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Resumo 
 

Com o presente estudo pretendeu-se perceber o potencial existente atualmente no 

desenvolvimento e utilização de ebooks interativos na educação. Este projeto visou desenvolver um 

ebook com conteúdos interativos para perceber a importância da utilização dos mesmos, como 

ferramenta educativa, no contexto pedagógico. O ebook desenvolvido pretende visar alunos do 7º ano 

de escolaridade, que frequentam a disciplina de TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), com 

o tema “Pesquisa de Informação na Internet”. O conteúdo a abordar no ebook enraíza-se no currículo 

oficial prescrito ao nível das metas curriculares delineadas e aprovadas pelo Ministério da Educação 

Português, no ano de 2017/2018.  

 

Para o desenvolvimento do ebook foi necessário escolher o software que permita a criação do 

mesmo e que contenha as funcionalidades pretendidas, como a adição ou desenvolvimento de 

elementos interativos. No caso deste estudo, o programa escolhido foi o Kotobee Author, versão 

gratuita. Este programa também foi escolhido porque permite exportar em ePub3, o formato escolhido 

para o projeto. Foi também necessário, pesquisar e encontrar o programa que permitisse desenvolver 

elementos interativos, como jogos. Neste projeto, os widgets foram desenvolvidos em dois programas, 

o Bookry e Book Widgets. 

 

Os programas escolhidos para o projeto, revelaram-se programas de fácil utilização e bastante 

intuitivos, permitindo desta forma, a criação de ebooks interativos acessível todos os educadores, 

mesmo que não possuam conhecimentos de informática muito específicos. Os resultados mostram 

que o ebook, ainda em fase de desenvolvimento, pode ter algumas condições menos positivas. O facto 

de existirem muitas plataformas e leitores de ebooks, com diferentes características, torna difícil criar 

um ebook de fácil utilização ou leitura nos muitos dispositivos móveis, que também apresentam 

características técnicas diferentes. 

 

 

 

 
Palavras-chave: ebook, tecnologias interativas, TIC, widget 
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Abstract 
 
 

The present study intends to understand the current potential in the development and use of 

interactive ebooks in education. This project aimed to develop an ebook with interactive contents to 

realize the importance of using them as an educational tool in the pedagogical context. The ebook 

developed intends to target students of the 7th year of schooling, who attend the ICT (Information and 

Communication Technologies) discipline, with the theme "Internet Information Research". The content 

to be addressed in the ebook is rooted in the official curriculum prescribed at the level of curriculum 

goals outlined and approved by the Portuguese Ministry of Education in the year 2017/2018. 

 

For the development of the ebook was necessary to choose the software that allows the 

creation of the same and that contains the desired features, such as the addition or development of 

interactive elements. In the case of this study, the chosen program was the Kotobee Author, free 

version. This program was also chosen because it allows to export in ePub3 the format chosen for the 

project. It was also necessary, to research and to find the program that allowed to develop interactive 

elements, like games. In this project, the widgets were developed in two programs, Bookry and Book 

Widgets. 

 

The programs chosen for the project have proved to be user-friendly and intuitive programs, 

thus enabling the creation of interactive ebooks accessible to all educators, even if they do not have 

very specific computer skills. The results show that the ebook, still under development, may have some 

less positive conditions. The fact that there are many platforms and ebook readers with different 

features makes it difficult to create an easy-to-read or read ebook on many mobile devices, which also 

have different technical characteristics. 

 

 

Keywords: ebook, interactive technology, ICT, widget 
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1. Introdução  
 

A Internet mudou a forma como nos relacionamos e como interagimos com o mundo. O mesmo 

acontece ou deveria acontecer na educação. Segundo Figueiredo, Bidarra & Bostad, “Os estudantes 

de hoje são a geração dos jogos digitais e das redes sociais. Não podemos ignorar que eles não são 

mais os mesmos para os quais o sistema educacional foi projetado há algumas décadas”. Uma forma 

de interagir com os alunos, nos dias que correm, passa pela adaptação dos conteúdos educativos aos 

dispositivos móveis usados (exemplo: computador portátil, tablet/iPad, smartphone), visto que quase 

todos os alunos possuem algum destes dispositivos, “A interação on-line tornou-se um modo de vida 

para os alunos, onde quer que estejam: em casa, em movimento ou nas escolas”, segundo Figueiredo, 

Bidarra & Bostad. O ebook, desenvolvido com conteúdos interativos, é uma opção bastante 

interessante e que vale a pena ser estudada, para que possam ser desenvolvidos e aplicados de forma 

a obter o melhor resultado possível.  

 

Mas para que tal mudança possa acontecer, é necessários que os envolvidos, os professores em 

particular e os educadores em geral, tenham consciência da importância desta nova realidade e que 

tenham acesso a softwares de fácil uso para a construção de ebook educativos o mais interessante 

possíveis. Desta forma, é também importante perceber, de que forma as tecnologias de informação 

disponibilizam meios para que professores, educadores e criadores de ebooks em geral, consigam 

desenvolver ebooks criativos, informativos, interativos e interessantes, sem que para isso tenham de 

ter um conhecimento muito específico na área de informático, nomeadamente programação.  

 

Outro ponto importante a ter em consideração, é o custo que o desenvolvimento de um ebook pode 

ter, para uma pessoa ou instituição/entidade. O custo, que muitas vezes é o impedimento para 

desenvolver importantes projetos, neste caso em particular, será relativo aos softwares usados, para 

criar o ebook e os widgets, assim como para a sua publicação. 

 

O conteúdo abordado no ebook enraíza-se no currículo oficial prescrito ao nível das metas 

curriculares delineadas e aprovadas pelo Ministério da Educação Português. Tendo sido escolhido o 

tema “Pesquisa de Informação na Internet” e o subtema “Pesquisar Informação na Internet” para o 

modelo a desenvolver.  

 

O ebook abordou os três pontos apresentados no subtema, que são:  

 

1) Pesquisar informação na Internet em enciclopédias digitais, repositórios, etc., ou utilizando motores 

de pesquisa, de forma sistemática e consistente, de acordo com objetivos específicos;  

2) Conhecer as funcionalidades básicas de um motor de pesquisa e implementar estratégias de 

redefinição dos critérios de pesquisa para filtrar os resultados obtidos;  

3) Explorar informação de diferentes fontes e formatos (texto, imagem, som e vídeo).  
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O trabalho em causa está inserido num projeto lúdico-pedagógico destinado a pré-

adolescentes / adolescentes do ensino básico (3º ciclo), desenvolvido pela empresa KIDEIAFIXA – 

Centro de @tividades Educativas, Lda. Este projeto possui como finalidade a criação, avaliação e 

implementação de uma gama variada de materiais pedagógicos, como potenciais recursos didáticos 

multimédia, a utilizar em contextos de aprendizagem formal (sala de aula) ou informal (familiar), 

potenciadores de motivação e ludicidade, recorrendo às atuais tecnologias de informação e 

comunicação.  

 

Para a elaboração do ebook, foi usado um software de fácil uso, o Kotobee Author, que permite 

adicionar elementos interativos, como, por exemplo, jogos e vídeos, permitindo exportar no formato 

ePub3. Os jogos usados no ebook foram desenvolvidos em dois sites, Bookwidget e Bookry, que 

permitem o desenvolvimento de widgets facilmente transportados para o software usado.   

 

Este trabalho pretende ser um contributo para avaliar a utilização dos ebook interativos como 

ferramenta de aprendizagem, neste caso através de um modelo concreto, pois pensamos que estes 

têm um grande potencial tanto na educação presencial como no e-learning. O método Focus group 

será utilizado para avaliar o ebook desenvolvido, como forma de perceber a importância na 

aprendizagem, as suas vantagens e limitações na utilização do mesmo. 

 

A dissertação é constituída por 7 capítulos: 

 

• No 1º capítulo, Introdução, é dada a conhecer a investigação a desenvolver; 

 

• No 2º capítulo, é apresentado o objetivo da investigação, assim como a 

problemática associada à mesma; 

 

• No 3º capítulo, é apresentada a Revisão bibliográfica sobre o tema apresentado, 

assim como uma breve descrição sobre os formatos mais comuns de ebooks e 

dos softwares usados para desenvolver widgets; 

 

• No 4º capítulo, é descrita a metodologia de investigação e como foi realizada a 

recolha de dados; 

 

• No 5º capítulo, são descritas as fases para a construção do ebook, assim como a 

avaliação da qualidade do mesmo; 

 

• No 6º capítulo, são feitas as conclusões do desenvolvimento do ebook; 
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• No 7º capítulo, são apresentadas algumas recomendações e sugestões para 

trabalho futuro. 
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2. Objetivo e problemática 
 

 

O trabalho tem como objetivo avaliar o potencial existente na atualidade para desenvolver e aplicar 

um modelo de ebook interativo com elevado potencial didático na aprendizagem do conteúdo 

programático da disciplina de TIC, para alunos do 7º ano de escolaridade. Neste âmbito, foi abordado 

o tema “Pesquisa de Informação na Internet”.  

 

As tecnologias de Informação, permitem o acesso a diferentes programas ou softwares acessíveis 

a um grande número de pessoas, sem que estas tenham de possuir conhecimentos muitos específicos 

sobre informática, nomeadamente linguagens de programação. Ao longo da pesquisa para este 

trabalho, foi interessante perceber, como é que, por exemplo, um professor, sem grandes 

conhecimentos de informática conseguiria desenvolver um ebook interativo. Que tipo de software se 

encontra disponível e os desafios que envolvem o desenvolvimento de um ebook. Assim como os 

custos associados ao desenvolvimento do mesmo. 

 

Uma das problemáticas na educação é a motivação dos alunos e o incentivo ao estudo. Com tanta 

distração apresentada pela tecnologia, foi interessante perceber, se desenvolver elementos com 

semelhanças aos jogos e redes sociais usadas pelos alunos, poderá levar a um maior incentivo ao 

estudo. O ebook interativo, é uma forma de aproximação aos alunos com elementos interativos e mais 

próximos dos hábitos de entretenimento.  

 

Com isto, também foi interessante perceber as limitações e potencialidades dos programas para a 

criação de ebooks. Perceber, até que ponto, é possível adicionar interatividade aos ebooks, e até que 

ponto esta é chamativa ou apelativa.  
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3. Revisão bibliográfica 
 

Neste capítulo é feita a revisão de literatura científica que aborda o desenvolvimento e aplicação 

de recursos em regime de e-learning/m-learning, com especial ênfase nos ebooks interativos e 

multimédia. A tecnologia apresenta cada vez mais uma elevada importância nas nossas vidas. A 

educação não passa ao lado deste fenómeno, tornado a disciplina de TIC com uma relevância cada 

maior na literacia digital. Segundo Jones & Flannigan (2006), literacia digital é a capacidade que uma 

pessoa tem para desempenhar, de forma efetiva, tarefas em ambientes digitais - incluindo a 

capacidade para ler e interpretar media, para reproduzir dados e imagens através de manipulação 

digital, e avaliar e aplicar novos conhecimentos adquiridos em ambientes digitais.  

 

Para tornar o ensino mais aliciante para os estudantes, é necessário aproveitar os gostos e 

interesses destes, desenvolvendo materiais educativos para utilização nos dispositivos que tanto 

fascina miúdos e graúdos. A componente de ensino à distância, seja ele misto (e-learning) ou 

totalmente à distância (m-learning), é cada vez mais uma realidade, tornando importante o 

desenvolvimento do ebook.  

 

Desta forma é importante fazer um levantamento da investigação nesta matéria, para que o estudo 

possa ser sustentado e ter uma contribuição válida.  

 

 

3.1. O livro eletrónico (ebook) no ensino 
 

Moura & Carvalho (2009) demonstraram a real possibilidade do uso das tecnologias móveis, nas 

salas de aula. O estudo apresentado analisa, junto dos alunos a possibilidade de utilização dos 

dispositivos móveis, que já possuem, como forma de aprendizagem. Tendo sido proposto que efetuem, 

em sala de aula, algumas atividades com os seus dispositivos, em que foram usadas as ferramentas 

disponíveis nos mesmos (imagem, som, vídeo, texto, internet). Com as experiências que realizaram 

puderam desenvolver um ebook, partilhar os resultados no blogue da escola e nas redes sociais. A 

metodologia do estudo foi do tipo qualitativo através de inquéritos e de observação direta. Os 

resultados obtidos revelam grande satisfação dos alunos na utilização das tecnologias móveis na 

realização das tarefas em sala de aula.  

 

O objetivo deste artigo é ‘…apresentar ferramentas da nova geração de Internet designada por 

Web 2.0, que possibilitam a criação e partilha de livros em formato digital…’. Junior, Lisbôa & Coutinho 

(2009), começam por fazer o enquadramento do livro digital em contexto educativo, onde são 

apresentadas as principais vantagens (exemplo: transportar uma série de livros num único dispositivo, 

busca de termos e palavras-chave de forma rápida, alguns permitem a interatividade e recursos 

multimédia) e desvantagens (exemplo: leitura mais lenta e cansativa, pouca divulgação dos 

exemplares disponíveis, preço dos dispositivos ainda bastante elevados) deste tipo de livro. São depois 
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apresentadas as ferramentas para a criação de livros digitais, analisando duas delas: o ISSUU e o 

SCRIBD. Ambas as ferramentas são gratuitas e permitem exportar em diferentes formatos. Os 

audiobooks são apresentados, pela possibilidade de inclusão dos invisuais, mas também pela variante 

destes, os videoaudiolivros. São apresentados dois projetos de utilização do livro digital nas duas 

modalidades escrito (Projeto Luso-Brasileiro) e falado (Projeto Mil Casmurros). Estes foram 

apresentados para demostram como é possível, usando obras de autores, estimular a produção escrita 

e o trabalho colaborativo. Os autores referem que, no Projeto Luso-Brasileiro, ‘…os alunos mostraram 

enorme motivação para a aprendizagem aliada a um aumento significativo no índice de aproveitamento 

em muitas disciplinas’.  

 

O artigo de Stumpfl, Gonçalves B., Pereira & Gonçalves M. (2011) tem como objetivo discutir a 

problemática da utilização do livro em ambientes virtuais de aprendizagem, identificando a sua 

adequação às necessidades dos utilizadores, através da revisão bibliográfica. Os autores começaram 

por falar dos ebooks em AVAs, fazendo a distinção entre livros digitais e livros virtuais. Os autores 

apresentam três elementos que determinam o modo como o livro é apresentado em ambientes virtuais: 

o formato, sendo dada especial atenção aos formatos PDF e ePub; software reader ou aplicação para 

facilitar a leitura deste formato de livro; e os dispositivos usados para a sua leitura por parte dos 

utilizadores. Por fim são apresentadas as perspetivas dos livros digitais em AVAs, identificando o papel 

tanto do autor como do design, falando também das potencialidades deste tipo de livro educativo. As 

conclusões apresentadas referem algumas das potencialidades que os livros digitais apresentam em 

ambientes virtuais, que é a flexibilidade do formato do ebook e a capacidade de apresentar elementos 

de hipertexto e hipermédia. Com o avanço tecnológico, o aparecimento de tablets e readers possibilita 

ao utilizador uma aproximação mais afetiva com o livro. O fato de o ebook apresentar recursos de 

interação faz com o leitor seja visto como co-autor. Da perspetiva dos autores, o futuro poderá fazer 

com que os utilizadores se sintam cada vez mais atraídos pela interação disponível nos livros digitais, 

sendo cada vez menos necessário imprimir em papel.  

 

O estudo realizado por Azevedo (2012) veio revelar o interesse demonstrado tanto por professores 

como por alunos, na utilização do ebook. O estudo em causa foi realizado tendo com consideração a 

revisão bibliográfica e a aplicação de um questionário, tanto a professores como a alunos, de natureza 

quantitativa. Embora ambos digam que o ebook é interessante pouco recorrem a ele. Um aspeto 

importante do estudo, é os professores salientarem que os alunos continuam a recorrer à biblioteca, 

enquanto que os alunos referem exatamente o contrário. Foi também percetível o gosto pelo folhear 

do livro impresso, assim como pelo seu cheiro. Embora os autores transmitam uma visão importante 

para perceber a recetividade desta ferramenta, não foi referido o assunto abordado, a disciplina e ano 

de escolaridade a que foi aplicado o estudo. Também não dá para perceber se o ebook, é uma simples 

digitalização do manual escolar ou se apresenta elementos interativos. Sendo importante referir o 

interesse dos alunos neste formato.  

 



7 
 

Com o interesse no livro digital a aumentar, é necessário desenvolver um e apresentá-lo a um 

público alvo, recolhendo com isso o máximo de informação possível, daí a importância do seguinte 

estudo. O artigo de Bidarra, Figueiredo, Valadas, & Vilhena (2012) tem como objetivo a investigação e 

desenvolvimento (ainda em curso) de um protótipo de gamebook (livro lúdico) para o iPad. Este está 

inserido na disciplina de “Estudo do meio”, destinado a crianças do 4º ano de escolaridade, cujo título 

é “Aventuras no Guadiana”. O artigo é exposto de forma clara e apresenta uma mais valia no estudo 

para uma mudança no ensino. Pois, tal como indicado, estamos perante uma nova geração, “… a 

geração dos jogos digitais e das redes sociais”, sendo por isso importante ajustar o ensino a esta nova 

geração para que se torne mais apelativo e motivador. É feita uma abordagem importante aos pontos 

positivos e negativos da utilização dos ebooks, sendo apresentada uma listagem de características e 

funcionalidades importantes dos mesmos. Foi também feita uma comparação dos diferentes formatos 

de ebooks, nas várias aplicações abertas ou gratuitas para o desenvolvimento deste tipo de material 

didático. São referidos aspetos que dificultam o desenvolvimento dos mesmos (por exemplo os custos) 

e a resistência na implementação destes nas instituições de ensino (por exemplo, a falta de vontade 

dos docentes, instituições e editores em substituir livros didáticos por jogos educativos). Este estudo 

prático é de extrema importância, pois é das primeiras abordagens do que é necessário para 

desenvolver um ebook eficaz, pois este tem de ser intuitivo e adequado aos conteúdos. Numa primeira 

análise, o gamebook aparenta ter potencial para desafiar os alunos a envolverem-se ativamente nos 

processos didáticos, permitindo experimentar diversos percursos, distinguir o que é importante do que 

é secundário, criar e anotar material a partir de várias fontes e estimular a exploração de novas 

questões. Segundo os autores, é necessário recorrer a modelos pedagógicos que possam assegurar 

a eficácia dos processos cognitivos e a colaboração entre pares, mas que permita também uma melhor 

compreensão das matérias e, simultaneamente, proporcione satisfação aos estudantes. 

 

Tal como no caso anterior, também o estudo de Gonçalves (2014) trás um importante contributo 

para compreender a importância do livro digital. Outra possibilidade do ebook, é este ser desenvolvido 

por aluno, ao mesmo tempo que estes se envolvem mais nos conteúdos temáticos. O estudo 

apresentado pelos autores acima referidos, envolveu a conceção, construção e avaliação de um ebook, 

para e pelos alunos do 11º ano de escolaridade na disciplina de Biologia e Geologia. Veio mostrar, que 

para a recolha da informação para o desenvolvimento do ebook, cerca de metade dos alunos recorre 

à Internet. Mostrou também o interesse e participação dos alunos no estudo e busca de informação 

sobre os diferentes conteúdos abordados. Os dados obtidos mostram também que os alunos gostaram 

do trabalho desenvolvido e “… sentem orgulho e satisfação pelo trabalho construído e onde todos 

participaram”. As principais dificuldades apresentadas “… relacionam-se com a morosidade do 

processo, a pesquisa bibliográfica e a dedicação exigidas, ou seja, trabalho árduo e minucioso por 

parte dos alunos”. 

 

Os autores Natálio & Bidarra (2014), pretendem com o estudo investigar e desenvolver um 

modelo de livro digital no formato EPUB3 com objetivos de divulgação cultural. O livro digital 

desenvolvido tem como título ‘A Lagoa de Óbidos’, e teve como objetivo testar as funcionalidades e as 
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limitações atuais de diversos conteúdos interativos com base na plataforma iBook. Os autores 

começaram por estudar o formato EPUB3, pois este permite aumentar as capacidades do formato 

EPUB, sendo possível incluir modelos complexos, multimédia, interatividade e o uso da tipografia como 

processo criativo. Este tem sido desenvolvido pela IDPF, na tentativa de criar uma norma universal 

para as publicações digitais. Para o protótipo de ebook foram propostos recursos que se achavam 

compatíveis e funcionais, como: EPUB3, gifs animados, hiperligações, diaporamas, slider, 

questionário, popups scrollbar, foto panorâmica a 360º, jogo da memória, acordeão, HTML5 (vídeo, 

áudio e novos atributos) e CSS3. Os resultados obtidos mostram que os recursos usados no protótipo, 

e acima mencionados, são alguns recursos uteis que poderão vir a ser utilizados na publicação de 

ebooks iterativos com potencial educacional. As propostas para investigações futuras vão no sentido 

de ‘… examinar sistematicamente os tipos e as combinações que deverão ser utilizados num ebook. 

Sugere-se também que seja avaliada a forma como os diversos meios interativos poderão contribuir 

para tornar a aprendizagem mais motivadora e imersiva. Finalmente, será interessante explorar o modo 

como os diferentes tipos de público utilizam os ebooks interativos’.  

 

O estudo apresentado por Gomes C., Gomes J, Figueiredo & Bidarra (2014) tem como objetivo 

a apresentação descritiva e interpretativa do projeto ‘Livros com voz’. O publico- alvo, deste projeto 

ainda em fase de desenvolvimento, são os alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico, do Agrupamento 

de Escolas do Padrão da Légua, Matosinhos. Os autores começam por apresentar o conceito de 

literacia digital e quais os desafios desta, seguida de uma discussão entre livro tradicional / livro digital. 

A Realidade Aumentada e a Gamificação são abordadas, e os autores mostram em que consistem, as 

suas contribuições e potencialidades no ensino e no uso das tecnologias moveis. O projeto ‘Livros com 

Voz’ tem como objetivo, por um lado, ‘…desenvolver competências no domínio da literacia digital e 

informacional junto do público-alvo, por outro, na tentativa de combinar o livro na sua forma tradicional 

com camadas de informação digital acessíveis a partir de um dispositivo de computação móvel 

(smartphones, iphones, tablets e outras plataformas similares) de forma lúdica (gamificada)’. Em forma 

de conclusão, os autores dizem que a iliteracia digital pode ser um fator de exclusão social, competindo 

à educação / escola permitir que os jovens desenvolvam competências nesse domínio. O estudo dos 

impactos educacionais resultantes da aplicação do projeto, assim como a metodologia de estudo de 

caso são apresentados como proposta de trabalho futuro.  

 

O trabalho de Lima & Bidarra (2015) assim como o trabalho de Bidarra, Figueiredo, Valadas, & 

Vilhena (2012), vieram trazer um importante contributo para o conhecimento dos métodos de ensino 

e-learning e m-learning, com a introdução do conceito de gamification. Mas mais importante, fizeram o 

levantamento dos formatos de ebook mais utilizados, nomeadamente o ePub3, com vista à sua 

aplicação educacional. E também das diferentes ferramentas existentes para a autoria e edição dos 

mesmos, como por exemplo, Calibre e iBooks Author, este último apenas disponível para dispositivos 

da Apple.  
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3.2. Formatos e tecnologias de criação de ebooks 
 
 

3.2.1. Formatos 

 

A primeira etapa no desenvolvimento de um ebook, é perceber o que se pretende com o 

mesmo, qual o objetivo e o publico alvo. Depois é necessário escolher o formato e software em que o 

mesmo será desenvolvido. Existindo diversos formatos no mercado em que um ebook pode ser 

exportado, importa perceber o que mais se adequa ao objetivo do projeto. Os formatos mais comuns 

são: EPUB, iBooks, Mobi, KF8 e PDF.  

 

 

PDF 
 

 

Segundo Santos (2016) o “Portable Document Format (PDF) é hoje um dos formatos de 

arquivo eletrónico mais populares para publicar documentos na web. (…). Foi o primeiro formato que 

resolveu um problema muito importante, que é mostrar exatamente o mesmo em todos os lugares, 

independentemente do sistema operativo, hardware ou aplicações de software usados para aceder ao 

mesmo. A ideia de um formato portátil foi concebida pela primeira vez por John Warnock, co-fundador 

da Adobe Systems, (…). É fácil de criar, ler e usar por todos. Ele oferece opções para proteger o 

conteúdo do arquivo definindo diferentes níveis de acesso, como senhas, assinaturas digitais ou 

marcas de água (…). Além disso, o software de leitura de PDF estava livre quase desde o início do 

PDF (…). Os documentos PDF não são editáveis, porque é simplesmente uma imagem de um 

documento, portanto, usar e editar o conteúdo pode ser uma tarefa difícil. Por outro lado, existem vários 

tipos de PDFs, que requerem diferentes maneiras de trabalhar com eles, por exemplo, para extrair e 

pesquisar informações. O formato PDF oferece muitas vantagens e é claramente o método preferido 

para publicar e distribuir documentos na web, mas ainda apresenta desafios importantes se quisermos 

trabalhar com suas informações”. 

 

O PDF, é também a forma mais fácil e rápida de criar um livro eletrónico, bastando escrever o 

livro no processador de texto, como o Word, convertendo-o no formato PDF. Este formato é muito 

comum em muitos documentos digitais e com boas funcionalidades para os mesmos, no que se refere 

ao ebook apresenta algumas limitações no que é possível incorporar nos mesmos, mas cada vez com 

mais opções de interatividade. Outra limitação deste formato é o facto de que é difícil a sua visualização 

em ecrãs pequenos, tais como em dispositivos Kindle e Nook, assim como em smartphone, tablet/iPad 

e iPhone. O PDF é criado com código proprietário e pode ser lido na maioria dos leitores de ebook no 

mercado. 
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EPUB 
 

 

A versão EPUB 2.0.1, baseada no HML 4 e CSS2, permitia aos autores publicarem textos 

como ebooks, no entanto, a criação de ebooks interativos era muito limitada.  

 

Segundo EPUB (2017) o EPUB é o formato padrão de publicações e documentos digitais com 

base em padrões da web. Este define um meio de representação e codificação que inclui XHTML, 

CSS, SVG, imagens e outros recursos, para ser apresentado num formato único de arquivo. Permite 

também que os utilizadores experienciem interatividade nos livros digitais não criptografados e outras 

publicações. Este formato é suportado e lido por diversos sistemas de leitores de ebooks.  

 

O EPUB, desenvolvido pela International Digital Publishing Forum (IDPF), apresentou em 

Janeiro de 2017 a versão EPUB 3.1 como a versão atual. Entre outras alterações, esta nova versão 

foi reorganizada e apresenta novas especificações de (texto) formato, suportando recursos 

hospedados remotamente e novos formatos de fonte (WOFF 2.0 e SFNT) usando também uma 

codificação mais pura de HTML e CSS, segundo Gylling & Garrish (2017). O EPUB 3, baseado no 

HTML 5 e CSS3, permite o uso de linguagens script como o JavaScript, estas modificações permitem 

a criação de ebooks multimédia, livros com layout complexo, formulas matemáticas e recursos 

interativos, segundo Bläsi & Rothlauf (2013).  

 

Em 2016, o IDPF e a World Wide Web Consortium (W3C) anunciaram o interesse mútuo em 

combinara as respetivas organizações para avançar rapidamente nas Tecnologias de Publicação na 

Open Web Platform. Berners-Lee, Inventor Web e diretor do W3C afirmou, "Nós compartilhamos uma 

visão emocionante para o W3C e o IDPF para alinhar completamente a indústria editorial e a tecnologia 

web básica. Isso criará um ambiente rico em média para publicação digital que abre novas 

possibilidades para leitores, autores e editores”, segundo “World Wide Web Consortium” (2016).  

 

Segundo o Bläsi & Rothlauf (2013), as novas funcionalidades do EPUB 3 são:  

 

• O esquema requerido para documentos de conteúdo do EPUB 3 mudou de 

XHTML 1.1 para XHTML5. Com esta mudança de versão, os ebooks podem conter 

vídeos e áudios, bem como gráficos, que podem ser desenhados em tempo real 

usando JavaScript. 

 

• EPUB 3 usa um grande conjunto de módulos de CSS3, em vez de apenas CSS 2.1 

como no EPUB 2.0.1. O CSS é usado para descrever o formato e a aparência 

de um ebook. 

 
 

•  A interatividade em ebooks torna-se possível com o uso de JavaScript. 
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• A adição de MathML a HTML5 permite o uso de expressões matemáticas em ebooks. 

 
 

• Gráficos vetoriais escaláveis, que podem ser facilmente ajustados em diferentes 

tamanhos e resoluções de dispositivos do utilizador final, tornou-se um tipo de 

conteúdo padrão. 

 

• Todos os leitores de EPUB 3 devem suportar e mostrar fontes incorporadas. EPUB 3 

também suporta modos e scripts de escrita não-ocidentais, incluindo layouts verticais 

em japonês e outros scripts asiáticos. 

 
 

• A nova especificação EPUB Media Overlays 3.0 permite a sincronização 

narração de áudio. Os documentos de sobreposição de média definem o tempo para 

a narração de áudio pré-gravada. 

 

 

 

iBook 
 

 

O iPad da Apple com a aplicação iBooks, foi anunciado no inicio de 2010, permitindo assim 

visualizar ebooks em formato EPUB (versão 2.0.1) e documentos em formato PDF nos dispositivos da 

Apple. Também em 2010, o iBooks 1.1 ficou disponível para o iPhone e iPod Touch com o sistema 

operativo IOS 4. O Apple Fixed EPUB foi incluído no novo formato, o iBooks 1.2, que foi lançado no 

fim de 2010. Em 2012 foi apresentado o layout fixo do EPUB 3, que permite a criação de ebooks onde 

o conteúdo e o layout não podem ser separados, como é o exemplo de livros de receitas, viagens, 

fotografias e/ou infantis. No inicio de 2012, foi apresentada a versão 2.0 do iBooks assim como a 

ferramenta de autoria iBooks, nesta versão é possível incluir diagramas interativos, áudio e vídeos, já 

o iBooks permite que os autores possam desenvolver de forma intuitiva os seus ebooks, e os 

autopubliquem através do iBooksstore num formato com extensão “.ibooks”. A versão mais recente do 

iBooks é a versão 3.0, que apresenta algumas novidades, como livros somente para retratos. 

 

A iBookstore oferece ebooks no formato EPUB (incluindo o EPUB Layout da Apple) e no 

formato .ibooks. Como o iBooksstore usa o sistema FairPlay DRM da Apple, não é possível exportar 

ebooks do aplicativo iBooks para outros leitores. No entanto, os utilizadores da aplicação iBooks podem 

importar ebooks EPUB e PDF de várias outras fontes, desde que não sejam protegidos por DRM. O 

iBookstore fornece conteúdo EPUB apenas para dispositivos que executem pelo menos o iOS 4 da 

Apple; um download ou leitura de ebooks em ambientes não Apple não é possível. 
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Os livros disponíveis no iBooksstore provêm de muitos editores (Penguin, HarperCollins, 

Simon & Schuster, Macmillan, Hachette, Springer e outros), bem como outras fontes como o Project 

Gutenberg, que fornece acesso a milhares de livros gratuitos ou Smashwords, que permite que autores 

independentes se Auto publicitem. 

 

O formato ibooks é baseado no EPUB 3, mas usa namespaces XML proprietários e extensões 

CSS. De acordo com Bläsi & Rothlauf (2013), estas são as principais informações sobre o iBooks. 

 

 

Mobi 
 

Segundo Bläsi & Rothlauf (2013) “O formato Mobipocket foi desenvolvido pela empresa 

francesa Mobipocket SA, que foi comprada pela Amazon em 2005. O formato MOBI (extensão de 

arquivo .mobi ou .prc) é baseado no formato OEBPS estendido por JavaScript e Frames. Para e-books 

protegidos por direitos de autor, a Amazon usa o formato AZW, que é uma variante do formato MOBI 

com compactação adicional. O formato AZW permite que a Amazon aplique um esquema de DRM e 

restrinja o uso de um ebook a um determinado dispositivo (identificado por seu ID de dispositivo 

associado a uma conta de utilizador da Amazon). Os arquivos AZW sem DRM são apenas arquivos 

MOBI compactados. O formato MOBI (assim como o AZW) permite que os autores produzam livros 

com muitos textos; o suporte de recursos multimídia ou de interatividade não são possíveis”.  

 

Este formato foi substituído pelo formato KF8, não havendo desta forma novos 

desenvolvimentos ou atualizações do formato MOBI, mas os dispositivos Amazon Kindle ainda são 

capazes de processar adequadamente os arquivos MOBI. O formato MOBI, embora distinto é 

semelhante o suficiente do formato ePub, para ser visto como formato pertinente, de acordo com 

James (2014). 

 

Os arquivos do Mobipocket / Kindle vêm em três extensões de arquivo diferentes: .mobi, .prc 

e .azw. Não existindo diferenças funcionais entre os formatos, e os arquivos em si são exatamente os 

mesmos. Não é recomendado o uso do formato Mobipocket ao desenvolver eBooks, pois este foi 

substituído pelo Kindle Format 8 e apresenta muitas limitações. (“ebook Formats”). 

 

 

KF8 
 

O formato KF8 ou Kindle Format 8, proprietário da Amazon, veio substituir o formato mobi. O 

KF8 foi lançado pela Amazon em 2011, atualizado e com novas funcionalidades, apresenta suporte 

para HTML5 e CSS3, e inclui também um layout fixo especialmente importante para livros infantis. Este 

apresenta muitos dos mesmos recursos do EPUB, mas não é o mesmo, existindo muitas diferenças 

entre os dois formatos. Este pode apenas ser lido nos diferentes dispositivos Kindle e nas App Kindle, 

no entanto, diversos create ebook permitem exportar em formato Kindle. O Kindle, proprietário da 
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Amazon, é um leitor de livros digitais que “lê” em formato KF8, MOBI e PDF não deve ser confundido 

com um programa para criar ebooks, segundo “ebook Formats” e “Kindle Format 8”. 

 

Segundo Bläsi & Rothlauf (2013), tecnicamente, o formato KF8 suporta HTML5 e CSS3. Em 

termos de compatibilidade, um arquivo KF8 contém dois formatos: um arquivo MOBI do ebook e uma 

estrutura de dados semelhante ao EPUB. Especificações detalhadas do formato KF8 não estão 

disponíveis publicamente. Os arquivos KF8 podem ser criados usando KindleGen ou um Plugin para 

Adobe InDesign. A ferramenta de linha de comando proprietária KindleGen é um conversor de 

documentos em HTML, XTML, ou EPUB como entrada e converte-os em KF8. Analogamente, o Plugin 

para Adobe InDesign permite uma conversão direta de arquivos do InDesign para KF8. Não há outras 

ferramentas publicamente disponíveis que permitam aos autores gerar Arquivos KF8. Em comparação 

com o formato MOBI anterior, o novo formato KF8 permite aos autores incluir elementos de áudio e 

vídeo num ebook, apoiando os elementos HTML5 <audio> e <video>. No entanto, nem todos os 

leitores Amazon's e aplicações de leitura suportam vídeo. Por exemplo, os filmes podem ser lidos pelo 

software de leitura do Kindle para iOS, mas não pela leitura do Kindle software para Android ou os 

diferentes dispositivos Kindle, incluindo o Kindle Fire. Todos os leitores do Kindle (exceto o Kindle Fire) 

só podem reproduzir arquivos de áudio (se eles ter um fone de ouvido). Qualquer tipo de funcionalidade 

de texto para voz ou leitura em voz alta não é suportado pelo KF8. 

 

Em geral, o KF8 suporta muitas características do EPUB 2.0.1 e do EPUB 3. Com as novas 

diretrizes publicadas em fevereiro de 2013, a Amazon visa o suporte mais forte do EPUB 3. Agora, a 

estrutura das referências de capa e navegação de índice (toc- elementos de navegação) seguem as 

especificações EPUB 3 e são oferecidas como uma alternativa à sintaxe KF8. No entanto, o KF8 ainda 

traz algumas construções HTML que foram destabilizadas anos atrás, mas também estende o formato 

EPUB 3 com algumas funções para suportar a opção proprietária de layout fixo da Amazon. Para ajudar 

os autores a publicar livros através da Kindle Store, a Amazon publica uma lista de todos os elementos 

HTML e CSS compatíveis com o formato KF8. Como o EPUB 3, o KF8 suporta CSS Consultas de 

média, gráficos vetoriais escaláveis e uma opção de layout fixo. Como o KF8 não suporta JavaScript, 

elementos HTML5 como <canvas> não podem ser usados. Além disso, MathML não é suportado. Em 

resumo, a Amazon não suporta o padrão EPUB, mas usa seu próprio padrão KF8 proprietário. Os 

arquivos KF8 são gerados por um conversor proprietário que aceita arquivos EPUB como entrada. No 

entanto, a Amazon introduziu extensões e modificações proprietárias, tornando as duas normas EPUB 

e KF8 incompatíveis. Como a Apple, o mundo da Amazônia aceita arquivos EPUB como entrada, mas 

não permite aos usuários exportar ou transferir ebooks para outros ecossistemas. Os leitores do Kindle, 

bem como o software de leitura do Kindle, apenas exibem livros eletrônicos comprados na Amazon 

ebook Store e a Amazon Store da Amazon oferece conteúdo apenas aos dispositivos e softwares de 

leitura da Amazon. Isso torna o ecossistema da Amazon fechado, pois não permite troca gratuita de 

livros. Analogamente ao mundo da Apple, os principais instrumentos para um ecossistema fechado 

são a impossibilidade de exportar ebooks, o acoplamento apertado entre os dispositivos de leitura e a 
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loja e a proteção DRM. Ao contrário da Apple, a Amazon também usa um formato de ebook 

incompatível, o que fortalece a proximidade de seu ecossistema. 

 

 

3.2.2. Tecnologias 

 

Existem diversos softwares disponíveis online para a criação do ebooks, os chamados ebook 

creator, sendo importante identificar as diferenças de cada um para escolher o que mais se adequa ao 

nosso objetivo.  

 

Sabendo que o principal objetivo é a criação de um ebook didático com interatividade, que 

chegue a um público específico, mas que possa ser utilizado em diferentes dispositivos, com diferentes 

características. É, por isso importante, além de escolher um formato que possa ser lido pelo maior 

número de dispositivos, escolher um ebook creator que permita adicionar interatividade e elementos 

cativantes.  O criador de ebook a escolher terá de apresentar duas características que serão 

necessárias para desenvolver o protótipo, como a possibilidade de desenvolver e exportar em formato 

ePub3 e a possibilidade de inserir elementos interativos.  

 

InDesign 
 

InDesign, desenvolvido pela Adobe, é um programa para criação e publicação de livros e 

folhetos impressos, revistas digitais, ebooks e documentos online interativos. Neste programa é 

possível exportar, entre outros, em formato PDF e EPUB (“Exportação” (2017)), este último o formato 

mais comum no que a ebook diz respeito. É um programa pago com uma breve licença grátis para 

experiência, podendo ser usado tanto em ambiente Windows como Mac. 

 

O InDesign apresenta layouts alternativos para quando se pretende diferentes tamanhos de 

página ou para projetar os layouts horizontais e verticais para dispositivos como o Apple iPad ou tablets 

android. O programa permite exportar em EPUB, nomeadamente EPUB 2 e EPUB 3. O InDesign CS6 

apresenta melhorias no EPUB2, fornecendo um melhor controlo e eficiência na exportação, pois este 

continua a ser o padrão EPUB dominante na maioria dos dispositivos e leitores que suportam este 

formato. Algumas das melhorias apresentadas são: 

 

• Link para vários arquivos CSS personalizados; 

 

• Divide um EPUB em arquivos menores com base em tags de exportação especificadas 

em estilos de parágrafo; 
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• Novo documento XHTML é criado quando é vinculado um arquivo de capa de um 

ebook externo; 

 

• Suporte para converter estilos de célula de tabela do InDesign para CSS no EPUB 

exportado; 

 
 

• Adicionado suporte para japonês Ruby: fonte, tamanho e cor. 

 

O padrão EPUB3 foi aprovado pelo IDPF em Outubro de 2011. Este formato suporta entre 

outros áudio, vídeo, JavaScript e texto vertical japonês. A exportação do EPUB3 pelo InDesign suporta 

o seguinte: 

 

• Formato do pacote EPUB3; 

 

• Ligação a múltiplos JavaScripts externos; 

 

• Tags de áudio e vídeo; 

 

• Coloca as animações em HTML e Adobe Edge durante a exportação. 

 

A InDesign apresenta uma nota em como não pode garantir o desempenho das animações 

HTML ou Adobe Edge em leitores de EPUB3 de terceiros. 

 

O formato EPUB3 com layout é um formato experimental que se baseia no formato EPUB 3.0 

para layouts alternativos e adaptáveis. Segundo o InDesign, usando esta tecnologia, é possível criar 

layouts verdadeiramente adaptativos que ficam bem em todos os dispositivos e tamanhos de ecrã, 

minimizando assim problemas de fluxo automático.  

 

A Adobe enviou esta tecnologia ao IDPF para consideração como uma extensão da 

especificação EPUB3. No momento do lançamento do CS6, não há visualizadores de EPUB 

publicamente disponíveis que ofereçam suporte a esse recurso. (“What's new in CS6” (2017)).  

 

Este programa é pago, apresentado um período, muito pequeno, para experimentar o mesmo 

de forma livre. 

 

 

iBook Author 
 

O iBook Author é um programa proprietário criado pela Apple, em que o principal objetivo é a 

criação de livros digitais mais complexos, como livros didáticos e de receitas, entre outros. O programa 
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iBook Author permite exportar em formato iBooks, texto, PDF e EPUB [“iBook Author”, (2016)]. Neste 

programa é possível criar livros Multi-Touch para iPad, inserir fotografias, vídeos, diagramas 

interativos, objetos 3D, formulas matemáticas, widgets e muito mais.  O layout fixo é a opção de design 

padrão para arquivos do iBooks Author, e a maioria dos livros será projetada em layout fixo. 

 

Segundo Bidarra, Figueiredo & Natálio (2015), os ebooks criados pelo iBook Author apresenta 

um formato proprietário com base no padrão EPUB, apresentando algumas diferenças nas tags CSS3. 

É uma ferramenta que torna o processo de criação de ebooks muito fácil, apresentando uma elevada 

gama de conteúdos que podem ser incluídos, como por exemplo: som, imagem, vídeo, dicionário, 

sublinhado de texto, anotações, conversão de texto para fala, navegação e widgets.   

 

Apresenta a desvantagem de estar apenas disponível para dispositivos Apple, apesar de ser 

de uso gratuito, sendo que em Portugal a gama Apple é dispendiosa. 

 

 

Jutoh 
 

O Jutoh é um programa muito elegante, de fácil utilização e que permite criar ebooks em 

formato EPUB e Kindle, assim como exportar em PDF, podendo os mesmos serem usados em diversos 

dispositivos como o Kindle, iPads, iPhones, Android, Macs e PCs. Apresenta a opção de layout fixo e 

layout refluxo. O Jutoh permite incorporar vários elementos, como vídeos, imagens, links, formulas, 

tabelas, mas não permite jogos ou widgets. A interatividade suportada pelo Jutoh implica 

conhecimentos de JavaScript, permitindo pequenas opções, com por exemplo, questionário de escolha 

múltipla, calculadora com princípios científicos e animação para pontos importantes no texto. É um 

programa pago, com uma versão gratuita para experimentar que apresenta algumas limitações. Pode 

ser usado tanto em ambiente Windows como Mac.  

 

Atualmente poucos leitores de ebooks suportam JavaScript, como é o caso do iBooks e alguns 

leitores de EPUB 3 como o AZARDI e Readium. A plataforma do Kindle, por exemplo, não suporta 

JavaScript. (Smart (2011)) 

 

É um programa pago, com a possibilidade de utilizar de forma gratuita versões anteriores. Este 

é um programa muito elegante, de fácil utilização e com muitas possibilidades, ideal para livros que 

não necessitem de elementos interativos. A desvantagem que apresenta prende-se inserção de 

elementos interativos, como é o caso da impossibilidade de inserir widgets desenvolvidos noutros 

programas. É possível adicionar elementos interativos, mas é necessário saber programar. 
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Kotobee Author 
 

 

Kotobee Author é um criador de ebook de fácil utilização e que pode ser usado em ambiente 

Windows e Mac. É um programa pago, oferecendo também uma versão gratuita, mas neste caso com 

tempo ilimitado. O Kotobee Author permite incorporar imagens e galaria de imagens, imagens 3D, 

vídeos, áudio e HTML5 widgets. Podem ser incorporados testes, com um auto resultado para os alunos 

ou pode ser enviado um email com os resultados para o professor. Este programa permite diversas 

formas de exportação, como os formatos padrão EPUB, nomeadamente EPUB3, Kindle e PDF, como 

para aplicações móveis como o android, ios, Windows Phone e Screenshots da App Store. (“Kotobee 

Author”). 

 

Segundo, Guimarães (2017), “o Kotobee Author permite a criação e exportação de e-books 

interativos nos formatos .epub, .epub2, .mobi, .pdf, .doc e também a criação de aplicativos próprios e 

exclusivos do livro. Além de uma interface acessível, o Kotobee permite que se adicione elementos 

interativos como fotografias que se ampliam com um toque, vídeos on e off-line, imagens em 3D, 

questionários e quaisquer outros plug-ins que possam ser inseridos através de códigos html, css ou 

javascript.”  

 

O Kotobee Author é pago, podendo ser utilizada uma versão gratuita, por tempo ilimitado, mas 

com limitações ao que se pode fazer. É um programa bastante intuitivo, que permite o desenvolvimento 

de ebooks de forma simples e rápida, em que é possível criar e adicionar elementos interativos de 

forma rápida e simples, sem necessidade de grandes conhecimentos informáticos. Este foi o programa 

escolhido para a criação do ebook. Apesar de ser simples a sua utilização, não é tão elegante como 

outros ebook creator, apresentando alguns problemas de resolução noutros ebook readers, que não o 

Kotobeen reader.  

 

Na tabela 1, é apresentado um resumo das principais características dos quatro criadores de 

ebook apresentados, para uma melhor perceção das mesmas. 
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 InDesign iBook Author Jutoh Kotobee Author 

Windows ✓  ✓ ✓ 

Mac ✓ ✓ ✓ ✓ 

Licença Pago Grátis Pago Pago / Versão 

gratuita 

ePub ✓ ✓ ✓ ✓ 

iBooks  ✓   

Kindle   ✓ ✓ 

PDF ✓ ✓ ✓ ✓ 

CSS ✓ ✓  ✓ 

HTML ✓ ✓ ✓ ✓ 

JavaScript ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabela 1: Tabela comparativa das principais características dos criadores de ebook. 

 

 

3.3. Tecnologias de criação de widgets 
 
 

Um "widget" é definido como uma aplicação pequena, que executa uma ou algumas funções 

simples geralmente dentro de um contexto específico. Os widgets de livros ou Book Widget, são uma 

plataforma que permite associar ferramentas sensíveis ao contexto dos livros eletrónicos, 

proporcionando assim uma experiência de leitura mais rica e altamente personalizada. Com o aumento 

do sucesso de aplicações e widgets dentro dos paradigmas móveis e on-line, os ebooks estão 

posicionados para uma transformação fundamental habilitada pela presente invenção, conhecida como 

Widgets de livros ou Book Widget. (Zafar & Horner (2014)). 

 

A pesquisa de software que permita desenvolver widgets de forma simples, revelou-se importante 

para a interatividade pretendida. Os sites Book Widgets e Bookry, permitem o desenvolvimento de 

widgets de forma simples e que podem ser incorporados tanto no Kotobee Author como no iBooks 

Author. Ambos os softwares são pagos, apresentando versões gratuitas. O Bookry apresenta uma 

versão gratuita sem limite de tempo, enquanto o Book Widgets tem uma versão gratuita com tempo 

limitado. Após entrar em contacto com ambas as empresas para ter acesso aos softwares sem 

restrições, no caso do Bookry não foram obtidas respostas enquanto no caso do Book Widgets foi 

cedida uma extensão da versão gratuita até Outubro. O que significou o desenvolvimento dos widgets 

tiveram de ser desenvolvidos até Outubro de 2017.  
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Os widgets em ambos os sites são desenvolvidos de forma simples e intuitiva, permitido 

desenvolver, por exemplo, testes e revisão de matéria, jogos, imagens e vídeos, equações de 

matemática. Os jogos apresentados são, por exemplo, palavras cruzadas, jogos de memória, puzzle, 

jogo da forca e descubra a diferença entre duas imagens. 
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4. Metodologia 
 
 

A possibilidade de integrar um projeto em que é possível utilizar as tecnologias de informação de 

forma a potencializar elementos de aprendizagem, levou ao desenvolvimento de um protótipo de um 

ebook. Para que o ebook tivesse o resultado pretendido, foi realizada uma investigação sobre alguns 

programas de autoria de ebook disponíveis no mercado, assim como de programas que permitam o 

desenvolvimento de jogos ou widgets.  

 

A metodologia escolhida para o projeto em causa pode ser designada de Design-Based Research 

(Barab & Squire (2004)). Uma das razões para ter escolhido esta metodologia prendeu-se com o fato 

de poder desenvolver um protótipo e testar com alunos, envolvendo-os e tornando-os críticos a algo 

importante na sua aprendizagem. Uma outra razão, foi também perceber qual a opinião dos docentes 

sobre este possível material de ensino que este podem desenvolver e disponibilizar aos seus alunos, 

tendo desta forma opinião que quem poderá desenvolver e disponibilizar este material de ensino e de 

quem o poderá utilizar. 

 

A metodologia será dividida em duas fases: 

 

• a primeira corresponde ao desenvolvimento de um protótipo de um ebook, com todos os 

problemas e soluções possíveis;  

 

• a segunda fase diz respeito à aplicação do mesmo a um grupo de alunos e respetivos 

docentes, para efeitos de avaliação e melhorias. 

 
 
 
4.1. O conceito de Design-Based Research 

 
 

Foi no ano de 1992, que Brown A. e Collins A., colocaram o problema da pesquisa pedagógica 

que tem em conta os contextos em que a prática educacional ocorreu. A proposta assumiu o papel de 

desafio metodológico na pesquisa educacional (Pellerey, 2005). Segundo Barab & Squire (2004) os 

investigadores na área educacional, devem desenvolver ferramentas tecnológicas, currículo e, 

especialmente, teorias que os ajudem a entender e prever de forma sistemática a aprendizagem. Estes 

autores apresentaram a seguinte definição de DBR, “uma série de procedimentos de investigação 

aplicados para o desenvolvimento de teorias, artefactos e práticas pedagógicas que sejam de potencial 

aplicação e utilidade em processos ensino-aprendizagem existentes”. Já Wang & Hannafin (2004) 

apresentam a seguinte definição: “Design-Based Research é uma metodologia de pesquisa destinada 

a melhorar práticas por meio de revisão, análise, projeto, desenvolvimento e implementação 

sistemática, flexível e iterativa, com base na colaboração entre investigadores e profissionais em 

contextos do mundo real, e levando a princípios ou teorias de design”. 
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Segundo Matta, Silva & Boaventura (2014), a metodologia Design-Based Research (DBR) “reúne 

as vantagens das metodologias qualitativa e das quantitativas, focando-se no desenvolvimento de 

aplicações que possam ser realizadas e aplicadas às práticas sociais comunitárias, considerando 

sempre a sua diversidade e propriedades especificas, mas também aquilo que puder ser generalizado 

e assim facilitar a resolução de outros problemas”.  

 

De acordo com Messick (1992) o Design-Based Research apresenta vários benefícios, como por 

exemplo: melhorar o potencial na prática educacional, resultados tangíveis e programas que podem 

ser adotados em outros lugares. Cobb, diSessa, Lehrer & Schauble (2003) sugeriram “que Design-

Based Research tem uma série de características comuns, incluindo o fato de que elas resultam na 

produção de teorias sobre aprendizagem e ensino, são intervencionistas (envolvendo algum tipo de 

design), ocorrem em contextos naturalistas e são iterativos. Design-Based Research não é 

simplesmente um tipo de avaliação formativa que permite que os investigadores entendam melhor a 

validade ecológica das alegações teóricas geradas no laboratório”. 

 

Segundo Cobb, diSessa, Lehrer & Schauble (2003), a metodologia Design-Based Research 

apresenta 5 (cinco) características: 

 

• Desenvolve teorias sobre o processo de aprendizagem assim como sobre os materiais 

que são utilizados para dar suporte à aprendizagem; 

 

• Apresenta uma natureza intervencionista que tem como objetivo investigar possibilidades 

de novas formas de aprendizagem visando mudanças educacionais; 

 
 

• Os experimentos de design apresentam dois aspetos: O prospetivo e o reflexivo. No 

primeiro aspeto, os projetos são implementados com um processo de aprendizagem 

hipotético e os meios de apoia-lo em mente, a fim de expor os detalhes desse processo. 

Apresentando, no entanto, a revisão continua do design do projeto que se mostra flexível. 

No aspeto reflexivo, os projetos de design são teste conduzidos por conjunturas, 

geralmente com vários níveis de análise. Durante a realização do estudo as conjunturas 

mais especificas são tipicamente enquadradas e testadas; 

 

• Quebra com a visão tradicional em que o investigador, o professor e os alunos 

desempenham papeis fixos no processo; 

 

• O Design-Based Research é pragmático. “Teorias desenvolvidas durante o processo de 

experimentação são humildes não apenas no sentido de que elas estão preocupadas com 
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processos de aprendizagem específicos do domínio, mas também porque são 

responsáveis pela atividade do design. A teoria deve fazer um trabalho real.” 

 

 

A metodologia básica que leva à independência do investigador e do ambiente de aprendizagem 

não parece eficaz na Design-Based Research, desafiando a credibilidade da investigação. No entanto, 

a repetição da experiência é o que faz desta metodologia útil para a aprendizagem dos investigadores. 

Desta forma, é da responsabilidade do investigador aplicar outros métodos qualitativos de forma a 

mostrar confiabilidade e credibilidade, aos outros, sobre os resultados obtidos (Barab & Squire (2004)).  

De acordo com Matta, Silva & Boaventura (2014), a DBR utiliza teorias, descobertas empíricas, 

sabedoria, conhecimento popular, inspiração e experiências de forma a desenvolver intervenções e 

soluções para problemas concretos, conduzindo a pesquisa de forma a juntar as dificuldades e os 

intervenientes na mesma até construir a solução mais adequada.  

 

Segundo Costa & Poloni (2011) o facto de o Design-Based Research utilizar os resultados de 

investigações anteriores permite que os investigadores preparem a próxima investigação com mais 

detalhe, pois é neste processo que de facto ocorre a investigação. A vantagem desta metodologia é a 

capacidade de analisar, refletir e obter modificações a cada investigação, tendo por base os dados de 

investigações passadas.   

 

De acordo com Mcmillan & Schumacher (2010), uma das principais premissas do método científico 

é a possibilidade de este ser generalizado e aplicável noutros problemas, além daquele que o originou. 

Segundo Matta, Silva & Boaventura (2014), a DBR a generalização do conhecimento pode ser 

entendida de uma forma alternativa. No método em causa a generalização depende da capacidade e 

possibilidade de fazer migrar uma situação de aplicação para outra, sabendo que esta sofrerá todo um 

novo ciclo de aplicações, análise e validação, que possa efetivar-se no novo contexto. Desta forma 

generalização poderá ser substituído por replicação, no caso do Design-Based Research (Matta, Silva 

& Boaventura (2014)). 

 

É importante na educação perceber os meios mais eficazes para levar o conhecimento aos alunos, 

a melhor forma de ensino pode variar dependendo de diversas variáveis, como zona geográfica, cultura 

e época temporal. Para tentar chegar a uma conclusão é necessário que exista o maior número 

possível de trabalho de pesquisa e desenvolvimento de protótipos que possam se aplicados, avaliando 

a validade dos mesmos. A metodologia de investigação Design-Based Research (DBR) foi a que mais 

se aplicava ao projeto em questão, por ser inovadora, flexível e aplicável à realidade, além de ter em 

conta todos os intervenientes no processo. A escolha desta metodologia prendeu-se com o fato de ser 

desenvolvido um protótipo de um ebook, aplicável a um grupo de estudantes. Apenas com o 

desenvolvimento do protótipo e a sua aplicação é possível chegar à conclusão da importância ou não 

de ebooks interativos na educação. 
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4.2. Recolha de dados  
 
 

A recolha de dados pretende ser qualitativa, aplicando o ebook a um grupo de jovens alunos do 7º 

ano de escolaridade, que tenham a disciplina de TIC, assim como ao(s) seu(s) docente(s). Será 

importante perceber os pontos fortes e os que serão necessários alterar no futuro para que os mesmos 

sejam vistos como um potencial para a educação. Importa também perceber, como é que os diversos 

dispositivos usados pelos alunos “respondem” ao protótipo. 

 

No questionário apresentado, será importante perceber características como, a qualidade do 

ebook, a forma como a informação é apresentada, a qualidade dos jogos e capacidade de interação. 

É também interessante perceber, de acordo com os diferentes dispositivos móveis e os diferentes 

leitores de ebooks utilizados pelos diversos elementos, quais as vantagens e limitações do ebook. 

 

A recolha de dados foi qualitativa, sendo que a técnica usada englobou a aplicação do ebook 

ao grupo de discussão, seguida de uma entrevista com questões de resposta aberta (anexo I).  

 

Foi solicitado que os elementos do grupo tivessem instalado nos seus dispositivos móveis um 

leitor de ebook. Para isso, foi disponibilizada uma lista de leitores de ebook (anexo II) que poderiam 

escolher, tendo de ser os 5 diferentes. Com a condição de um dos elementos teria de escolher o 

Kotobee Author, para comparação com os restantes.  

 

 

4.3.1 Focus Group 
 

Como não foi possível aplicar o ebook a uma turma de alunos do 7º ano de escolaridade, este foi 

apresentado a um grupo de 4 alunos e 1 professores, formando assim uma amostra de conveniência. 

O guião do Focus grupo encontra-se descrito no anexo I. A recolha de dados foi realizada através do 

método Focus group. Segundo Silva, I., Veloso, A., & Keating, J. (2014), Focus group, também 

designado como grupo de discussão, é uma técnica que visa a recolha de dados, podendo ser utilizada 

em diferentes momentos do processo de investigação.  

 

Stewart, Shamdasani & Rook (2007) in Silva, Veloso, & Keating, (2014)  referem alguns dos usos 

mais comuns desta técnica, que são: obtenção de informação sobre um tópico de interesse; gerar 

hipóteses de investigação; estimular novas ideias e conceitos criativos; diagnosticar os potenciais 

problemas com um novo programa, produto ou serviço; gerar impressões sobre produtos, programas, 

serviços, instituições ou outros objetos de interesse; compreender como os participantes falam acerca 

de um fenómeno de interesse, o que facilita o desenvolvimento de inquéritos ou de outros instrumentos 

de investigação de pendor mais quantitativo; e, interpretação de resultados quantitativos obtidos 

previamente. 
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Problema a ser investigado 

 

Pretende-se perceber qual a reação dos elementos ao ebook, a qualidade do mesmo, 

qualidade dos jogos e elementos de interação, e como o ebook é apresentado nos diferentes 

dispositivos com diferentes leitores de ebook. Pretende-se ainda perceber o potencial pedagógico que 

o protótipo apresenta, com a inserção dos elementos interativos. 

 

 

Amostra 

 

Foi necessário proceder à seleção dos elementos constituintes do grupo de discussão. Optou-

se por um grupo heterogéneo, devido às características do estudo, pois segundo Díaz (2005) a 

heterogeneidade pode ser vantajosa porque facilita o aprofundamento com base em diferentes 

perspetivas do problema. Além disso, se o tópico o justificar, pode ser importante escolher pessoas 

que não se conhecem para evitar que as suposições sejam feitas ou prejudiquem. Tendo em atenção 

o assunto abordado, foi importante escolher um grupo heterogéneo de forma a ser possível recolher 

diversas opiniões.  

 

 Não é fácil determinar os participantes apropriados para o Focus group, pois se este for muito 

heterogéneo (em termos de género, escolaridade, classe ou perspetivas, as diferenças entre os 

participantes podem causar um impacto considerável nas suas contribuições. Por outro lado, se um 

grupo é homogéneo em relação a características e experiências, opiniões diferentes não serão 

expressas Gibb (1997). 

 

Tendo em consideração o que foi exposto, o objetivo foi escolher alunos e professores que 

formassem uma amostra representativa dos futuros utilizadores do ebook. A escolha dos alunos 

baseou-se nos anos de escolaridade que frequentam, enquanto que a escolha do professor teve em 

atenção o ano e disciplina que lecionava. Todos os elementos tinham de ser portadores de dispositivos 

móveis, sejam eles telemóveis/smartphones, iPads/Tablets ou computadores portáteis. 

 

Para a escolha dos elementos do grupo de discussão pretendeu-se que estes fossem utilizadores 

da internet, que usassem dispositivos móveis com frequência e com facilidade, e que tivessem um 

breve conhecimento do que são ebooks. As questões introdutórias apresentadas no guião do Focus 

group, foram também anteriormente utilizadas como requisito de seleção dos elementos do grupo.   

 

Desta forma o grupo é constituído por 4 alunos que frequentam o 7º ano de escolaridade e 1 

docente que leciona a disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação do 7º ano de 

escolaridade. Dois alunos têm 12 anos e 2 têm 13 anos de idade, enquanto que o professor apresenta 

34 anos. Todos estão inseridos no ensino público embora em estabelecimentos de ensino diferentes.  
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Pretendeu-se uma amostra, embora reduzida, representativa de uma turma, com alunos e um 

professor, sendo importante ter a perspetiva tanto de uns como de outros. Para uma primeira 

abordagem ao resultado do protótipo, foi importante uma amostra constituída também por um 

professor, tornando o ambiente mais familiar ao de uma aula. 

 

Para testar o problema apresentado, o protótipo do ebook, foi testado pelo grupo de discussão, 

numa sala de aula, com internet, onde se teve o cuidado de que não houvesse barulhos ou distrações, 

tentando tornar o ambiente relaxado e familiar para os elementos do grupo. O teste ao mesmo teve a 

duração de 20 minutos. Após testar o ebook, passou-se a uma entrevista de grupo com questões de 

resposta aberta, que teve a duração de 60 minutos.  
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5. Desenvolvimento de um ebook 
 

 
 

5.1. Introdução 
 
 

Ao desenvolver um ebook, é necessário ter em atenção diversas características que o mesmo 

pode oferecer. McNaught & Alexander (2014) afirmam que a acessibilidade é para os ebooks como a 

rotulagem é para a indústria alimentar. É necessário ter atenção às necessidades dos diversos 

utilizadores. De acordo com McNaught & Alexander (2014), um ebook desenvolvido da forma certa e 

com o formato certo pode oferecer: 

 

• Ampliação do texto. Esta deve acompanhar o tamanho do ecrã e manter ou até melhorar a 

velocidade de leitura; 

• Alteração de cor/contraste. Tendo em atenção as deficiências visuais ou dislexias em que os 

utilizadores poderão cores e contrastes aos seus problemas. Importante também para quem 

trabalha em ambientes muitos escuros ou muito claros; 

• Suporte o texto de voz. Permite que o texto seja ouvido. 

•  Textos alternativos para imagens/tabelas. Uma descrição em texto dos principais pontos de 

uma imagem ou tabela ajuda a transmissão da informação aos leitores cegos ou com 

dificuldades em interpretar informação. 

 

Neste capítulo foram abordadas as fases pela qual passou a construção do ebook e como se 

procedeu à avaliação da qualidade do mesmo 

 

 

5.2. Fases de construção 
 
 

A construção do ebook, passou por diversas fases, com vários graus de dificuldade. Para a 

construção o ebook optou-se pelo Kotobee Author, essencialmente devido ao fácil uso, à possibilidade 

de utilização de uma versão gratuita com tempo ilimitado e pela possibilidade de introdução de widgets. 

Pretendeu-se utilizar uma ferramenta que exportasse em formato EPUB3, que é o mais universal. Para 

o desenvolvimento dos widget optou-se tanto pelo Book Widget como pelo Bookry.   

 

A investigação apresentou três pontos essenciais: 

 

1. Perceber o potencial da tecnologia: os formatos existentes e mais comuns, as ferramentas 

de autor mais acessíveis, tanto para o desenvolvimento do ebook como dos widget, em termos 

de conhecimentos de informática. 
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2. Perceber o potencial pedagógico: importante perceber se os ebooks apresentam potencial 

pedagógico 

 

3. Custos associados: é importante perceber os custos associados ao desenvolvimento de 

ebooks e dos elementos interativos. 

 

 

Numa primeira fase do projeto, foi importante perceber quais os objetivos a alcançar e o rumo a 

dar à pesquisa, no que ao conteúdo e software diz respeito. Depois do tema estar esclarecido foi 

importante toda a equipa desenvolver a sua parte no projeto. Tanto o conteúdo, a ilustração e os jogos 

teriam de ser adequados para jovens do 7º ano de escolaridade, que frequentam a disciplina de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). O ebook em causa foi intitulado de “Pesquisa, 

Segurança e Análise de Informação na Internet”.  

 

A segunda fase, a escolha do software, tanto para o desenvolvimento do ebook como para o 

desenvolvimento dos widget, teve de ter em atenção algumas características de forma a alcançar os 

objetivos inicialmente definidos. Sendo que um dos problemas era o orçamento, um dos pontos 

importantes seria a gratuitidade dos mesmos. A interatividade era outro dos pontos cruciais a ter em 

atenção, desta forma seria importante incorporar elementos interativos nomeadamente widgets. 

 

Desta forma, das diferentes ferramentas de autor apresentadas no ponto 3.2, o iBooks Author foi 

automaticamente posto de parte, apesar de ser gratuito e de permitir adicionar elementos interativos, 

por ser necessário possuir um dispositivo Apple para o utilizar.  

 

O InDesign foi descartado por tem um período muito pequeno para experiência, e por ser um 

programa pago. Após entrar em contacto com a empresa, a Adobe, para ter acesso ao mesmo apenas 

para desenvolver o projeto, o acesso ao mesmo foi negado.  

 

Do software existente, verificou-se que o Jutoh apresentava algumas limitações, mas entrou-se 

em contacto com a empresa que desenvolveu o software, Anthemion Software Ltd., a qual gentilmente 

cedeu o user name e a chave para desbloquear o software. Depois de ter acesso ao programa foi 

necessário explora-lo. Revelou-se um programa intuitivo, elegante e com bastantes funcionalidades, 

mas que, após conversa com a “empresa”, foi confirmado, que a pouca interatividade suportada teria 

de ser programada em JavaScript e que não aceitava widgets desenvolvidos noutros softwares, tendo 

sido por isso excluído.    

 

O Kotobee Author foi a ferramenta de autor escolhida para criar o ebook neste projeto. Apesar de 

ser um programa pago e de permitir adicionar elementos interativos, apresenta uma versão gratuita de 

tempo ilimitado e com algumas limitações, foi decidido explorar esta versão para ver se conseguia 
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atingir o objetivo. Também se entrou em contacto com a empresa para ter acesso a todas as 

funcionalidades do programa, o qual foi negado. A opinião é de que não é tão elegante como o Jutoh, 

no entanto apresenta as funcionalidades inicialmente apresentadas no objetivo para o 

desenvolvimento do ebook. O facto de se puder incorporar diferentes elementos interativos, como é o 

caso dos widgets desenvolvidos noutros programas, faz com que a parte dos jogos estivesse resolvida, 

como mostra na fig1. 

 

 

 
Figura 1: Opções que o Kotobee Author permite incorporar. 

 

 

A terceira fase teve em atenção o desenvolvimento dos widget para inserir no ebook. Foram 

utilizados widgets tanto do Book Widgets como do Bookry, que curiosamente, também podem ser 

inseridos no iBooks Author.   

 

Nas figuras 2, 3 e 4 são apresentados alguns exemplos dos widgtes que se podem desenvolver 

no Book Widgets, como é o exemplo de testes & revisões, jogos e imagens & vídeos.  
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Figura 2: Testes e Revisões, exemplo de widgets do Book Widget. 

 
 
 
 
 

 
Figura 3: Jogos, exemplos de widgets do Book Widget. 

 
 
 

 
Figura 4: Imagens e videos, exemplos de widgets do Book WIdget. 

 

 

O Bookry apresenta opções muito semelhantes ao programa anterior, tal como apresentado 

nas figuras 5, 6 e 7. 
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Figura 5: Exemplos de widgets do Bookry. 

 
 

 
Figura 6: Exemplos de widgets do Bookry. 
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Figura 7: Exemplo de widgets do Bookry. 

 
 
 
 

A quarta fase diz respeito ao desenvolvimento propriamente dito do ebook, após receção do 

conteúdo por parte do autor. Nesta fase, foi possível explorar todas as potencialidades do Kotobee 

Author, como a qualidade de imagem, inserção de imagens, vídeos, links e jogos, por exemplo. Ao 

longo do processo de criação do ebook no Kotobee Author foram surgindo algumas dúvidas, que foram 

prontamente esclarecidas por um guia pessoal. É possível enviar email com as dúvidas e problemas 

com que nos estamos a deparar, em inglês, podemos enviar o ebook ao guia para que este tenha uma 

melhor perceção do nosso problema ou então combinar uma sessão de esclarecimento online. A 

existência deste tipo de ajuda é bastante útil, pelo menos nos primeiros ebooks e nas primeiras vezes 

que se tenta usar alguma funcionalidade nova. 

 

O Kotobee permite escolher entre layout refluído ou layout fixo, como mostra na figura 8, tendo-

se optado pelo segundo. Esta é uma opção importante e deve ser tomada consoante o objetivo do 

ebook. Esta opção aparece sempre que se inicia um novo capítulo ou subcapítulo. 
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Figura 8: Opção de escolha do layout no Kotobee Author. 

 

 

Foi interessante trabalhar com o programa escolhido, por permite inserir muitas 

funcionalidades, disponibilizadas pelo próprio programa ou que se podem adicionar externamente. 

Podemos dar o exemplo das imagens, estejam elas em separado ou em galeria, como na figura 9.  

 

 

Figura 9: Exemplo de uma só imagem e de uma galeria de imagens. 
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Em caso de textos longos, é possível inserir o texto, especificar o tipo de recipiente e escolhendo 

a opção barra de rolagem, permitindo desta forma poupar espaço, como o exemplo que se encontra 

na figura 10. Também na figura 10 é possível ver o exemplo da inserção de vídeo assim como de link. 

Para não sobrecarregar um ebook com vídeos, jogos ou outros elementos, é possível cria-los online 

adicionando apenas os links para os mesmos. Em países em que o acesso à internet é possível e 

rápido, esta é uma forma de oferecer interatividade sem que o ebook se torne lento e pesado. Já 

noutros países, em que o acesso à internet é mais complicado, deve optar-se apenas por elementos 

incorporados no ebook de forma a que este possa ser acedido offline.  

 
 
 

 
 

Figura 10: Exemplo de texto com barra de rolagem.  
 
 

 

Outra funcionalidade que o Kotobee oferece é a possibilidade de criar questionários, como 

mostra a figura 11, que podem ser de verdadeiro/falso, Escolha única, Resposta múltipla e Resposta 

curta. Ao criar o questionário é possível escolher se as respostas do mesmo, serão ou não enviadas 

por email, por exemplo ao docente, ou se apenas o aluno/leitor fica a saber as respostas, estando esta 

opção apenas disponível na nuvem do Kotobee. Pode também escolher uma pontuação mínima para 

que o aluno passe no teste, ou a possibilidade de o mesmo apenas puder responder uma única vez 

ao teste. 
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Figura 11: Exemplo de um questionário. 

 
 
 

A inserção de widgets foi uma das razões da escolha do Kotobee Author, na figura 12 são 

apresentados alguns exemplos de jogos inseridos no ebook. Estes foram desenvolvidos no Book 

Widget (jogo 6 e 7) e no Bookry (jogos 7 e 8). As figuras 13 (jogo 6 – Palavras cruzadas) e 14 (Jogo 8 

– Sopa de letras) mostram como os jogos são apresentados no ebook.  

 

 

 

 Figura 12: Exemplo de widget (jogos) incorporados no ebook. 
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Figura 13: Exemplo de como aparece o jogo Palavras Cruzadas no ebook. 

 

 

 

 

 
 

Figura 13: Exemplo de como aparece o jogo Sopa de Letras no ebook. 
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Relativamente ao potencial pedagógico do protótipo, este apresenta características e recursos 

importantes para ter potencialidade pedagógica, como, hiperligações, jogos, questionários, vídeo, 

áudio, possibilidade de anotações.  Numa primeira análise apresenta potencial para desafiar os alunos 

nas diversas atividades apresentadas. Estas atividades, widgets, apresentam uma funcionalidade 

educativa e atrativa permitindo interação com as mesmas. De um modo geral, as funcionalidades que 

são possíveis de integrar num ebook com elementos interativos, além dos que estão apresentados no 

protótipo, como mapas, vídeos do youtube, calculadora, imagens 3D, etc., permitem desenvolver livros 

eletrónios com potencial pedagógico.   

 

Ao longo do processo de pesquisa sobre os softwares, deu para perceber que existem custos 

associados ao desenvolvimento de ebooks assim como de widgets. Os custos podem ser maiores ou 

menores consoante o objetivo pretendido e o número de ebooks desenvolvidos. Para uma pessoa 

singular os custos serão maiores, pois todos os programas que apresentamos são pagos, e para obter 

o máximo partido dos mesmos poderá ser mesmo necessário um plano mais caro. Já no caso de 

empresas ou escolas, estes custos poderão ser divididos por diversos autores e por um número mais 

elevado de ebooks. Se o objetivo for um trabalho profissional então será necessário investir em bons 

softwares.  

 

  Façamos as contas para o Kotobee Author. O plano básico custa 100$, cerca de 80€, que 

mesmo assim apresenta algumas limitações, não sendo muito diferente da versão livre, este plano tem 

apenas em conta um utilizador, mas o pagamento é feito apenas uma vez para esta licença. Caso o 

utilizador queira que o seu ebook se transforme numa aplicação, para uma das diferentes plataformas, 

pode pagar apenas uma app que custa 30$, cerca de 24€, por ano. Para um ebook mais interativo a 

utilização de widgets parece ser uma boa opção. Se optar pelo BookWidgets, o plano mais barato 

custa 49$ por pessoa e por ano, cerca de 39€. Mas se optar pelo Bookry será gratuito. Estes são 

valores, que para uma pessoa singular poderá ser bastante dispendioso ter acesso a opções 

profissionais. 

 

Se precisar de um plano Premium, sem limitações no que pode fazer, limitado apenas para o 

número de utilizadores e para o número de aplicações que pode fazer, pode optar pelo plano mais 

básico do Premium, que custa 300$, cerca de 240€.   

 

Em termos financeiros o iBook Author poderá ser uma vantagem, pois é gratuito (mas só pode 

ser usado com benefícios em hardware da Apple). Sendo que o Bookry para a criação de widgets é 

também um programa gratuito, parecendo ser a opção mais vantajosa. O único senão, é que o iBooks 

Author só pode ser usado num dispositivo Apple, e estes apresentam um preço elevado em Portugal, 

quando comparado com outros dispositivos de outras marcas, os valores poderão não ser os mais 

atrativos para uma pessoa singular.   
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 Os custos acima apresentados, para os programas utilizados para desenvolver o ebook e os 

widgets, encontram-se resumidos na Tabela 2. Os valores apresentados são atuais para a data de 

pesquisa (30/03/2018): 

 
 

Kotobee Author Book Widget Bookry Total 

(Plano básico) 80€  
39€ 

 
Gratuito 

119€ 

(Plano Premium) 240€ 279€ 

Tabela 2: Custos associados aos programas para desenvolver o ebook e widgets. 
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6. Avaliação da qualidade 
 
 

Pretendeu-se, com este trabalho, desenvolver um ebook de qualidade e para tal foi necessário 

testar o protótipo do ebook desenvolvido. Para avaliar a qualidade do protótipo desenvolvido recorreu-

se à técnica Focus Group ou grupo de discussão, tendo desta forma um feedback de uma amostra 

representativa do publico alvo que irá utilizar o mesmo.  

 

A avaliação da qualidade do ebook desenvolvido, apresentou 2 passos: 

 

• Apresentação e teste do protótipo 

• Entrevista 

 

 

6.1. Apresentação e teste do protótipo 
 
 

Antes da apresentação do protótipo foi importante proceder a uma apresentação de todos os 

intervenientes no processo, para que todo o grupo se conhecesse melhor. Importa salientar que a 

amostra ou grupo de estudo, é constituído por 4 alunos e 1 docente, sendo que 2 dos alunos têm 12 

anos e 2 têm 13 anos de idade, sendo que o docente tem 34 anos. Dos 5 elementos que constituem o 

grupo, 4 são do sexo masculino e 1 do sexo feminino. Todos estão inseridos no ensino público embora 

em 2 estabelecimentos de ensino diferentes. O estudo foi realizado na escola onde está inserida a 

maioria dos elementos, para um ambiente mais familiar, em sala de aula, sem barulhos ou distrações. 

 

Ultrapassada a fase da introdução dos elementos que constituem o grupo de discussão, foi a vez 

de apresentar o conceito de ebook, importante devido à tenra idade da maioria dos participantes. A 

apresentação do conceito é também relevante para contextualizar toda a experiência. 

 

Um dos requisitos para a escolha do grupo, foi que todos os elementos têm de ser portadores de 

dispositivos móveis, sejam eles telemóveis/smartphones, iPads/Tablets ou computadores portáteis. 

Desta forma foram apresentados pelos diferentes elementos, 3 computadores portáteis, sendo um 

deles um MacBook, com o sistema operativo macOS, e 2 apresentam o sistema operativo Windows 

10, 1 smartphone e 1 tablet, ambos com sistema operativo android.  

 

Da lista de e-readers, ou leitores de ebook apresentados foram escolhidos os seguintes: 

 

• Para os computadores portáteis:  

a) Kotobee Reader, 

b)  iBook (para o MacBook),  

c) Calibre 
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• Para tablet (SO Android Marshmallow, diagonal de ecrã 8.0’’):  

d) Moon reader 

 

• Para smartphone (SO android, versão 7.1.1, diagonal de ecrã 5.3’’): 

e) Gitden Reader 

 

 

Para que todas as formalidades ficassem completas, procedeu-se ao download do protótipo 

do ebook, para que o teste fosse possível. 

 

Por fim, foi possível passar à fase de teste, que demorou, em média, 15 a 20 minutos. 

 

 

6.2. Entrevista e breve discussão dos resultados 
 

Após a realização do teste ao protótipo, foi realizada uma entrevista de grupo, com questões 

de resposta aberta. 

 

 Foram realizadas algumas questões para perceber o grau de utilização da internet, 

dispositivos móveis e ebooks. Das respostas apresentadas, foi possível perceber que todos utilizam a 

internet todos os dias, todos utilizam dispositivos móveis, sendo o smartphone o mais utilizado pelos 

adolescentes e o computador portátil o mais utilizado pelo docente. Relativamente à utilização do 

ebook, o docente já tinha lido sendo mesmo utilizador deste formato de livro, enquanto que os 

adolescentes afirmaram que não tinham tido contato com ebooks. No entanto, quando questionado 

sobre se já tinham lido algum livro educativo ou não, por exemplo no computador, que estivesse por 

exemplo em pdf, a maioria (3) afirmou já ter lido ebook(s), mas que não sabiam que poderiam aprender 

ou que estes poderiam ter jogos. 

 

Relativamente às questões sobre o protótipo utilizado, as respostas foram muito interessantes. 

Todos afirmaram que gostaram de participar nesta experiência, embora alguns tenham aproveitado 

mais do que outros por razões técnicas. A resposta à questão sobre “Gostarias de utilizar ebooks 

interativos nas tuas aulas?”, foi respondida de forma positiva e bastante entusiasmada pelos alunos, 

pois perceberam que podem utilizar os seus dispositivos móveis e jogar nas aulas, enquanto aprendem 

é claro. Já o professor, achou a ideia bastante interessante e motivadora, embora apresente algumas 

limitações que serão relatadas mais à frente. 

 

A qualidade apresentada, foi diferente nos diferentes dispositivos com os diferentes leitores de 

ebook. A partir da questão “O que achaste da qualidade do mesmo”, foi muito interessante perceber o 

que se tinha passado, assim como a interação entre os elementos do grupo, nomeadamente a troca 
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de opiniões e sugestões. A partir desta questão tão simples, foi possível percecionar o fascínio que 

que um ebook pode dar, nomeadamente por ser interativo, assim como o caminho que ainda se tem 

de percorrer para ultrapassar as limitações. 

 

 O elemento do grupo que apresentava a opção a), o computador portátil com o leitor de ebook 

Kotobee Reader, referiu que a qualidade era boa, que conseguia ter todas as opções que o programa 

permite e conseguiu com sucesso, jogar em todos os jogos apresentados. De relembrar que o ebook 

foi desenvolvido no software Kotobee Author. 

 

O elemento que apresentava a opção b), referiu que a qualidade era razoável, que consegui 

utilizar todas as funcionalidades e conseguia jogar em todos os jogos apresentados, tendo dificuldade 

em “abrir” alguns jogos à primeira tentativa. Este elemento foi questionado sobre quais os jogos em 

que teve mais e menos dificuldade, e foi interessante perceber que os que foram desenvolvidos pelo 

Bookry, foram os que apresentavam maior facilidade de utilização. De relembrar, que apesar de os 

dois programas utilizados para desenvolver widgets poderem ser utilizados pelo iBook, o Bookry é 

apresentado como sendo o programa em que é possível desenvolver widgets para o iBook. Foi também 

relatado que existem alguns problemas na formatação do texto. 

 

Em relação à opção c), os níveis de qualidade foram apresentados como razoáveis. Em 

relação ao texto, este tem uma formatação normal, é possível utilizar as ferramentas existentes no 

Calibre. No que se refere aos widgets, foi relatado que apenas foi possível “abrir” alguns dos jogos, 

quando lhe foi questionado quais os jogos que conseguia ou não ter acesso, foi possível perceber que 

apenas foi possível jogar com os widgets desenvolvidos pelo Book Widget, sendo que os que foram 

desenvolvidos pelo Bookry nem sequer “abriam”. Também foi relatado que quando, por acidente, 

fechavam o ebook, ao voltar ao mesmo este bloqueava algumas funcionalidades, não sendo possível 

usufruir de nenhum dos jogos. 

 

A reação do elemento com a opção d) à qualidade do ebook, foi também de razoável. A 

formatação do texto é vertical e bem legível, mas não permite ter acesso aos jogos, porque 

simplesmente não aparecem. É possível usar as funcionalidades da aplicação. 

 

Por fim, a opção e), refere que a qualidade do ebook é fraca. A legibilidade é fraca, mas permite 

sendo possível ter acesso aos exercícios. Mais uma vez, pois possível perceber que os widgets 

desenvolvidos no Book Widget apresentam uma maior acessibilidade e facilidade de uso. 

 

Durante a discussão foram apresentadas algumas sugestões que deverão ser estudas e 

testadas. Uma das ideias foi a de desenvolver uma app com o ebook, contornando desta forma a 

compatibilidade entre dispositivos, e sendo que desta forma seria dispensável os leitores de ebook. 

Outra ideia foi a de desenvolver jogos online colocando apenas o link no ebook, permitindo desta forma 

apresentar jogos com mais interesse para os alunos. Os elementos mais novos do grupo afirmaram, 
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que apesar de os jogos disponíveis serem interessante, poder ter jogos mais parecidos com os que 

eles jogam no seu dia a dia tornaria tudo mais divertido. Desta forma foi respondida a questão “O que 

farias para obter uma melhor qualidade?”. 
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7. Conclusão 
 

 

Este trabalho permitiu fazer uma revisão bibliográfica sobre a importância dos ebooks na 

educação, com o objetivo de perceber quais os trabalhos já desenvolvidos nesta área, assim como o 

que falta fazer. Foi importante para estruturar uma ideia sobre o que é necessário neste trabalho para 

alcançar os objetivos propostos.  

 

A escolha do software para a criação do ebook, foi um processo muito interessante, pois permitiu 

perceber que existe uma panóplia grande de programas de autoria para ebook. Foi também 

interessante perceber as características disponíveis pelos mesmos, sendo que o formato ePub, 

nomeadamente o ePub 3, o formato comumente disponível na maioria dos softwares disponíveis. 

Outras das características importantes a ter em consideração foi a possibilidade de incorporar ou 

desenvolver interatividade. Neste aspeto em particular, foi interessante perceber, que poucos são os 

programas que “oferecem” esta característica. Desta forma, o software escolhido e que apresenta as 

características pretendidas foi o Kotobee Author. 

 

Da mesma forma, foi também um percurso interessante de percorrer, a escolha de programas que 

permitem o desenvolvimento de widgets e, que ao mesmo tempo, fossem possíveis de incorporar no 

Kotobee Author. Com grande facilidade de utilização, e com as características necessárias, foram 

escolhidos dois programas, o Bookry e o Book Widget. Foram então desenvolvidos e incorporados no 

ebook, jogos como, mapa mental, palavras cruzadas, adivinhe a palavra e sopa de letras. 

 

Foi possível perceber, que existem algumas limitações na utilização do ebook nos diversos 

dispositivos e na sua leitura nos diversos leitores de ebooks disponíveis no mercado. Pelo facto de não 

existir unanimidade nas características dos diversos dipositivos móveis assim como nos diversos 

leitores de ebooks, torna o processo de disponibilização dos mesmos um processo mais complicado. 

A principal característica sobre alterações, além da configuração, é a interatividade, pois não é possível 

ler ou interagir com os elementos interativos em muitos dos leitores de ebook, ou porque simplesmente 

não suportam este tipo de elementos ou porque apenas é possível interagir com widgets desenvolvidos 

num dos programas. 

 
Existem algumas limitações para o desenvolvimento de um ebook, dependendo do objetivo do 

mesmo. A maior limitação prendeu-se com o orçamento disponível e os valores apresentados pelos 

diversos programas, tendo sido possível usar apenas versões livres.  

 

Dependendo do progresso dos softwares para criar o ebook, seria interessante existir uma 

unificação do formato a utilizar. Assim, como a unificação das características utlizadas pelos leitores 

dos ebook. Seria interessante implementar jogos mais interessantes, e com diferentes objetivos a 

atingir, jogos mais parecidos com os que os jovens jogam no seu dia a dia, incorporando o link no 

ebook.  
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Para trabalho futuro, será importante aplica-lo a uma ou mais turmas do 7º ano de escolaridade 

para testar a qualidade e validade do mesmo.  

 

Será importante, desenvolver mais ebooks nas diversas disciplinas, áreas temáticas e anos de 

escolaridade. Será interessante perceber, quais as alterações necessárias, nomeadamente em relação 

aos elementos interativos, que terão de ser feitas nas diferentes disciplinas e anos letivos.  

 

Tal como foi referido na entrevista pelos seus elementos, para trabalho futuro será interessante 

desenvolver uma aplicação com o ebook, que permita todas as características do mesmo contornando 

os problemas de compatibilidade. Será também importante perceber o que isso implica em termos de 

conhecimentos de quem desenvolve a aplicação, assim qual o peso financeiro que terá em 

comparação ao ebook.  
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ANEXO I 

 

Planeamento e guião do Focus group 

 

Passo 1 – Preparação 

 

Preparar documento com os objetivos do estudo 

Preparar documento com as questões da entrevista 

Arranjar a sala 

Testar ligação à internet, para download do protótipo 

 

Passo 2 – Realização do Focus group 

 

Introdução 

 

Apresentar-me, agradecer a presença de todos os elementos do grupo e resumir o que se vai passar 

e qual o objetivo da experiência. Pedir aos elementos do grupo que utilizem o ebook de forma 

descontraída, como se estivessem numa aula, e que respondam com sinceridade ao que lhe for 

perguntado, sem terem medo de dar respostas certas pois não estão a ser avaliados. 

 

Todos os elementos do grupo se apresentam. 

 

Aceder à internet e proceder ao download do ebook para os diversos dispositivos. 

 

Tempo estimado para testar o protótipo: 20 minutos. 

 

Tempo estimado para discussão: 60 minutos. 

 

Inicio do teste 

 

Os elementos do grupo começam a testar o protótipo.  

 

Entrevista 

 

Questões introdutórias 

 

1. Com que frequência utilizas a internet? 

2. Com que frequências usas dispositivos móveis? 

3. Qual o dispositivo móvel que utilizas com maior frequência? 

4. Já leste algum ebook? 
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Questões específicas 

 

5. Gostaste da experiência de utilizares um ebook interativo? 

6. Gostarias de utilizar ebooks interativos nas tuas aulas? 

7. O que achaste da qualidade do ebook? 

8. O que farias para obter uma maior qualidade? 

 

 

Passo 3 – Registo final das condições do Focus group 

 

Condições do Focus group 

Local  

Dia e Hora  

Condições do local (ruído, espaço)  

Estado dos entrevistados (nervosos ou não)  

Primeiro contacto com os entrevistados  

Empatia criada com o entrevistador  

Observação geral da entrevista  

Outras notas   
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ANEXO II 

 

Lista de leitores de ebooks apresenta aos elementos do grupo de estudo 

 

• Para computadores portáteis com sistema operativo Windows: 

✓ Kotobee Reader 

✓ Calibre 

✓ Freda 

✓ IceCream Ebook Reader 

✓ Adobe Digital Editions 

✓ Cover 

 

• Para computadores portáteis com sistema operativo Mac: 

✓ iBook 

✓ OverDrive Read 

✓ Adobe Digital Reader 

 

• Para tablet ou smartphone com sistema operativo android: 

✓ Moon Reader 

✓ Gitden Reader 

✓ PocketBook 

✓ Montano Reader 

✓ Google Play Books 

 

• Para iPad ou iPhone com sistema operativo ios: 

✓ iBooks 

✓ SCRIBD 

✓ Google Play Books 

 

 

 


