
Toda a classe lê, em agitado 

silêncio. Cada aluno traba

lha sobre diferentes textos, 

conforme seu estágio de aprendiza

gem. Nas mãos, não há livros, mas 

pequenos dispositivos eletrônicos 

retangulares, que trazem não apenas 

textos, mas links de pesquisa, ima

gens, comentários e comunicação 

on-line. E verdade, este ainda é um 

cenário futurista. Mas não pertence 

mais à ficção científica. Já é um 

consenso entre os especialistas em 

tecnologias aplicadas à educação que, 

em breve, o livro digital não só será 

uma realidade para as escolas - não se 

sabe se em 5, 10 ou 15 anos -, como, 

provavelmente, chegará para ficar. 

Mesmo quem é cético quanto às 

análises dificilmente poderá brigar 

contra os números. Nos Estados Uni-

Paulo de Camargo 

dos, espera-se quejá em 2010 os livros 

digitais representem 8% do bolo do 

faturamento do mercado editorial. Em 

cinco anos, prevê-se que 50% das ven

das sejam de conteúdos digitais. Fica 

difícil imaginar que o movimento não 

contaminará rapidamente a educação -

ambiente em que centenas de milhões 

de exemplares de livros didáticos, 

paradidáticos e de literatura infantil e 

juvenil são consumidos todos os anos. 

"O livro digital já é uma realidade em 

muitos países, embora seja incipiente 

no Brasil", analisa Carlo Carrenho, 

diretor editorial do PublishNews, um 

canal eletrônico de informações sobre 

o mundo editorial. Carrenho acaba 

de chegar da maior feira de livros do 

mundo, em Frankfurt, Alemanha, onde 

presenciou a movimentação em torno 

das tecnologias aplicadas à leitura. 

Basta ver como, no Brasi l , o 

mercado de livros começa a se mo

bilizar. Recentemente, na Bienal do 

Livro de São Paulo, diversas editoras 

apresentaram produtos na área. Uma 

das primeiras a se lançar na corrida, a 

Ática apresentou a coleção digital de 

paradidáticos Todos Juntos, escrita por 

Walcyr Carrasco. Do mesmo modo, 

outras editoras como Positivo, Saraiva 

e Callis preparam lançamentos - o 

que ainda não tira o país da rabeira 

de um processo que já chegou com 

força a outros emergentes, como a 

índia. Aqui, o catálogo de títulos 

digitais não chega a 1,5 mil, o que 

é irrisório quando se pensa que são 

lançados cerca de 50 mil novos livros 

em papel anualmente. Mas a previsão 

é que, a partir de determinado ponto, 

o crescimento seja exponencial e 
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chegue ao principal suporte de con

teúdos hoje existente na escola - o 

livro didático. "Que as plataformas 

vão substituir o livro didático, isso é 

certo, mas ninguém sabe quando", 

aposta Ana Teresa Ralston, diretora de 

Tecnologia de Educação e Formação 

de Educadores do Abril Educação. 

Mas, se a onda tecnológica é tão 

avassaladora como parece, por que é 

tão difícil fazer previsões? Acontece 

que não se trata mais tanto da invenção 

de dispositivos ou de avanço tecno

lógico. Há algo muito mais difícil e 

complexo de mudar: a cultura. Prova

velmente, ao ler esse texto, boa parte 

dos professores está torcendo o nariz e 

jurando que nunca trocará o prazer de 

ler um texto em papel pela frieza de 

um aparato digital. Pois não devem se 

sentir sós. Entre as imensas barreiras 

que existem nesse campo está a história 

de sucesso de uma das mais brilhantes 

invenções humanas: o livro de papel. 

Afinal, se a tecnologia do livro 

resistiu - e ainda resistirá - por tanto 

tempo, é porque possui diferenciais 

competitivos difíceis de superar, como 

a facilidade de transporte, de manuseio 

e de conservação das informações. E 

uma história com muitas evoluções de 

impacto - primeiro, ao deixar o for

mato de rolos e pergaminhos para o de 

uma sucessão de páginas (os códices); 

depois, ao permitir a impressão em 

série, e não mais cópias feitas à mão, 

ainda no século 14. O livro tem a seu 

favor também a estabilidade. Há obras 

com centenas de anos, que podem ser 

consultadas em bibliotecas. Por isso, 

são muitos os que defendem não o 

fim, mas a coexistência dos diferentes 

suportes de leitura. 

Recentemente, uma das maiores 

autoridades mundiais no assunto, o 

filósofo e escritor italiano Umberto 

Eco, entrou na polêmica. Conhecido, 

entre outras obras, como autor de O 

Nome da Rosa - uma trama em que 

o culto ao objeto livro ocupa papel 

central -, Eco chama a atenção para a 

questão da volatilidade das tecnologias. 

Em entrevistas, ele lembra que, assim 

como os computadores de hoje não 

lêem mais disquetes, é difícil pensar 

em suportes digitais que sobrevivam 

dezenas ou centenas de anos sem ser 

superados e, com isso, inviabilizar a 

leitura - o que não ocorre com o bom 

e velho livro de papel. 

Nova sala de aula 
Quando se transpõe a discussão 

para o universo educacional, as tintas 

ficam mais fortes. Os professores ain

da mostram uma resistência intensa à 

introdução dos recursos tecnológicos, 

e ainda não se pode dizer que os PCs 

já fazem parte da realidade dos alunos. 

"Não basta ter tecnologia; é preciso 

que haja mudanças mais profundas 

no modelo escolar que temos hoje", 

afirma o pesquisador César Nunes, da 

Faculdade de Educação da Universida

de de São Paulo (Feusp). Esse modelo 

pressupõe novas formas de organizar 

o tempo e o espaço da escola, passando 

de estruturas onde predominam as aulas 



expositivas e o estudo simultâneo para 

aprendizagens baseadas na colaboração 

e na participação, com foco nos ritmos 

e percursos individuais dos alunos. 

"Em outras palavras, o projeto peda

gógico vem antes da tecnologia, e não 

o contrário", diz. 

Esse é um dos pontos centrais da 

chegada de mais esse novo recurso às 

escolas, que precisarão ter antes colo

cado em marcha a renovação de uma 

cultura pedagógica também assentada 

ao longo do tempo. Para que introduzir 

um recurso tecnológico como os livros 

digitais se a aula a ser dada continuará 

sendo a mesma? Ana Ralston aposta 

que essa mudança é possível. Para ela, 

como a formação inicial dos professo

res é resistente às mudanças, será por 

meio da educação continuada que se 

chegará a resultados melhores. Mas 

apenas ofertar mais cursos não resol

ve, alerta. "O professor só mudará se 

perceber que a tecnologia contribui 

com o seu trabalho e se apropriar 

disso", diz. 

Entre essas contribuições pode 

estar o atendimento a uma demanda 

que vem sendo trazida à sala de aula 

pelos próprios alunos, que pertencem 

ao que muitos especialistas chamam 

de "Millenium generation". Ou seja, 

jovens crescidos em ambientes digi

tais, permanentemente conectados, 

habituados a ler o mundo de forma 

fragmentária, imagética e intertextual, 

para os quais longas aulas expositivas 

são insuportáveis. Problemas cada vez 

mais recorrentes de indisciplina, por 

exemplo, podem ser explicados ao 

menos parcialmente pelo choque de 

expectativas entre o que esperam os 

jovens e a escola que encontram. "É 

fundamental que os processos de apren

dizagem passem a incorporar a criati

vidade, as tecnologias e as estratégias 

de comunicação usadas pelos alunos. 

Após séculos, o silêncio deixa de ser 



sinal de disciplina. Hoje, disciplina 

é algo relacionado à qualidade da 

comunicação na escola", lembra o 

pesquisador Joe Garcia, da Univer

sidade de Tuiuti, no Paraná. "O livro 

digital tende a acelerar isso. O pro

fessor vai ser forçado a estabelecer 

outra relação com os alunos e com 

o conhecimento", acredita Ana. 

Nesse contexto, assimilar os 

novos recursos não é apenas uma 

escolha pedagógica, mas uma 

imposição de mudanças culturais 

que atingem toda a sociedade e são 

muito mais profundas. Esse ponto 

de vista vem sendo defendido por 

autores de renome internacional, 

como o pesquisador espanhol 

César Coll. Para ele, é necessário 

lançar mão de novos conceitos para 

compreender as transformações na 

escola, entre elas o que chama de uma 

nova ecologia da aprendizagem. Coll 

defende que hoje as pessoas vivem 

imersas em incontáveis ambientes de 

aprendizagem, que incluem o espaço 

de trabalho, Ian houses, cafés, centros 

comunitários, atividades escolares em 

casa, entre outros, e isso deve ser levado 

em conta pela escola. 

Nova realidade 
Para ele, as novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) 

são tão importantes que devem mudar 

o foco de discussões que há décadas 

mobilizam os educadores, como o 

currículo escolar. "É preciso rever o 

problema do que deve ser ensinado a 

partir dessa nova realidade, em que os 

alunos crescem em um enorme con

junto de contextos em espaços físicos 

e virtuais que proporcionam oportuni

dades de aprender", diz. Para o autor, 

é preciso "mudar a lógica acumulativa 

do tirar e pôr coisas para uma lógica de 

relevância e funcionalidade, e consi

derar que alguns saberes e habilidades 

virão de fora da escola, com a colabo-

Criança segura um desenho do iPad 
nos EUA: mais oportunidades de aprender 

ração de outros agentes educativos". 

A partir dessa perspectiva, o uso de 

recursos como o livro digital pode ga

nhar mais sentido para os educadores, 

pois possibilitaria uma ampliação do 

universo de experiências de aprendi

zagem. "Imagine você ler um livro e 

anotar todas as ideias que surgirem. 

Depois, ver o que as pessoas pensaram 

ao ler o mesmo trecho. E discutir com 

elas, implementar essas ideias... há 

um grande potencial a ser explorado", 

antevê César Nunes. 

Esse oceano de possibilidades deve 

levar ao predomínio de uma determi

nada base tecnológica dos dispositivos 

que permitem a leitura dos livros 

digitais. Hoje, há dois grandes grupos 

à disposição do mercado. De um lado, 

estão os tablets, que têm sua expressão 

mais conhecida no iPad. São dispo

sitivos multimídia, que permitem ao 

usuário escrever, acessar a internet, ler, 

ouvir música, assistir a vídeos, falar ao 

telefone, ou seja, concentram todas as 

funcionalidades dos computadores em 

um único dispositivo portátil. De outro, 

estão os e-readers, dispositivos mais 

simples e baratos, concebidos unica

mente para a leitura de livros digitais. 

Pela versatilidade, é bastante 

possível que os tablets predomi

nem quando a tecnologia chegar 

à educação. Diferente de um livro 

de papel, que comporta todo tipo 

de informação escrita, quando se 

trata da tecnologia sempre existe 

uma batalha pelo uso de platafor

mas. Isso quer dizer que conteúdos 

produzidos para iPad podem não 

funcionar em outras máquinas, bem 

como textos podem ser digitaliza

dos exclusivamente para leituras em 

determinados e-readers. 

Correção on-line 
No caso da educação, está em 

jogo não apenas a leitura de conte
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údos digitais (textos), mas a explo

ração dos recursos de aprendizagem a 

eles associados. Por isso, na visão de 

muitos profissionais, os tablets tendem 

a ser vistos como soluções educacio

nais mais adequadas. "Eles remetem 

à mobilidade e à conexão, muito mais 

do que à digitalização do conteúdo", diz 

Ana Ralston. Mas os e-readers também 

podem ocupar um espaço importante, já 

que possuem vantagens sobre os livros 

didáticos. "Você pode fazer os exercí

cios no próprio livro, sem inutilizá-lo, 

transmitir as informações para o pro

fessor, que o acessa e corrige on-line", 

exemplifica Carlo Carrenho. 

Contudo, ainda há uma longa cami

nhada até que os livros digitais consi

gam abocanhar o mercado de didáticos. 

Basta lembrar que, neste ano, o Brasil 

está comprando quase 176 milhões de 

livros didáticos a um preço médio de 

R$ 6 - cerca de 30 vezes menos do que 

custa um Kindle, um dos e-readers mais 

difundidos no mercado. A expectativa 

é que, com a crescente difusão dos 

aparelhos, o preço caia bastante. Aí sim 

chegaremos a um tempo em que livros 

em papel e dispositivos eletrônicos 

disputarão pela primazia na preferência 

dos leitores do século 21. 

Text Box
Fonte: Revista Educação, São Paulo, p. 14-18, nov. 2010.




