
Nova forma
para a leitura
Enquanto o mercado de livros virtuais cresce nos Estados
Unidos, no Brasil a disponibilidade de conteúdo vai
determinar se será possível usar os aparelhos na educação

Luís Fernando Guidi e Fernanda Melazo, de Los Angeles



No começo eles só podiam ser
lidos na tela do computador.
Os downloads eram demo-
rados, não existia variedade

de títulos e nem uma grande vantagem
que pudesse massificar o uso. Mas, re-
centemente, os e-books ganharam novo
fôlego nos Estados Unidos com a chega-
da dos leitores de texto. Esses aparelhos
de leitura portátil, sem necessidade de
conexão à internet, armazenam não só
livros, mas também jornais e revista.
Uma verdadeira revolução na forma de
ler está em curso.

Os maiores responsáveis por essas
mudanças são o Kindle, da Amazon,
e o Reader, da Sony. Com uma "ajudi-
nha" inclusive da apresentadora Oprah
Winfrey, a mais influente da televisão
americana. Após declarar o Kindle
como o seu aparelho favorito, dispa-
raram as vendas do leitor de texto, que
no ano passado foi o mais vendido no
site da Amazon, superando as vendas de
televisões plasmas e LCDs.

importantes com uma caneta especial,
realizar rápidas pesquisas e ajustar
o tamanho da fonte. O valor ainda é
salgado: o Reader PRS-700 está sendo
vendido por US$ 399,99.

Apesar do preço ainda alto, o apa-
relho está sendo avaliado para entrar
em breve nas salas de aula americanas.
"Nós estamos testando a viabilidade do
equipamento junto ao setor educacio-
nal. E, certamente, a nova versão que
permite a marcação de textos e as ano-
tações é um avanço para seu uso como
uma ferramenta de ensino", acredita a
porta-voz da Sony nos Estados Unidos,
Valerie Motis.

O Kindle da Amazon não fica atrás
e sua última geração conta até com
recurso de leitura em voz alta. Tem
espaço para armazenar l .500 títulos e
baixa em até 60 segundos, por meio do
sistema wireless (sem fio), qualquer
livro disponível na livraria virtual da
Amazon. Mas, assim como o concor-
rente, o Kindle 2 também poderá ter

Distância (Abed) vê com ressalva a che-
gada dos leitores de texto ao país. Para
a diretora da entidade, Vani Moreira
Kenski, os aparelhos trariam inúmeros
benefícios aos usuários, mas seu uso
pedagógico dependeria, sobretudo, da
existência de conteúdo disponível em
português. "O preço das obras, a capaci-
dade de armazenamento e a praticidade
desses aparelhos é incrível, mas seria
preciso que as editoras fornecessem
material didático nesse formato. Quanto
maior o número de títulos disponíveis,
mais usuários teríamos", analisa.

O professor e doutorando pelo
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
(ITA) em Engenharia de Computação
Carlos Valente possui diversos projetos
de educação com tecnologia aplicada.
Ele lembra que, com o surgimento da
internet, alunos que não gostavam de ler
passaram a experimentar outras formas
de leitura. "Pelos recursos disponíveis,
acredito que tanto o Kindle como o
Reader podem promover a leitura. No

AS VANTAGENS SÃO O PREÇO DAS OBRAS, A CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO E A PRATICIDADE, MAS É PRECISO QUE AS
EDITORAS FORNEÇAM MATERIAL NO FORMATO DIGITALIZADO

Já o Reader, da Sony, superou todas
as expectativas de venda da própria em-
presa. Nos Estados Unidos, atualmente
há fila para a compra desses instrumen-
tos de leitura, que na maioria das vezes
são vendidos apenas on-line.

Mas ao que se deve essa virada na
popularidade dos livros eletrônicos?
A explicação pode estar nas novas
funcionalidades dos aparelhos, que
se tornaram mais práticos. Se antes
era preciso acoplá-los a um compu-
tador para realizar o download das
obras escolhidas, agora é possível
baixar um livro inteiro de qualquer
lugar, até mesmo do avião, como
exemplificou a apresentadora Oprah
em seu programa.

O modelo mais recente da Sony
ganhou função que permite fazer ano-
tações, marcar trechos considerados

dificuldades em disputar o mercado
educacional. O aparelho da Amazon
custa US$ 359. Os e-textbooks, como
são chamados os livros eletrônicos
voltados ao ensino superior, não
ultrapassam os US$ 9,99 e possuem
uma variedade de 230 mil títulos dis-
poníveis para download.

No Brasil, apesar de ambos não
terem data certa para chegar ao mer-
cado, e o alto custo dos aparelhos ainda
ser um empecilho, já que se trata de
equipamentos que ultrapassam os R$ l
mil, os leitores de texto já mexem com
o imaginário de educadores, professores
e alunos, que sonham em ver instrumen-
tos tecnológicos aplicados à educação,
tornando a leitura mais atrativa, otimi-
zando conteúdos didáticos e promoven-
do novas formas de aprendizado.

A Associação Brasileira de Ensino a

entanto, sua aplicabilidade nas uni-
versidades deverá vir acompanhada
por treinamentos dirigidos ao corpo
docente, pois tenho a impressão de
que as resistências viriam muito mais
de professores do que dos alunos", diz
Carlos Valente, com base em experiên-
cias anteriores.

Vani Kenski, da Abed, arrisca prever
o impacto desses aparelhos na educação
brasileira. Para ela, não ocorreriam mu-
danças estruturais nos sistemas de ensino
superior presencial ou a distância caso o
equipamento viesse a ser adotado, mas
concorda ser importante que a inclusão
seja discutida no âmbito dos programas
educacionais. "Essa não pode ser uma
ação isolada de cada professor em uma
disciplina específica. Trata-se de uma de-
cisão política e financeira da instituição
de ensino," defende.
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Apesar do investimento na era

digital, a aceitação dos livros eletrô-

nicos não é uma unanimidade nos

Estados Unidos. Pesquisa realizada

pela Student Public Interest Research

Groups constatou que 75% dos alu-

nos preferem os livros tradicionais aos

digitais. E 60% responderam que não

hesitariam em comprar uma cópia im-

pressa a um preço mais baixo mesmo

que o similar em formato eletrônico

fosse de graça. "Os estudantes ainda

preferem, de maneira esmagadora,

as edições impressas", afirma Nicole

Allen, integrante da entidade e que

advoga o barateamento dos livros

voltados para a educação.

Para Allen, o mais conveniente

é que os estudantes tivessem a

oportunidade de escolher entre o

formato digital, o impresso tradi-

cional ou mesmo o que chama de

"livro aberto", recurso que permite

ao aluno imprimir uma cópia por

um preço mais acessível. "Dessa

maneira, a transição para o meio

digital, se é que um dia haverá,

seguirá o ritmo das necessidades

dos estudantes", afirma.

A Universidade de Ohio é um

bom exemplo dessa prática. Em

parceria com a CourseSmart, a ins-

tituição oferece a seus alunos títulos

em meio digital, que podem ser

adquiridos a partir de sua página na

internet. Contudo, a universidade

permite que o aluno opte também

pela fotocópia do texto. "Acho até

que os livros se tornarão digitais no

futuro, mas não acredito que esse

formato irá substituir as edições im-

pressas", conclui Allen.

Já nos Estados Unidos, o merca-
do editorial e o setor educacio-
nal começaram a se organizar
de olho na nova realidade dos

livros eletrônicos. À medida que os
recursos avançam, mais experiências
são realizadas com relação aos e-books.
As pesquisas no campo educacional,
por exemplo, têm como principais ob-
jetivos testar novas plataformas de uso,
os melhores formatos e a capacidade
de adaptação da tecnologia para o uso
dentro e fora da sala de aula. Espe-
cialistas defendem que a evolução da
tecnologia e a popularização desses
aparelhos de texto nos Estados Unidos
contribuem para estimular a leitura
por meio do mundo virtual.

Para conhecer melhor o terreno da
leitura virtual, as instituições de ensino
superior americanas começaram a fir-
mar parcerias com editoras. "Estamos
trabalhando de mãos dadas para ex-
plorar o potencial da área e, cada vez
mais, procurar maneiras de integrar
todas as formas de conteúdos digitais,
a fim de adaptá-los à sala de aula", diz
Stacy Skelly, diretora de comunicação
da Pearson, uma das editoras líderes do
mercado mundial de livros de educação,
negócios e consumo, presente em 60
países, inclusive no Brasil.

Segundo Stacy, a crescente
habilidade dos alunos com
a tecnologia é um motivo a
mais para a impulsão para a

era digital dos livros. "Hoje, os estu-
dantes valorizam novas ferramentas
de ensino e produtos digitais customi-
zados, que incentivam a aprendizagem
ativa e proporcionam planos de estudo
personalizados", afirma.

Enquanto isso, experiências inova-
doras estão sendo lançadas a todo mo-
mento. A Universidade de Northwest
Missouri, no estado de Missouri,
começou no ano passado um proje-
to pioneiro com objetivo de mudar
definitivamente o hábito do estudo
tradicional com os livros impressos.
"A Northwest é a única universidade
no país que está realmente testando a
adoção dos livros eletrônicos em larga
escala", afirma Paul Klute, principal
assessor da reitoria.

Cerca de 500 alunos, dos 6.700
matriculados, estão formalmente envol-
vidos no projeto piloto e não possuem
qualquer acesso a livros tradicionais.
Outros estão usando tanto livros eletrô-
nicos quanto os impressos. A pesquisa
também testará o uso dos e-textbooks
pelos professores. Além das editoras,
a universidade fechou parceria com a
empresa Sony, que ofereceu dois mo-
delos do seu equipamento de leitura, o
eReader PRS-505 e seu modelo mais

novo, o PRS-700.
Pioneira no uso da tecnolo-

gia, a universidade instalou,
ainda em 1987, uma rede de
computadores no campus,
permitindo o envio de in-

formações e sinais de áudio
e vídeo para os terminais dos

professores e dos estudan-
tes. Desde sua criação,
em 1905, a instituição
oferece aos alunos um
programa de aluguel

Carlos Valente:
aparelhos podem
incentivar a leitura,
mas professores
devem estar abertos
à novidade



de livros que, agora, evoluiu para o
aluguel de laptops. A Northwest ape-
nas fundiu as iniciativas. Mas promete
continuar sendo a precursora no uso de
novas tecnologias.

"Queremos testar três conceitos:
deixar de usar os livros tradicionais,
verificar a utilidade dos leitores, como
o do Amazon, Kindle, e o Reader, da
Sony, e checar a funcionalidade dos li-
vros eletrônicos oferecidos por meio dos
laptops dos alunos", explica Klute.

Mas nenhuma mudança se dá de
forma completamente tranqüila.
Segundo o assessor da Northwest,
até o momento, estudantes e
professores estão divididos
quanto ao uso dos e-text-
books. De qualquer forma,
Klute não tem dúvidas de que
os livros eletrônicos são uma
tendência que dependerá prin-
cipalmente da disponibilidade
de conteúdo oferecido pelas
editoras.

Para facilitar esse movimen-
to entre mercado e academia,
a Northwest convocou grandes
editoras como a Pearson, McGraw-Hill,
Cengage, Wiley, BFW e Norton para
ajudar a universidade na empreitada.
"As editoras estão produzindo o con-
teúdo para a pesquisa e se planejando
para o futuro", explica Klute.

Entre as outras vantagens dos
livros eletrônicos, uma delas
é a economia. Diante do alto
custo arcado pelos estudantes

com mensalidades e moradia, poder
reduzir os custos com material didático
é um alívio. Assim como no Brasil, as
despesas com livros nas universidades
americanas são altas, podendo chegar a
US$ l .600 por ano. Na Universidade da
Califórnia em Los Angeles (UCLA), por
exemplo, o custo estimado para o mate-
rial didático para o período 2008-2009
(o ano escolar começa em setembro e
termina em junho do ano seguinte) é de
US$ 1.550 por aluno. Na Universidade
de Stanford, os custos com material
didático são quase os mesmos.

Nos Estados Unidos, os livros ele-

trônicos são vendidos com até 50% de
desconto em comparação com as edi-
ções impressas. A CourseSmart, que
vende livros eletrônicos pela internet,
estima que os alunos que compraram
e-textbooks por meio da loja virtual
tiveram uma economia de cerca de
US$ 57,75 por unidade.

A CourseSmart é um exemplo da
rapidez com que se move o mercado
nesse setor. Fundada em 2007 por
cinco grandes editoras de livros para o
ensino superior, entre elas a Pearson, a
CourseSmart é uma aposta no mercado
de livros eletrônicos.

A empresa vende e-textbooks direta-
mente aos estudantes. A livraria virtual
oferece 5.354 títulos para 815 cursos e
106 disciplinas. Em recente pesquisa
realizada junto a seus clientes, 72%
afirmaram que vão comprar outro livro
eletrônico em breve. A CourseSmart
tem parcerias com as universidades de
San Diego, Maryland, Flórida, Texas
A&M, entre outras.

Para se ter uma idéia da populariza-
ção dos aparelhos, segundo a Associa-
ção das Editoras Americanas, as vendas
de livros eletrônicos saltaram 108%
em novembro de 2008, comparado ao
mesmo mês do ano anterior. No ano
passado, as vendas cresceram 64%.
Essa tendência já havia sido regis-
trada em outubro, quando a indústria
editorial amargou uma queda de 20%
nas vendas e a demanda por livros
eletrônicos aumentou em 73%. Entre
2002 e 2007, a venda de livros de uma
maneira geral cresceu 2,5%, enquanto
a procura por livros eletrônicos cresceu
em média 55,7% por ano.

No Brasil, o e-book, além de mais
barato do que o livro convencional,
poderia atenuar o prejuízo causado pela
pirataria ou xerox ilegal das obras didá-
ticas. Segundo a Associação Brasileira
de Direitos de Reprográficos (ABDR),
de cada três livros brasileiros, um é
cópia, o que representa um prejuízo de
mais de R$ 400 milhões por ano. •
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