
Livros didáticos eletrônicos: os novos best-sellers  

Será que o iPad da Apple vai matar o livro didático? 

Muitos educadores apontam o recém-anunciado iPad como o protótipo do leitor eletrônico 
capaz de armazenar todos os livros didáticos de que um aluno precisa. Sua tela colorida 
sensível ao toque, o vídeo interativo e o teclado virtual, dizem, conferem a ele mais vantagens 
para os usuários de livros didáticos do que leitores monocrômicos, como o Kindle da Amazon. 

A Apple nada revelou sobre seus planos no segmento de livros didáticos desde que tornou 
público o iPad, que começa a ser vendido este mês. Ao mesmo tempo, a Hewlett-Packard e a 
Dell anunciaram também que vão produzir computadores portáteis do tipo tablet. Além disso, 
correm rumores de que a Microsoft estaria desenvolvendo um modelo de tela dupla. 

Embora haja estudantes que estejam usando notebooks, ou seu primo mais acentuadamente 
portátil, o netbook, para acessar livros didáticos eletrônicos, alguns especialistas preveem que, 
dentro de dez anos, a maior parte dos alunos do ensino superior — e muitos alunos do ensino 
fundamental e médio — provavelmente recorrerão a um aparelho eletrônico, em vez de livros 
de papel, quando tiverem de ler algum material de estudo. Isso terá um grande impacto sobre 
alunos e professores, para não falar do negócio de livros didáticos, que hoje movimenta US$ 
9,9 bilhões. 

Se for esse, de fato, o futuro das publicações didáticas, há uma pergunta que continua sem 
resposta: o modelo é viável economicamente? Praticamente toda indústria — das agências de 
viagens aos jornais — que migraram para o modelo digital tiveram quedas bruscas de lucros, e 
houve até quem falisse. “As editoras de livros didáticos sabem que seu modelo atual está 
condenado”, diz Peter S. Fader, diretor adjunto do Projeto de Mídia Interativo da Wharton 
(WIMI) [Wharton Interactive Media Initiative]. Eric Bradlow, também diretor adjunto do WIMI, 
acrescenta: “Não se trata da morte pura e simples do modelo destruidor de árvores. O fato é 
que o monopólio das editoras vai diminuir.” Como os custos de produção devem baixar, “as 
forças do mercado deverão pressionar igualmente pela redução dos preços”. 

Bradlow prevê também o advento de novos modelos de receitas para as editoras como 
anúncios objetivos e cupons eletrônicos, entre outros. Assim, por exemplo, quando um 
estudante terminar um determinado capítulo e demonstrar, por meio de uma autoavaliação, 
que dominou seu conteúdo, apareceria um anúncio sugerindo a ele que comemorasse seu bom 
desempenho no Ben & Jerry’s mais próximo. 

Frank Lyman, vice-presidente executivo da editora de textos online CourseSmart, diz que o 
tablet da Apple “deverá impulsionar a demanda de livros didáticos digitais, porque vai fisgar a 
imaginação de um novo grupo de alunos que ainda não passou pela experiência do livro 
didático eletrônico”. Ele acrescenta que há 75 milhões de usuários do iPod e do iPhone prontos 
para usar o iPad devido à semelhança de interface. 

Transcorridos alguns dias desde o anúncio do iPad, um grupo formado pelas principais editoras 
de livros didáticos dos EUA informou que passaria a utilizar uma tecnologia desenvolvida pela 
ScrollMotion, empresa nova-iorquina de tecnologia de conteúdo, para transferir livros didáticos 
para o iPad. Fazem parte desse grupo a McGraw-Hill; Houghton Mifflin K-12, uma unidade do 
Education Media & Publishing Group; Pearson Education e a Kaplan, responsável pela 
preparação dos testes veiculados pelo Washington Post. 
 

 



No final de fevereiro, a Macmillan, da McGraw-Hill, divulgou o lançamento de um novo selo de 
livros eletrônicos, o DynamicBooks, que permitirá aos professores criarem um livro didático 
próprio utilizando material de sua autoria e outros desenvolvidos pela Macmillan. 
“Basicamente, o professor entre no site, acessa a ferramental autoral e, ao visualizar o 
conteúdo, faz as modificações que julgar necessárias”, disse ao New York Times Brian Napack, 
presidente da Macmillan. “Nós nem sequer monitoramos essa interferência.” Alguns títulos da 
Dynamic Books: Princípios de química: busca de insight, de Peter Atkins e Loretta Jones; e 
Psicologia, de Daniel L. Schachter, Daniel T. Gilbert e Daniel M. Wegner. O preço dessa edição 
para os estudantes será de cerca de um terço do preço da última edição em papel. 

A ScrollMotion já se associou a algumas editoras para a produção de livros adaptados aos 
aplicativos do iPhone. “O segmento educativo sempre esteve entre os primeiros a tirar 
vantagem das promessas da tecnologia. Agora, chegou o momento de fazê-lo”, observa John 
Lema, CEO da ScrollMotion. Rik Kranenburg, presidente do grupo de educação de nível 
superior da McGraw-Hill, disse recentemente ao Wall Street Journal: “Faz 25 anos que as 
pessoas falam sobre o impacto da tecnologia na educação. Parece que isso vai finalmente 
acontecer em 2010.” “Já prevíamos esse momento”, acrescenta Bruce Hildebrand, diretor 
executivo de educação superior da Associação Americana de Editoras, entidade comercial do 
setor. As editoras, diz ele, “vão tornar seu conteúdo disponível na melhor plataforma 
tecnológica que houver”, embora assinale que os leitores eletrônicos não atendem, por 
enquanto, as necessidades educacionais da mesma forma que os livros didáticos. 

Educadores e editoras preveem também que o livro didático eletrônico deverá mudar a forma 
como os professores ensinam, como os alunos aprendem e a maneira como as editoras 
vendem seu conteúdo, e isso sempre de maneiras inesperadas. Contudo, embora os 
estudantes contem de antemão com custos menores e mochilas mais leves, os professores 
andam preocupados, e há editoras que ainda questionam o modelo. Daniel Raff, professor de 
administração da Wharton, que estudou o negócio de livros, diz que as editoras continuarão a 
dominar o mercado escolar. “Espera-se do livro escolar que ele tenha alguma autoridade. 
Como se trata de um produto de marca, essa autoridade persistirá.” Ele observa que o editor 
de livros didáticos detém o copyright da obra por muito tempo, bem como a técnica de gestão 
do material licenciado. Além disso, não se sabe ao certo se os estudantes estão prontos para 
se debruçar sobre um livro didático eletrônico. Como observou Stephen Kobrin, editor da 
Wharton School Publishing (WSP), “todos os nossos pacotes de cursos [coleções 
personalizadas de material de leitura para os vários cursos] são digitalizados. Quando peço aos 
alunos que leiam esse material, eles me dizem que o imprimem”. Kobrin estima que, 
atualmente, de 4% a 5% do negócio da WSP seja digital. 

De fato, cerca de 88% dos estudantes universitários têm laptops, conforme estudo do 
EDUCAUSE Center of Applied Research, um grupo de estudos de Boulder, no Colorado. Por 
enquanto, porém, poucos fizeram downloads de livros eletrônicos, embora pudessem ter 
economizado se o tivessem feito. A Associação Nacional de Lojas Universitárias calcula que 
menos de 3% das vendas de livros, atualmente, são de versões digitais, embora muitos livros 
didáticos em papel sejam comercializados juntamente com material complementar em CD ou 
sites. Fader prevê que, em breve, “uma universidade mais inovadora” vai exigir dos calouros 
que comprem um iPad e obrigará os professores a adaptar o material do curso ao aparelho. 

 

 

 

 



US$ 220,95 x US$ 110,49 

Os leitores eletrônicos já sacudiram o mercado de livros de ficção e não-ficção, conhecidos na 
indústria editorial como trade books (livros de interesse geral). Esses livros responderam por 
US$ 8,1 bilhões das vendas nos EUA em 2008, conforme o mais recente relatório da AAP, ou 
18% a menos do que o mercado de livros didáticos. A Forrester Research estima que os 
amantes dos livros compraram cerca de três milhões de leitores eletrônicos no ano passado. 
Esses aparelhos atraíram alguns dos melhores clientes da indústria do livro, que lamentam o 
desaparecimento das livrarias, mas aprovam a ideia de títulos a US$ 10 disponíveis para 
download a seu critério e que dispensam a busca em prateleiras lotadas. 

“Por mais complexas que sejam as condições do segmento de livros de interesse geral, no 
segmento de livros didáticos a coisa é pior ainda”, diz Fader, em parte porque os estudantes 
que se preocupam mais com os preços não são os que tomam a decisão final. No nível 
superior, as decisões relativas aos livros didáticos são tomadas pelos professores. No K-12, 
cabe sobretudo às diretorias das escolas decidir que livros serão adotados. As escolas do K-12 
“vão mudar lentamente, em parte por motivos exclusivamente econômicos”, já que teriam de 
equipar as salas de aulas com leitores frágeis e móveis, diz Fader. Além disso, é preciso levar 
em conta o ceticismo dos sindicatos de professores em relação a tudo isso, bem como a 
hesitação das diretorias das escolas em dar esse salto, já que “as pessoas sempre se 
preocupam com o que pode dar errado”. Contudo, diz ele: “A evolução é inevitável. É só uma 
questão de tempo.” 

Na esfera especializada da educação, os livros didáticos digitais vão começar a aparecer em 
breve, acrescenta Fader. “Creio que o primeiro segmento a fazê-lo será o da educação de 
executivos”, em que o uso de apostilas é mais comum do que o de livros encadernados. É bem 
possível que o leitor eletrônico, com conteúdo instalado, entre como parte do preço do curso. 
“Esse é um ambiente propício a margens elevadas.” 

A Kaplan já anunciou que está adaptando seu material para o curso preparatório MCAT (para 
admissão nas escolas de medicina), de modo que possa ser acessado nos aplicativos do iPhone 
e do iPod utilizando tecnologia ScrollMotion. Lema diz que o material estará disponível para o 
iPad também. De acordo com a Kaplan, os aplicativos substituem 9 Kg de material de ensino 
em papel. 

Apesar de todo tipo de reação, a indústria do livro didático já está caminhando para a 
distribuição digital. Cinco das maiores editoras de livros didáticos uniram-se para criar a 
CourseSmart, em 2007, para fornecimento de versões digitais de livros didáticos para o ensino 
superior. A empresa tem agora cerca de 6.000 livros didáticos disponíveis num formato 
comum que os estudantes podem baixar. O aluno recebe uma licença de 180 dias para 
utilização do livro, em vez de adquiri-lo em caráter permanente. Em outras palavras, não há 
mercado de livros usados para os títulos da CourseSmart. 

Os preços da CourseSmart são, de modo geral, metade do preço de catálogo de um livro 
didático. Por exemplo, Princípios de economia, livro introdutório de Gregory Mankiw, professor 
de Harvard, que custa no catálogo US$ 220,95, sai por US$ 110,49 na versão eletrônica da 
CourseSmart. Na amazon, a versão em papel sai por US$ 168,01, e a versão eletrônica para o 
Kindle, US$ 141,56. A versão em papel tem 904 páginas e pesa 1,9 Kg.  

 

 

 



Embora professores e alunos esperem preços menores para o livro didático digital, as editoras 
do setor “têm uma política de preços aguerrida”, diz Raff. Um estudo feito em 2005 pelo 
Escritório de Contabilidade do Governo sobre o preço do livro didático constatou que as 
editoras majoraram os preços em 6%, em média, nas duas décadas anteriores, o que 
corresponde a duas vezes a taxa de inflação num ritmo de crescimento quase tão veloz quanto 
o do aumento anual de 7% praticado no ensino universitário. Raff prevê, porém, que com a 
concorrência entre a Amazon e a Apple pela distribuição de conteúdo, os preços caiam.  

Quem conhece por dentro a indústria editorial diz, em particular, que seria possível aumentar 
a lucratividade do setor, apesar do grande volume de preços baixos, se o download digital 
acabasse com o mercado de livros usados e alugados juntamente com os custos oriundos da 
impressão e armazenagem dos livros. Dizem que seria possível evitar o compartilhamento de 
livros se os estudantes fossem obrigados a fazer suas tarefas em links associados ao livro 
didático. Muitos já oferecem seus textos diretamente no próprio site, às vezes por preços mais 
em conta do que o do CourseSmart. Isto significa, em outras palavras, que as livrarias e os 
sites de vendas não ganhariam dinheiro com algum com esses livros. 

Contudo, os leitores digitais poderiam também tornar mais fácil a entrada de novos 
participantes nesse mercado. A Amazon ou a Apple poderiam se tornar editoras de livros 
didáticos usando seu motor de recomendação para substituir o vendedor de livros didáticos 
como intermediário entre a editora e o professor. Alguns professores talvez se disponham a 
recomendar livros de código aberto da fundação Wikimedia se estiverem nos leitores digitais 
dos estudantes. 

No nível superior, os professores reagem intrigados à ideia de criar livros didáticos 
personalizados para um determinado curso recomendando alguns capítulos de um livro, uns 
poucos capítulos de outro, além de alguns artigos e de material original. Esses livros 
constituídos de módulos diferentes existem em formato de papel, mas não fizeram muito 
sucesso, em parte porque parecem um pouco estranhos devido aos diferentes tipos de 
impressão e formatos. No mundo digital, será mais fácil criar esse tipo de livro didático 
personalizado, porém o licenciamento da obra continuaria a ser tarefa complicada. 

As editoras de livros didáticos se encarregam, atualmente, desse tipo de tarefa e imprimem 
livros didáticos personalizados para turmas específicas. O grupo de biblioteca personalizada da 
Pearson, por exemplo, permite que os professores entrem online para criar um livro, 
misturando e combinando capítulos de vários dos livros didáticos da editora. Eles podem incluir 
até 20% de material de fora, quer sejam escritos por eles, quer de outras fontes, contanto que 
a administração da Pearson permita.  

Marcando passagens importantes 

Os livros digitais terão de ter características que os estudantes estão acostumados a ver nos 
livros de papel, como a possibilidade de marcar as passagens principais e fazer anotações que 
possam ser coladas às páginas. As versões digitais precisam também de paginação coerente, 
de modo que os professores possam passar tarefas. Mesmo com a função de busca, os livros 
digitais continuarão a precisar de sumário, índices e de glossários. 

Apesar dessas limitações, a versão digital abre um leque de novas possibilidades para o livro 
didático. Nos gráficos interativos de um livro de economia, por exemplo, os estudantes 
poderiam testar diferentes custos e observar seu impacto sobre a demanda, ou diferentes 
níveis de oferta para mensurar o resultado da mudança de preços. O ScrollMotion promete às 
editoras que sua tecnologia permitirá aos estudantes assistirem a vídeos, gravar aulas sobre 
capítulos específicos e fazer testes de autoavaliação.  



“Haverá mais livros didáticos atualizados com o que há de mais moderno nas últimas 
pesquisas sem que, para isso, haja necessidade de esperar pela próxima edição”, observa 
Bradlow. As editoras poderão formar comunidades de especialistas em torno de seus livros 
didáticos digitais em cujo fórum será possível postar comentários ou perguntas. Conforme 
assinala Bradlow, “o conteúdo deixará de ser estático”.    

Fonte: Wharton/Universia Knowledge. [Portal]. Disponível em: < 
http://www.wharton.universia.net>. Acesso em: 25 mar. 2010. 


