a orientação de leitura; 

5. Incluir zoom para ampliar as imagens. 

Em relação às notas de texto ou anotações que o estudante faz no LDD, o ideal é que, 

além das notas de texto, permita-se criar destaques, como grifar e colorir texto, imagem ou 

blocos de conteúdo, inserir links e outros materiais. É importante facilitar a navegação por 

elas para buscar as notas criadas, ordená-las por determinados critérios (alfabético, datas, tipo, 

tamanho). Outra facilidade desejável é o compartilhamento das notas com outros estudantes. 

Após as análises, foram realizados aperfeiçoamentos e alterações no instrumento de 

avaliação e essa nova versão consta no Apêndice A. Nela, cada item dos atributos analisados 

está em forma de pergunta. O item design responsivo, que estava na parte inicial do 

instrumento, foi transferido para a Personalização, pois considera-se que este é o local mais 

adequado, uma vez que, conforme descreve Lorenz (2014), inclui a possibilidade de as 

páginas se adaptarem a diferentes tamanhos de telas, o que é uma particularidade do design 

responsivo. Na hipertextualidade, foi acrescentado um item para verificar a possibilidade de o 

estudante inserir links no livro. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo oferece uma síntese dos resultados e discussões e os articula com os 

objetivos da tese, organiza as inferências decorrentes do processo para verificar se os 

propósitos iniciais foram atendidos. 

A pesquisa qualitativa é um processo emergente, que gera dificuldades e ansiedades. 

O desenvolvimento desta pesquisa enfrentou desafios e dificuldade gerais inerentes ao 

processo e particulares, no âmbito pessoal e profissional, entrelaçando tudo de uma forma 

inesperada, naquilo que se chama vida e que acontece alheia a quaisquer planejamentos, 

cronogramas e metas que se estabelecem. 

Os desafios desta pesquisa específica foram: 1) lidar com um objeto recente e pouco 

conhecido, o LDD, surgido a partir do livro, que tem uma longa história; 2) definir as 

categorias de análise, dialogar com as diversas áreas disciplinares e seus vocabulários, ao 

mesmo tempo em que se buscou definir conceitos e ter uma base comum para a discussão. 

Surgiram as dificuldades operacionais: a busca pelos livros; a definição de uma perspectiva 

para análise; manter o foco; e lidar com a complexidade do LDD. 

Junte-se a isso escrever de forma objetiva sobre uma temática interdisciplinar, que 

abrange diversas áreas do conhecimento, com suas disparidades e similitudes. Tal 

característica das pesquisas sobre o LDD representa adversidades para quem se aventura 

nessa área. A temática é abrangente e inclui as áreas da Comunicação, Educação, Linguagem, 

Design, Computação, História, Sociologia, entre outras. O LDD nasceu num berço 

interdisciplinar, pois interliga e dialoga com conceitos provenientes de diferentes áreas. Nesse 

sentido, exige flexibilidade da pesquisadora e clareza na definição dos termos, com vistas a 

ser compreendido pelos diferentes públicos que têm interesse pelo tema. 

Pode-se apontar também a temática recente, em processo de construção e ebulição, 

que se compara a caminhar em um terreno pantanoso, que não oferece firmeza ou segurança, 

pois, conforme apontado na literatura, não há consenso nas definições e os resultados são 

contraditórios. O cenário impreciso exige cautela e a compreensão de que o processo de 

pesquisa traz uma contribuição ao aprofundar questões importantes sobre o LDD. As 

indagações são componentes necessários desse processo e mesmo as fragilidades e pontos 

obscuros podem servir de ponto de partida para novas pesquisas. 

O dinamismo inerente ao ambiente digital possibilita o surgimento de tecnologias e 

aplicativos; novidades aparecem rapidamente e tornam obsoletos dispositivos, aplicativos e 
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programas. Com isso, os resultados obtidos nas pesquisas dessas áreas são efêmeros. O meio 

digital exige reflexões para entender o que é típico desse ambiente e como isso se relaciona 

com as demais áreas, quais as influências do mercado, como as editoras estão se relacionando 

com seus públicos na transição do impresso para o digital, e como se preparam para essa 

mudança. Qual papel atribuem aos usuários, leitores, estudantes e professores? 

A leitura, o estudo e a produção de livros no e para o meio digital são fenômenos 

novos, assim como a utilização do LDD, e isso exige atenção para entender o que é típico 

desse meio, observar o processo e refletir sobre as rupturas com práticas de leitura, escrita e 

estudo consolidadas. Essa transição será longa e são necessários novos estudos sobre as 

melhores práticas e o que é adequado para o livro didático em formato digital. 

O momento atual do LDD requer uma postura de equilíbrio e questionamento de suas 

possibilidades e desafios, uma vez que suscita reflexões a partir das quais é possível inovar 

nas práticas escolares, ampliar a interação entre professores e estudantes, e destes entre si, de 

forma a incentivar o compartilhamento de informações e contribuir para a construção do 

conhecimento. 

Os relatórios e pesquisas sobre o livro no Brasil mostram uma crise constante do 

setor, que é uma crise de modelo. Para garantir a sua sobrevivência, o mercado editorial 

precisa repensar seu modelo e reestruturar-se para permitir uma mudança efetiva no setor e, 

assim, fazer frente aos novos modelos de negócios que surgem, principalmente na área 

relacionada aos novos formatos digitais. 

Considerando o aspecto comunicacional do LDD, há uma diversidade de emissores e 

receptores, cada um com suas intenções e objetivos. Assim, podem ser levantadas questões 

que vão desde a concepção do LDD, passando pela autoria, design, conteúdo, adequação aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, decisões editoriais, tecnologia a ser utilizada, recursos 

incorporados, equipe de desenvolvimento, até uma compreensão mais apurada de todo o 

processo e da cadeia produtiva envolvida. 

As características da Web que condizem com a finalidade do livro didático estão 

presentes de maneira limitada nos livros analisados. Tecnicamente, eles são transposições do 

impresso e agregam poucos recursos, a interface e a navegação podem ser melhoradas para 

aproveitar a experiência que os estudantes têm da utilização de smartphones e games. 

Os livros analisados poderiam utilizar melhor essas características e fazer da 

tecnologia um elemento de suporte às pessoas, sem exigir esforços cognitivos maiores. Uma 

forma para desenvolver um LDD melhor, mais agradável e de fácil utilização é planejar bem a 
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interface, a navegação e o aspecto visual, o que inclui aplicar os recursos da hipertextualidade, 

multimidialidade, interatividade, memória e personalização.  

Cabe ressaltar que as características estão entrelaçadas, havendo itens que fazem 

parte de mais de uma delas. Da mesma forma, o ideal seria a integração dos objetos de 

aprendizagem com o conteúdo do LDD, porém isto não ocorre nos exemplares analisados. 

As editoras que produzem o LDD no Brasil precisam considerar as habilidades, 

necessidades e preferências dos estudantes e professores. Como tem atributos específicos e 

finalidade didática, é fundamental que se definam critérios para análise e desenvolvimento do 

LDD que contemplem as questões pedagógicas. 

A recente crise das editoras nacionais assinala um descompasso entre as promessas 

do digital e a realidade do mundo editorial, fincado no impresso. Se não houver mudanças 

nesse setor, corre-se o risco de que editoras estrangeiras possam ocupar o espaço vazio 

deixado pelas nacionais, que não conseguiram ver ou não souberam aproveitar as 

oportunidades de inovação possíveis no mundo digital. 

Vive-se um momento instigante, de transição, e 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 TICs disponibilizam uma infinidade de 

informação, justamente por isso, tornam mais importante o papel dos professores como 

mediadores e curadores de conteúdo, que podem organizar, filtrar, priorizar e categorizar o 

uso da informação, especialmente para estudantes em fase de formação. 

O livro é um objeto de inúmeras possibilidades. É necessário entender as 

necessidades e desejos do estudante e do professor para oferecer o livro adequado e da forma 

esperada. Há inúmeros obstáculos a superar e o terreno é fértil para criar novas oportunidades, 

rever os modelos, repensar a configuração da cadeia produtiva, ampliar os canais de 

comunicação, otimizar o processo de criação dos LDDs para atualizar a experiência do 

estudante e torná-la mais agradável. 

As mudanças de hábitos de leitura e estudo mediados pela tecnologia podem ser 

favorecidas com o aperfeiçoamento dos dispositivos, principalmente os móveis (como 

smartphones e tablet), que trazem novos recursos, como a tactilidade, sensores, giroscópio, 

que adquirem novos usos de acordo com a conveniência, hábitos, necessidades e criatividade 

dos usuários. Os aperfeiçoamentos incluem funcionalidades e design, como o formato e 

disposição da tela, diminuição do peso e das bordas, recortes e entalhes na tela, tela dobrável, 
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tela deslizante, leitor de digitais na tela, câmera retrátil, aumento do número de câmeras, 

sensores com biometria e uso de inteligência artificial. 

O LDD é um produto interdisciplinar e coletivo; para desenvolvê-lo, são necessários 

autores, designers e profissionais de TI. Exige experiência, conhecimento dos recursos da 

Web e novas concepções de educação, tudo isso articulado ao conteúdo, que pode ser 

apresentado de maneiras diferentes. Talvez o LDD não vá substituir o impresso e sim 

enriquecê-lo e ser complementar, contribuindo para a educação. 

Esta pesquisa pode ser considerada uma peça de um mosaico, que, em conjunto com 

outras peças (pesquisas anteriores e futuras), contribui para a compreensão do quadro geral do 

LDD. Ela coopera com a explicitação do conhecimento sobre o estado da arte do LDD e traz 

um vislumbre das suas possibilidades para a educação. 

Neste sentido, a análise aqui empreendida é um processo relativo, cujos resultados 

estão condicionados a um tempo e espaço e sujeitos a limitações. Assim, seus resultados 

refletem uma das interpretações possíveis, a da autora, com sua subjetividade própria. 

A contribuição desta tese é no sentido de aplicar as categorias da Web mencionadas 

no LDD de maneira sistemática. Esta é uma primeira versão, que exige aprofundamentos e a 

comparação com modelos de países mais avançados nesta área, sendo também necessário 

conhecer as experiências e resultados de usos dos LDDs mais aprimorados. 

O instrumento de avaliação do LDD desenvolvido no decorrer desta pesquisa é um 

aporte adicional e que pode ser útil para professores, designers e editores em suas atividades 

diárias, seja na utilização ou no desenvolvimento dos livros. 

A abordagem interdisciplinar proporcionada pelo PPGEGC foi essencial para que se 

pudesse ter a abertura e colaboração de saberes de diversas ciências, imprescindível para 

desenvolver um tema complexo como o livro didático no formato digital. O ambiente 

proporcionou a convivência e interação com professores e profissionais com diferentes visões 

de mundo, o que alargou os horizontes da pesquisadora e possibilitou o enriquecimento 

intelectual.  

Vislumbra-se a possibilidade de ampliar a participação dos professores e estudantes 

no processo de concepção e desenvolvimento do LDD, como forma de entender suas reais 

necessidades e o seu uso, o que resulta no melhor aproveitamento e na efetiva adoção deste na 

sala de aula e na rotina escolar. Dessa forma, pode-se obter a coprodução, que gera 

comprometimento, transparência, visibilidade e a consequente melhoria do LDD oferecido a 
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este público, e que se refletirá, a longo prazo, em melhores índices educacionais, mas 

principalmente na construção de uma sociedade melhor. 

Para que as inovações tecnológicas sejam bem-sucedidas na educação, é necessário o 

envolvimento de professores, estudantes, pais e todos os envolvidos, além de uma mudança 

cultural e dos paradigmas sobre o processo de ensino-aprendizagem, conforme explicitado por 

Dutra et al. (2015) e Gronlund, Wiklund e Boo (2018). Os gestores e formuladores de 

políticas públicas para a educação precisam estar preparados para implementar essa nova 

visão e oferecer as condições necessárias para o seu desenvolvimento, visto que a inovação 

exige tempo para ser assimilada e recursos para sua execução.  

Nesse sentido, o LDD pode ser um desafio para a escola, os professores e os 

estudantes, uma vez que sua introdução questiona as práticas de leitura e estudo, exige 

mudanças e posturas mais ativas, participativas e colaborativas. A contribuição do LDD para 

os processos educativos pode resultar em transformações efetivas e necessárias, desde que se 

promova uma maior participação destes na concepção e desenvolvimento do material. 

O uso do LDD pode trazer benefícios para estudantes e professores, porém, como 

asseveram Gronlund, Wiklund e Boo (2018), fica claro que ferramentas avançadas exigem 

professores inspirados, que tenham interesse em colaborar com a aprendizagem dos 

estudantes de formas criativas, uma vez que o aprendizado é um empreendimento que requer 

interação social e contato humano. 

Alguns questionamentos permearam esta pesquisa e outros foram se delineando no 

seu decorrer. Um pressuposto da pesquisadora é que a tecnologia pode ser uma aliada e ter um 

aspecto transformador, desde que usada no sentido de incentivar uma cultura participativa, 

colaborativa e libertadora do potencial humano. Porém, há outros aspectos que podem levar a 

resultados opostos. Assim, permanecem em aberto algumas questões a serem consideradas. 

Quais podem ser as consequências do uso indiscriminado da tecnologia por crianças e jovens, 

em processo de formação? A educação hoje pode ajudar as pessoas a encontrar a sua natureza 

verdadeira, a se descobrirem como seres humanos, a buscar o autoconhecimento? Num 

mundo de tantos apelos e insinuações midiáticas e consumistas, de relações líquidas, como se 

incentiva a construção e escrita da própria história? 
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6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Considerando as características específicas e a finalidade educacional do LDD, é 

fundamental que sejam propostos critérios relacionados à aprendizagem e à aquisição de 

conhecimentos, aproveitando resultados das pesquisas em neurociência. Essa é uma linha que 

se pretende abordar em estudos futuros. 

Outra possibilidade é o estudo das conexões entre o game educativo e o LDD, uma 

vez que a atual geração de estudantes utiliza dispositivos digitais no cotidiano, com ênfase nos 

games. É necessário estabelecer critérios de análise para que o professor possa escolher um 

LDD adequado, de forma a atender seus objetivos pedagógicos e oferecer recursos que 

despertem o interesse do estudante pelos conteúdos educacionais. 

Para desenvolver um produto mais adequado e inovador, é preciso conhecer o 

público-alvo. Nesse sentido, pesquisas sobre os processos de recepção e apropriação do LDD 

pelos estudantes/leitores e professores podem trazer informações valiosas. O entendimento 

apurado de como as gerações mais jovens absorvem conhecimento e como utilizam a 

tecnologia no cotidiano oferece contribuições para melhor aproveitá-la no âmbito educativo. 

Há ainda a acessibilidade, não abordada aqui, visto que um dos potenciais da 

tecnologia digital é favorecer a inserção de recursos que facilitem o uso para todos os 

estudantes, assim, essa vertente é importante ao permitir a inclusão e favorecer a diversidade. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO LDD 

 
Estrutura do Instrumento de avaliação Livro Didático Digital 

O instrumento de avaliação do Livro Didático Digital (LDD) é composto por duas 
partes, na primeira constam informações gerais sobre o LDD e na segunda estão os atributos e 
seus itens. 

A primeira parte é composta pelas informações de referência do livro, como título, 
editora, ano de publicação, total de páginas, forma de acesso (online ou download), 
dispositivos em que pode ser usado (computador, tablet, smartphone) e se suporta design 
responsivo. 

Na segunda parte constam a hipertextualidade, multimidialidade, interatividade, 
personalização e tactilidade. Para cada atributo há itens específicos relacionados, que estão 
em forma de perguntas. 
 
 

1. Objetivo 
Este instrumento visa avaliar a apropriação das características da Web no LDD. São 

fornecidas orientações sobre sua utilização. Para isto, são apresentadas as cinco categorias: 
hipertextualidade, multimidialidade, interatividade, personalização e tactilidade. Estas são 
definidas e os itens componentes de cada uma aparecem em forma de pergunta.  

Ressalta-se que a avaliação do LDD em termos destas características é aplicável tanto a 
LDDs do Ensino Médio, quanto dos níveis Fundamental e Superior, desde que sejam feitas as 
ressalvas peculiares a cada um destes níveis e ao seu público. 

O Instrumento de avaliação pode ser utilizado por professores, designers, editores e 
outros interessados no tema. 

 
 

2. Definições 
Para efeitos deste Instrumento de avaliação, aplicam-se as seguintes definições: 
Livro Didático Digital (LDD): livro didático em formato digital que incorpora recursos 

hipertextuais, multimidiáticos, interativos e personalizáveis. 
Hipertextualidade: permite a ligação de textos digitais entre si por meio de links que 

possibilitam ao leitor definir diferentes roteiro de leitura. 
Multimidialidade: Combinação de, pelo menos, dois tipos de linguagem em uma 

mensagem. No meio digital, a organização da informação no modelo hipertextual permite 
incluir diferentes tipos de linguagem. 

Interatividade: refere-se ao potencial dos participantes se comunicarem num sistema 
ou a capacidade do usuário e o sistema interagirem. 

Personalização: possibilidade de o leitor/estudante obter informações ou navegar em 
páginas web conforme os seus interesses, preferências e habilidades. Envolve recursos para 
anotações no livro, marcações de partes do texto, criação de links em um conteúdo específico, 
mudar a forma de apresentar os conteúdos na página, mudar o tipo, tamanho ou cor da fonte 
entre outros. 

Tactilidade: capacidade de sentir pelo tato, recurso incluído em dispositivos que são 
manuseados com toques manuais na tela, disponível em notebooks, smartphones e tablets. 

Ano de publicação: ano em que o livro foi publicado. Esta informação consta na ficha 
catalográfica do livro. 

Forma de acesso: maneira pela qual o LDD é usado. Pode ser acesso via portal da 
editora ou por meio de download de um aplicativo. 
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Dispositivo: equipamento, aparelho ou mecanismo que desenvolve determinadas ações. 
No contexto do LDD refere-se a computador, notebook, smartphone e tablet. 

Design responsivo: design de páginas web adaptável para diferentes tipos de 
dispositivos. O layout se ajusta conforme o equipamento, ao ser aberto em um celular se 
adapta a tela deste e mostra as informações sem desconfigurar o texto e as imagens. 

Formato do arquivo: forma de identificar um arquivo, de maneira que o computador 
saiba como ler, interpretar e armazená-lo. Para identificar o formato de um arquivo, basta 
olhar a extensão no nome do arquivo, adicionada de forma automática. 

Link interno: palavra, texto ou imagem que quando clicado encaminha para outra 
página dentro do livro. O link aparece com a cor destacada. 

Link externo: palavra, texto ou imagem que quando clicado encaminha para outra 
página da Internet. 

Imagem estática: representação visual de uma pessoa ou objeto por meio de técnicas de 
fotografia, pintura ou desenho. Este tipo de imagem que não possui movimento. 

Imagem animada: imagem que demonstra movimento, ação. Exemplo são vídeos e 
gifs. 

Foto: ou fotografia é uma imagem produzida por uma câmera fotográfica. 
Diagrama: representação visual estruturada e simplificada de um determinado conceito 

ou ideia, um esquema. 
Tabela: quadro que apresenta um conjunto de dados dispostos em linhas e colunas. Este 

formato facilita o entendimento dos dados e torna a leitura mais rápida. 
Áudio narrado: som reproduzido por meios eletrônicos, no qual há um narrador. 
Áudio com diálogo: som com diálogo. 
Áudio de fundo: som, música, voz ou efeito sonoro inserido junto à fala, em volume 

mais baixo. 
Efeitos sonoros: sons criados ou editados artificialmente, utilizados para enfatizar obras 

artísticas como filmes, programas de televisão, animações, jogos e músicas. 
Vídeo: técnica de reprodução eletrônica de imagens em movimento. 
Animação: arte de criar imagens em sequência que dá a impressão de movimento. 
Infográfico: representação visual que busca facilitar a compreensão de informações 

integrando-as em textos sintéticos e dados numéricos. É usado quando a informação precisa 
ser explicada de forma mais dinâmica, nele combinam-se gráficos, fotografias, ilustrações e 
textos. 

Quadrinhos: história narrada por meio de desenhos e textos dispostos em sequência 
nos quadros. O texto e a imagem estabelecem uma ideia de complementaridade. 

Zoom: Aumento ou redução de uma imagem na tela sem modificar o tamanho da 
imagem original ou do arquivo em que está armazenada. 

Nota de texto: anotação que o estudante faz no LDD. O ideal é que o LDD permita 
criar destaques, como grifar e colorir texto, imagem ou blocos de conteúdo, inserir links e 
outros materiais. É importante que seja facilitada a navegação pelas notas, para buscar as 
notas criadas, ordená-las por determinados critérios (alfabético, datas, tipo, tamanho). 

Teclado virtual: software que simula o teclado convencional para a entrada de dados 
em telefones celulares. 

Setas de navegação: conjunto de setas (para cima, abaixo, esquerda e direita) que 
permite a navegação em diversos dispositivos, como computador, tablet e telefone celular. 

Vibração: mecanismo dotado de um pequeno motor que gera oscilação e faz com que o 
telefone celular vibre. 
 
 

3. Justificativa e Benefícios 
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O LDD é um importante material didático utilizado na educação e pode ser um recurso 
complementar ao livro didático impresso para as gerações futuras. Ele pode ser melhorado 
com a incorporação adequada de características da Web, que beneficiam os professores e 
estudantes no seu contexto de uso do livro didático. 

Ao se planejar e desenvolver o LDD que incorpore as cinco características elencadas 
neste instrumento, pode se obter mais satisfação dos estudantes e professores ao trabalhar com 
o LDD. Assim, estas características podem servir de base para verificar tanto o projeto de um 
novo LDD quanto os que já existem no mercado. 
 
 

4. Como utilizar o instrumento 
Ao fazer a avaliação de um LDD, os itens são observados desde o acesso. Pode ser 

utilizada uma folha impressa do instrumento, na qual são anotados os resultados. 
Na primeira parte constam informações de referência do livro, que aparecem na ficha 

catalográfica do livro, na página web da editora ou no manual. 
O preenchimento das informações da segunda parte do instrumento requer que se 

verifique o sumário do livro e a presença de links. Depois avalia-se o corpo do livro em 
relação aos links internos e externos. A partir daí, verifica-se a presença de múltiplas 
linguagens, como a combinação de texto, imagens, áudio e vídeo ao longo dos capítulos do 
livro. Da mesma forma, examina-se cada questão da interatividade, personalização e 
tactilidade, tanto no sumário e corpo do livro quanto nos objetos de aprendizagem que fazem 
parte dele. 

 
 

5. Instrumento de avaliação Livro Didático Digital 
 

Instrumento de avaliação do LDD 

Título:  

Editora  

Ano de publicação  

Total de páginas  

Acesso Online Download 

  

Dispositivo(s) em que pode ser usado  

Suporta design responsivo  

Atributo Item Local 

H
ip

er
te

xt
u

al
id

ad
e

 

 Sumário Corpo do livro 

Possui links externos?   

Possui links internos?   

Leitor pode inserir links?  
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M
u

lt
im

id
ia

li
d

ad
e

 

Possui texto e imagem estática?  

Possui texto e imagem animada?  

Possui texto e foto?  

Possui texto e diagrama?  

Possui texto e tabela?  

Possui texto e áudio narrado?  

Possui texto e áudio com diálogo?  

Possui texto e áudio de fundo?  

Possui texto e efeitos sonoros?  

Possui texto e vídeo?  

Possui texto, imagem e áudio?  

Possui texto e animação?  

Possui texto e infográfico?  

Possui texto e quadrinhos?  

In
te

ra
ti

vi
d

ad
e

 

Permite imprimir texto?  

Permite zoom na imagem?  

Permite copiar texto/imagem?  

Fornece feedback?  

Permite compartilhar em redes sociais?  

 
 
 
 

P
er

so
n

al
iz

aç
ão

 

Permite incluir nota de texto?  

Permite navegar nas notas (busca, 
ordenação)? 

 

Permite criar destaques (grifar/colorir 
texto)? 

 

Permite copiar texto?  

Permite adicionar links?  

Permite adicionar outros materiais?  

Suporta design responsivo?  

T
at

ib
il

id
ad

e

 

Possui teclado virtual?  

Possui setas de navegação?  

Emite vibração?  
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