
ackie Davis pediu a seus alunos do 
ensino médio da Califórnia, nos 
Estados Unidos, para resolver o 
problema de matemática em seus 

livros digitais, durante uma aula recente 
sobre resolução de sistemas de equações 
lineares. O pedido do professor levou os 
educandos a consultarem seus iPads, ir 
até o problema no livro digital e começa
rem a anotar observações na tela. 

Na escola de ensino médio Amelia 
Earhart, onde Davis é professor, duas sa
las de Álgebra 1 agora acessam livros di
gitais em iPads, por meio de uma parceria 
com a editora educativa Houghton Mifflin 
Harcourt. Ele é um das centenas de docen
tes do distrito escolar de Riverside Unified 
- com 44 mil estudantes, localizado a 100 
quilômetros a leste de Los Angeles - que 
estão utilizando dispositivos digitais pa
ra fornecer conteúdo aos alunos por meio 
dos livros digitais. E Riverside foi o pri
meiro sistema de ensino no Estado a ado
tar e implementar o uso de livros didáti
cos digitais, logo após o anúncio do então 
governador Arnold Schwarzenegger da 
Iniciativa do Livro Didático Digital Livre, 
lançada em maio de 2009. 

Estudantes da sala de Davis acessam o 
livro didático através de uma aplicação que 
fica no desktop do iPad. Quando batem no 
aplicativo com um dedo, o livro abre com 
a tela cheia. Mas, em vez de uma simples 
reprodução do texto, o aplicativo Álgebra 1 
inclui vídeos, a possibilidade de tomar no
tas ou gravar notas de áudio, equações dis
criminadas passo a passo e exemplos de 
problemas que dão aos alunos um feedback 
instantâneo sobre o seu progresso. 

A iniciativa do livro digital nas escolas 
de Riverside é um exemplo dos bolsões de 
inovação pelo uso de livros didáticos digi
tais em escolas da educação básica, em todo 
o país. Mas a realidade, na maioria dos lu
gares, é que as instituições de ensino estão 
lutando para encontrar dinheiro para cons
truir a infraestrutura para apoiar livros di
gitais e fornecer aos alunos as ferramentas 
necessárias para acessar o material. 

Além do mais, as escolas devem as
segurar o apoio político necessário para 
mudar as políticas estabelecidas há mui
to tempo em torno da adoção de livros di
dáticos, que são vistas como barreiras para 
o uso de livros digitais. E além das bar
reiras políticas, muitos educadores e alu

nos ainda acham que um livro impresso 
é uma ferramenta de ensino e aprendiza
gem melhor para eles do que um livro di
gital, por uma série de razões - uma pers
pectiva que, segundo alguns especialistas, 
não deve ser desconsiderada. 

Entretanto, essa não é a perspectiva 
de Jackie Davis. Segundo o educador, ter 
um feedback imediato sobre os exemplos de 
problemas e a possibilidade de acessar re
cursos online, tais como vídeos instrucio-
nais, embutidos no livro didático, oferece 
grande valor educacional. Desde a intro
dução dos iPads em sua sala de aula, em 
setembro do ano passado, ele percebeu um 
rápido aumento no nível de envolvimento 
dos alunos em relação ao material escolar. 
"Crianças que não estavam anotando na
da na aula, de repente, começaram a to
mar notas", conta. 

Kyle Girard, de 14 anos, diz que a 
versatilidade é o que ele mais gosta so
bre o aplicativo Álgebra 1 utilizado nas 
aulas de Davis. "Ele explica [o proble
ma] passo a passo para que eu possa ir 
no meu próprio ritmo. Eu não tenho que 
ir na velocidade do professor", comenta. 

"CRIANÇAS SÃO OS NOSSOS CLIENTES" 
Em outra parte do distrito de Riverside, 
como parte de um esforço para aumen
tar a comunicação com os pais, ampliar 
o tempo de aprendizagem e eliminar a 
divisão digital entre alunos de diferen
tes classes sociais, todos os educandos na 
Escola Central Middle têm netbooks car-
regados com livros didáticos digitais. "O 
modelo de um computador para cada alu
no está realmente aumentando o tempo 
de aprendizagem", diz Pablo Sanchez, di
retor da escola, onde 72% dos estudantes 
são elegíveis para o almoço gratuito ou a 
preço reduzido. "É onde nós veremos esse 
programa aumentando as conquistas dos 
alunos." 

Saul Villa, de 14 anos, aluno da oita
va série da escola, diz que o netbook que re
cebeu na escola é o primeiro computador 
que ele teve na vida. Ele conta que se tor
nar mais familiarizado com a tecnologia e 
poder compartilhá-la com sua família em 
casa o ajuda a aprender mais a cada dia. 

Shay Sun, um professor de Artes 
Linguísticas da oitava série na escola, diz 
que o verdadeiro poder dos netbooks não 
vem dos livros digitais neles, que são es-



sencialmente PDFs do texto. Na verdade, 
segundo ele, é o acesso à internet que mais 
importa. Sun usa o Google Docs, que per
mite aos usuários criar documentos base
ados na web e compartilhá-los, para par
tilhar informações com seus alunos e 
incentivá-los a colaborar. 

O acesso à internet é uma alta 
prioridade na Escola de Ensino Médio 
M a r t i n Luther K i n g , uma das escolas 
no distrito de Riverside que está se
guindo uma filosofia de "acesso aber
to", que permite que os alunos levem 
seus próprios dispositivos para se co
nectar às redes sem fio da escola. 
Embora a inst i tuição ainda não esteja 
usando livros digitais, a infraestrutu-
ra de acesso aberto é um passo signifi
cativo para fazer disso uma realidade, 
de acordo com funcionários da esco
la. Por esse motivo, é importante que 
o conteúdo online que a escola uti l iza 
seja independente do dispositivo, de 
acordo com Jay F. McPha i l , diretor de 
Tecnologia Instrucional para o distrito. 

Ser independente do dispositivo 
permitir ia ao distrito testar muitos 
tipos diferentes de e-books. O distrito 
tem acessado livros digitais em iPads, 
netbooks e laptops, bem como por meio 
da plataforma de documentos inteli
gentes, um dispositivo sensível ao to
que que suporta livros didáticos digi
tais criado por uma empresa baseada 
em Palo Al to , Califórnia. "Nós não 
nos importamos qual seja o disposi
tivo, apenas que os recursos estejam 
em um formato que faça sentido [pa
ra os alunos]", diz M c P h a i l . "As crian
ças são nossos clientes." 

Essa mentalidade de pensar nos 
estudantes como clientes é o que tem 
em grande parte impulsionado as i n i 
ciativas do l ivro digital e do acesso 
aberto em Riverside, bem como o es
forço para colocar mais netbooks e ou
tros aparelhos nas mãos dos alunos. 
Segundo M c P h a i l , no passado, o dis
trito gastou mi lhões de dólares equi
pando salas de aula com tecnologias 

como os quadros interativos, projeto-
res e computadores para os professo
res, sem ver nenhum ganho real no 
desempenho dos alunos. 

O desafio de mudar a forma co
mo livros da educação básica são ado
tados e comprados é uma razão pela 
qual a maioria das editoras de livros 
didáticos digitais trabalha princi
palmente com inst i tuições de ensi
no superior em vez de distritos esco
lares públicos. É o que afirma David 
L indrum, fundador e presidente da 
Soomo Publishing de Asheville, na 
Carolina do Norte, que cria livros di
gitais para estudantes universi tár ios . 
"Não é só digitalizar um livro como se 
faz hoje", afirma, e s im usar a tecno
logia para melhorar a experiência de 
aprendizagem. G 
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