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Resumo
A popularização dos equipamentos móveis com capacidades de processamentos
simultâneas, em multimídia e conectividade online por meio da conectividade 3G, ,
representados pelos Smartphones e Tablets, vem abrindo a possibilidade de criar novos tipos
de aplicativos e formatos de publicações digitais que possam reunir diversas formas de
comunicação para transmissão de conhecimentos, explorando o uso de recursos visuais
dinâmica, interações, associando textos significativos e infográficos com áudios de
contextualização, entre outros, para um proporcionar aprendizado integrado de assuntos
temáticos e complexos.
Diferentemente das publicações comuns em meios digitais, o eBook Interativo
Integrado deste trabalho, tem a produção focado em estruturação de sistemática para
identificação dos pontos significativos dos temas, escolha dos meios de comunicação mais
eficiente para abordar sobre os pontos específicos, por meio da aplicação de uma planilha de
Multimeio, e aplicação de um formato navegação multidimensional estruturada para organizar
os conteúdos. A navegação multidimensional procura organizar as unidades individuais de
conhecimentos de forma coerente estruturado, em navegação horizontal, com incremento de
complexidade e detalhamento do ponto temático quando se navega verticalmente. No modelo
tridimensional, a 3ª navegação poderia ser aplicada na evolução temporal do assunto.
Neste trabalho foram integrados na publicação digital, a interatividade para promoção
de curiosidade e motivação, com comunicação visual dinâmica e dirigida baseada em
computação gráfica 3D, áudios de contextualização de apoio a textos compactos e
significativos e infográficos, e vídeos clínicos especializados. Trata-se do primeiro trabalho,
em formato digital, sobre um assunto complexo de ser abordado por métodos convencionais.
O eBook Interativo Integrado para compreensão da Voz Humana, é um material
inédito, fácil de ser compreendido, mantendo os detalhamentos científicos. Esta primeira
edição foi produzida para Smartphones e Tablets compatíveis com sistema operacional
Android, e procura reunir os diferentes meios de comunicação para promover uma
comunicação “Insight” integrado com portal web para formação de rede social da
aprendizagem.
Palavras-chaves

eBook Interativo Integrado, Tecnologia Educacional Interativa, Design de Comunicação
Educacional, voz humana, anatomia e fisiologia do aparelho fonador humano,

Título: eBook Interativo Integrado (eBook –II) em Multimeio: Compreensão da Voz Humana
por meio de uma comunicação “insight”.
Categoria: Aspectos educacionais dos livros digitais
Introdução
A miniaturização dos dispositivos eletrônicos computacionais e o aumento da
capacidade de processamento aliados à evolução das tecnologias de telecomunicação vêm
mudando significativamente as formas de interação entre as pessoas e como elas apreendem
informações. A revolução que aconteceu inicialmente em decorrência da popularização dos
microcomputadores pessoais de mesa, com posterior evolução para os notebooks, já havia
provocado uma mudança social importante, porém, nestes últimos 10 anos, tivemos uma nova
mudança resultante do surgimento de dispositivos móveis com capacidade de processamento
gráfico e em multimídia (Smartphones e Tablets) e capacidade de acessar dados em Nuvem
computacional, por meio de rede de alta performance (4G). A realidade atual tem provocado
nova forma de acesso a dados e interação.
Embora os dispositivos eletrônicos denominados de Tablet já sejam conhecidos há
cerca de duas décadas, eles alcançaram um patamar de evolução tecnológica e facilidade de
uso com o lançamento do IPAD, em 2010, que melhorou a forma intuitiva de acessar
informações. Simultaneamente, a capacidade de processamento dos tablets também foi
estendida para os aparelhos de telefonia celular, os smatphones de alto processamento, que
evoluíram de dispositivos exclusivamente dedicados para comunicação oral e móvel entre
pessoas, para se tornarem em unidades computacionais de bolso com recurso de
processamento interativo e multimídia.
A convergência dos Tablets e Smartphones vem avançando rapidamente, e seus
recursos evoluem de forma muito rápida, incorporando-se à capacidade de
multiprocessamento cada vez maiores, recursos de captação de imagem e vídeos em alta
definição (4K, com ampliação para 8K), captação e processamento de imagens em formatos
tridimensionais, inclusão de algoritmos de inteligência artificial e recursos de reconhecimento
presença, de face e de perfis, entre outros. Simultaneamente, os equipamentos também estão
se tornando mais resistentes, como à prova d'água, pó, risco, choque, entre outras
características que possibilitam com que os aparelhos possam serem utilizados em diversos
tipos de situações e ambientes. Em pouco tempo, estes dispositivos estarão integrados aos
relógios inteligentes que terão também capacidades de processamento computacional,
conectividade, armazenamento de dados e integração com dispositivos de visualização como
óculos, entre outros.
Todas estas mudanças aceleradas dos recursos eletrônicos e de telecomunicação
indicam a necessidade de inovação das formas de disponibilizar e transferir informações,
conhecimentos e tecnologias. Estas novas formas talvez possam utilizar técnicas para fazer
empacotamento das informações em unidades celulares de conhecimento, e utilizar os
diversos meios promover uma comunicação compacta, objetiva, interativa e sob a abordagem
de diferentes perspectivas (que chamaremos de comunicação Insight).
A sociedade atual teve uma significativa mudança das formas de acesso às
informações:
“A universalização da imagem não se restringe ao mundo do lazer e do
entretenimento, mas deu origem a outra maneira de pensar, distante do saber
tradicional, em que as informações eram canalizadas, sobretudo pela transmissão
oral ou escrita.” (ARANHA, 2006. p. 358).

As pessoas convivem atualmente com a cultura da informação, que tem como grande
veículo os meios de comunicação digitais. A comunicação eletrônica privilegia a imagem e
“... os meios audiovisuais nos bombardeiam o tempo todo com figuras atraentes e
fragmentárias” (ARANHA, 2006. p. 358).i
Como complemento na construção de novas formas de comunicação, podemos citar
alguns trechos sobre estes aspectos;
"A necessidade de interpretar e explicar as notícias é manifesta. A vida se tornou tão
complicada e variada, nas múltiplas atividades, que mesmo os especialistas se
desorientam em seus próprios campos de conhecimento. O homem mortal comum,
perdido no labirinto da economia, da ciência e das invenções, pede que alguém lhe dê
uma mão e o acompanhe em seus passos, através de tanta complexidade. Por isso, o
jornalismo moderno se encarrega não só de noticiar os fatos e as teorias, mas
proporciona ainda ao leitor uma explicação sobre eles, interpretando e mostrando
seus antecedentes e suas perspectivas. Tudo isso com o propósito de ajudar o homem
a compreender melhor o significado do que lê, vê e ouve". Jornalista americano Fraser
Bond, em seu livro Introdução ao jornalismo, destaca entre as características dos
fatos, sua capacidade de despertar o interesse e a atenção do público
“A construção de bons programas educacionais não deve ser vista exclusivamente
pelo ponto de vista de seu conteúdo científico. Os bons programas devem sempre
procurar abordar as experiências práticas e valorizar os aspectos que facilitam o
aprendizado, como o estilo da linguagem, a “fluidez” da transmissão das informações
e a diagramação, entre outros. Frequentemente, os profissionais da área de saúde não
dispõem de equipe de apoio e nem de profissionais especializados para a orientação e
o desenvolvimento de estratégias de comunicação para o aprimoramento dos
materiais educacionais. A adequação da comunicação de acordo com o público-alvo
e o uso de expressões características de regiões, por exemplo, podem ser fatores
determinantes para a aceitação de um material educacional pelos públicos-alvo.”
(CHAO, 2010. P.11-12)
“Além da qualidade da informação e da aplicação de modelos pedagógicos, pode-se
facilitar o aprendizado quando os materiais educacionais são disponibilizados
aplicando-se estratégias de comunicação, com a utilização de recursos de multimeios
de comunicação (mídia escrita, vídeo e áudio) para facilitar a transmissão do
conhecimento e estimular a motivação”
(CHAO, 2010. P.11-12)
Muitos estudos têm sido feitos para aprofundar o conhecimento sobre a influência das
mídias interativas nos museus de ciência para jovens. Em agosto de 2009 a Ford Education
Center publicou um relatório para avaliar a efetividade de um museu, o The Smithsonian
Institution National Postal Museum, que relacionou os temas desenvolvidos ao website, de
forma a possibilitar o aprofundamento das informações apreendidas durante a exposição e
facilitar o envolvimento do visitante nas atividades do museu. Os dados encontrados sugerem
que a interatividade aumenta a participação dos jovens no museu, provavelmente devido ao
interesse que essa faixa etária demonstra em relação ao uso da tecnologia. O fato de o museu
associar as informações expostas presencialmente ao website promove o aprofundamento dos
jovens nas temáticas abordadas. ii O aspecto interessante da interatividade é possibilitar ao
participante aplicar o seu conhecimento recém-aprendido, e facilitar o processo de
aprendizagem tornando-o divertido e prazeroso. Esse é o principal ponto positivo da

interatividade na educação: fazer com o que o sujeito aprendiz se divirta e aprenda ao mesmo
tempo.
Outro item também importante na qualidade e efetividade do aprendizado é a
motivação. Característica que é muito enfatizada nas indústrias dos jogos eletrônicos. Os
jogos mantêm as pessoas constantemente atentas por horas, estimulando-as a atingir novos
objetivos e a superar seus fracassos. Eles ensinam a identificar dados relevantes de várias
fontes de informações, a tomar decisões rapidamente, a deduzir regras através da experiência
e observação ao invés de recebê-las passivamente, a criar estratégias para superar obstáculos e
a entender sistemas complexos através da experimentação (Prensky, 2007)iii. Atitudes que por
parte dos estudantes, em relação aos estudos e aprendizados, seriam altamente desejadas por
educadores.
Rapaille toma como ponto de partida investigações de Henri Laborit, que demonstrou
que existe uma conexão entre a aprendizagem e a emoção. Assim, quanto mais forte for uma
emoção, mais chances de se prender à experiências a pessoa terá, de modo que se cria na
mente o que o etólogo vienense Konrad Lorenz chamou de “impressão” (em inglês, imprint).
Apenas basta lembrar a primeira vez que nos queimamos num fogão; a ocasião é tão intensa
emocionalmente que nunca nos esquecemos da conexão que existe entre a relação de
“quente” e “queimar-se”. Esta emoção fica impressa em nossa memória e criamos um padrão
de conduta provocada pelo impacto emocional de tal experiência.
Do mesmo modo, a cognição cultural não apenas é afetada pela experiência de uma
cultura (como uma grande guerra, uma recessão ou uma revolução), mas também determina o
que pode ser experimentado, pois pré-organiza a maneira como os membros de determinada
cultura percebem a realidade. Em outras palavras, a cognição cultural define o que é
verdadeiro para uma cultura numa determinada época, de acordo com a percepção de
realidade dessa cultura. (Rapaille, p. 2001, p. 90).
Em “Cognição, ciência e vida Cotidiana”, o biólogo Humberto Maturana
(2001) reflete sobre a ciência como um domínio cognitivo gerado como uma atividade
biológica humana. Essa atividade não acontece, porém, sem a participação das emoções. “As
emoções são disposições corporais dinâmicas que especificam os domínios de ações nos quais
os animais, em geral, e nós seres humanos, em particular, operamos num instante”( p.128).
Assim, agregar aspectos de cunho emocional pode ser cognitivamente mais
“significante” para quem a recebe, o que facilita a compreensão e a apreensão do que é
transmitido. Por isso é tão importante adequar conteúdos.
A contextualização com fatos significativos também consegue gerar emoção desde de
que apoiada por uma boa pesquisa. Evidentemente é preciso ter conhecimento sobre o tema
em que estará trabalhando, mas isto não significa que seja necessário saber tanto ou mais que
um especialista. É preciso saber o suficiente para decidir o que incluir ou descartar no
trabalho. A escolha de fatos que você julga importantes incluir nem sempre seria a mesma que
o especialista faria. Mas desde que você possa justificá-la de forma inteligente, sua escolha
provavelmente será a mais indicada e eficaz para uma produção em diversos meios de
comunicação. Este seria o trabalho de um bom profissional de Design de Comunicação
Educacional. O posicionamento do fato é importante: não se deve desperdiçar a chance de
tirar o máximo dele. Imagens podem tornar-se mais importantes do que palavras na edição,
mas não devemos subestimar o poder das palavras. Se escolhidas cuidadosamente, as palavras
podem determinar e até mudar a atitude do público em relação ao que ele observa, como é o
caso de Slogans.
Peças chaves dentro deste contexto de ensino, tecnologia, interatividade e difusão de
conhecimento estão os objetos de aprendizagem (OA). OA são recursos digitais modulares,
usados para apoiar a aprendizagem presencial e a distância. Pode ser considerado um OA
qualquer recurso digital que possa ser reutilizado e auxilie na aprendizagem. Para melhor

explicar as características dos OA, Wileyiv utiliza a metáfora de um átomo. Ele explica que
um átomo é um elemento pequeno que pode ser combinado e recombinado com outros
elementos pequenos e formar algo maior. Ou seja, cada Objeto de Aprendizagem pode se
constituir em um módulo com um conteúdo auto-explicativo, que faz sentido e é auto-contido,
sem a necessidade de complementos. Este também pode ser adicionado a outros módulos para
formar um curso mais abrangente. O autor acrescenta, também, que um átomo não pode ser
recombinado com qualquer outro tipo de átomo. Estes têm que estar dentro do mesmo
contexto, ou seja, ter conteúdos que se relacionem entre si. Assim, com base nas afirmações
de Wiley (2000) v , entende-se que os objetos devem ter como características: serem autoexplicativos, modulados, agregáveis, digitais, interoperáveis e reutilizáveis.
OAs possibilitam a criação de cenários digitais, facilitando a exploração e explanação
dos conteúdos. Assim, torna-se possível o uso de ferramentas relacionadas com diferentes
mídias, como, por exemplo, os jogos, ou mesmo seus componentes como música, desenhos,
gráficos etc, usados como estratégia para a aprendizagem de conteúdos variados.
Usando tecnologia de modelagem gráfica em 3D, o Projeto Homem Virtual da
Faculdade de Medicina da USP é atualmente uma forma gráfica e simples de transmitir
conhecimentos e importante ferramenta de auxílio ao aprendizado. Os módulos do Projeto
Homem Virtual são conhecidos no Brasil por sua qualidade, detalhe científico e diversidade
de aplicação. É um projeto que iniciou em 2003, na Disciplina de Telemedicina da FMUSP.
As sequências do Homem Virtual têm sido utilizadas em diversas áreas, como por veículos de
comunicação como rádios, televisão, websites, entre outros, para promoção de saúde
(Educação Social em Saúde). Este projeto desenvolveu um acervo de materiais interativos
com propósito de facilitar o ensino de temas ligados à saúde, por meio da disponibilização de
kits contendo vídeos instrutivos, guias e cartazes.
E-book Interativo Integrado como meio de potencializar o ensino da fonação.
Após cinco séculos de supremacia do livro impresso, que tem sido um dos principais
meios utilizados para registro e difusão do conhecimento adquirido pelo ser humano,
atualmente nos deparamos com o processo de “virtualização” dos livros, representados pelos
e-books.
A difusão dos eReaders, Tablets, Smartphones e computadores portáteis, tem
contribuído muito para a produção e expansão das publicações digitais. Eles possuem uma
série de benefícios e facilidades quando comparados com os livros impressos, embora ainda
tenham algumas desvantagens, principalmente para as pessoas que culturalmente estavam
acostumados com o uso de livros impressos. Mas de certa forma, gradativamente os eBooks
vem ganhando espaço significativo.
Uma grande parte dos e-books disponíveis são baseados em textos com imagens,
diagramados de forma agradável, e integrados a mecanismo de procura e localização de
informações sendo que algumas produções incluem vídeos e recursos para que o leitor possa
incluir observações. De certa forma, pelas características funcionais, este tipo de produção
digital poderia ser designado como eTextBook.
Os e-books exploram os recursos de navegação não estruturada representada pelos
hipertextos e traz às pessoas uma nova experiência de leitura, podendo conter diversos
elementos interativos que expandem as possibilidades dos usuários. Muito tem se debatido
sobre o livro digital, sua usabilidade, legitimidade e o modo como as livrarias e editoras têm
conduzido as atividades mercadológicas deste novo produto.
De acordo com Eduardo Pellanda, professor de Comunicação Social da PUCRS, a
aceitação dos e-books no Brasil já é realidade no mercado acadêmico. Os eBooks já são mais
vendidos do que os livros impressos na livraria virtual da gigante norte-americana Amazon,

que também vende o e-Reader (leitor digital Kindle). O segredo do sucesso está no modelo
utilizado, aliado à facilidade e preços acessíveis a um produto de qualidade.
Podemos categorizar os livros em três grupos. O primeiro, o livro impresso, é o mais
conhecido e convencional. O segundo, o e-book para e-reader, que seria uma versão digital do
livro impresso, uma vez que não agrega recursos de multimídia. E a terceira categoria, a de ebooks interativos, é a que mais se distancia do formato convencional do livro.
Entendemos que o e-book interativo poderia ser uma nova forma para a produções
digitais de livros, pois integraria diversos recursos de comunicação como vídeos, computação
gráfica 3D, áudios e infográficos interativos, com sistema de navegação estruturada
multidimensional, além os recursos comumente utilizados em e-books, como avaliações
interativas e hiperlinks para plataformas digitais na internet. Outra característica do e-book
interativo que também pode estar presente nas outras formas de publicação editorial é a
navegação não-linear por camadas. Ou seja, a opção do leitor acessar segmentos do e-book
sem que precise passar as páginas sequencialmente.
Com o aumento das capacidades de processamento dos dispositivos eletrônicos,
podemos supor que esta nova categoria de publicações eletrônicas, integrada com recursos de
realidade aumentada e plataformas educacionais em Internet, teria uma promissora expansão.
Podemos denominar de eBook Interativo Integrado, ou eBook II, ou simplesmente eBook 2.0
multimeios.

Objetivo
Desenvolvimento do 1º eBook Interativo Integrado sobre Voz Humana, reunindo
recursos de múltiplos formatos de comunicação com navegação estruturada bidimensional
para organização de conteúdo sobre Voz Humana.
Método
Para a produção deste eBook 2.0 foi escolhido um assunto de grande dificuldade para
transmissão de conhecimento em formato convencional. A Voz humana, abordando desde a
anatomia/ neuroanatomia até a fisiologia e a diferenciação dos tipos de vozes humanas, foi
usado como prova de conceito para demonstrar as características do eBook Interativo.
Para fazer a esta produção foram estruturadas as seguintes etapas de trabalho:
1. Definição do assunto, título e a abrangência dos conteúdos.
2. Elaboração de um roteiro de conteúdo, com seleção das informações mais
significativas para cada tópico.
3. Análise e separação dos diferentes tipos de conhecimentos a serem transmitidos,
inclusão numa matriz de multimeios.
4. Escolha do meio comunicação mais adequado de acordo com o tipo de informação:
áudio de contexto, vídeo real, vídeo de computação gráfica 3D (Homem Virtual),
infográfico, imagens.
5. Levantamento de materiais de apoio, como pesquisa de tipos de vozes humanas,
vídeos clínicos, imagens/ fotos para contexto etc.
6. Identificação dos conteúdos mais difíceis de serem transmitidos por meios
convencionais (texto e fotos), como explicação sobre anatomia com fisiologia da
produção da voz humana.
7. Elaboração de sequências de vídeos temáticos baseados em computação gráfica 3D
(projeto Homem Virtual) para transmissão de informações complexas, de forma
gráfica, dinâmica, objetiva e dirigida.

8. Concepção de estratégia de navegação multidimensional (aplicação do modelo
bidimensional), com a organização das informações em unidades de conhecimento e o
agrupamento segundo complexidade (detalhamento) e continuidade.
9. Avaliação e identificação dos conhecimentos para aprendizado por meio de
interatividade “indutiva”.
10. Planejamento e seleção dos conteúdos que serão incorporados no e-book e dos
conteúdos complementares que serão acessados a partir de um Portal Web.
11. Criação da Interface Intuitiva baseada em navegação estruturada bidimensional.
12. Integração com Portal temático sobre o assunto para possibilitar a formação de Rede
Social de aprendizagem, e a disponibilização de sistemas de votação de dúvidas
recorrentes, para grandes demandas. Integração com os modelos MOOC (massive
open online course) de EaD (ensino a distância).
Para a produção da computação gráfica do Homem Virtual foram realizadas as seguintes
etapas:
1. Definição do assunto/ módulo.
2. Caracterização dos aspectos fundamentais e aspectos complementares.
3. Levantamento de literaturas científica médica e fonoaudiológica.
4. Análise e correlação com materiais obtidos de exames clínicos, radiológicos,
tomográficos e de ressonância.
5. Produção de roteiro científico de orientação.
6. Produção de roteiro de orientação de comunicação / design.
7. Modelagem anatômica em computação gráfica 3D por equipe de Digital Design sob
supervisão de médicos, fonoaudiólogos e profissional de Telemedicina.
8. Definição das características funcionais fisiológicas.
9. Produção de Preview.
10. Revisão científica.
11. Correção.
12. Elaboração de roteiro de comunicação (legenda e explicações).
13. Finalização de produção.
Desenvolvimento dos vídeos com narração e legenda.
1. Escolha dos temas significativos.
2. Roteirização científica.
3. Adequação de comunicação e criação de roteiros.
4. Filmagens, pesquisa de imagens e iconografias.
5. Gravação de offs (narração).
6. Edição com inserção de material da computação gráfica.
7. Sincronização com offs.
8. Inserção de legenda.
9. Revisão e aprovação científica.
Criação de áudios Educacionais:
1. Definição dos pontos relevantes.
2. Elaboração dos roteiros.
3. Gravação das entrevistas.
4. Edição e conversão para formato mp3.
Produção dos Objetos de Aprendizagem / Unidades de Conhecimento:
1. Adequação de comunicação e criação de roteiros

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Montagem de Story Board com pesquisa de imagens e iconografias.
Gravação de locução.
Edição com inserção de material da computação gráfica.
Sincronização com locução.
Inserção de legendas complementares.
Validação científica.

Foram convidados professores e corpo clínico da Faculdade de Medicina da USP,
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Faculdade de Odontologia de Bauru da USP
(FOB-USP) para elaboração dos conteúdos científicos. Os conteúdos elaborados foram as
bases de informação para elaboração do eBook sobre Voz Humana, e também foram os textos
de leitura complementar para os vídeos e infográficos.
1. A participação da equipe de docentes e o corpo clínico foi na forma de consultorias
científicas para produção e validação de conteúdos científicos e apoio no
desenvolvimento dos aspectos de comunicação audiovisual da produção. Os convites
serão feitos de acordo com as áreas de conhecimento de cada um a critério dos
pesquisadores desse projeto de pesquisa.
2. Foi utilizado um formulário (Matriz de Conhecimento) para identificação das
informações mais significativas, por meio de pontuação numérica, para podermos
definir os pontos mais relevantes de cada tema (CHAO, 2011. P.127-137).
3. Os assuntos mais bem pontuados representaram aqueles que foram selecionados e
priorizados para serem incluídos o eBook Interativo.

Resultado
O conteúdo do eBook interativo da Fonação - Volume 1 pertencia, originalmente, a um
CD-ROM de 2006. Embora o seu conteúdo já estivesse parcialmente em formato digital, ele
teve que ser reorganizado e reprojetado para o eBook interativo, sendo que, as grandes
mudanças foram no desenvolvimento de uma interface intuitiva, implementação de navegação
multidimensional e formato de usabilidade, implementação de interação indutiva em
infográfico, padronização de ícones de recursos, organização de unidades de conhecimentos e
integração com Portal Educacional em Web. Os conteúdos do e-book foram divididos em
módulos.
Foram feitas 60 sequências de produção em computação gráfica (Projeto Homem
Virtual da Faculdade de Medicina da USP), envolvendo 3 profissionais de computação
gráfica 3D, 5 profissionais especialistas (médicos e fonoaudiólogos) e 1 profissional de
comunicação. O trabalho foi realizado durante 9 meses, e como resultado, foram produzidas
sequências sobre a anatomia e fisiologia de produção da voz humana, baseadas em referências
de literatura científica, e experiências de especialistas da área.
Foi preparado um roteiro de objetivos e competências esperadas que foi utilizado como
linha de orientação para a produção do conteúdo e organização da navegação do eBook.
Foram categorizados os tipos informações, além disso, foram pesquisados e levantados os
materiais de apoio e produzidos outros materiais complementares, totalizando 30 áudios, 20
vídeos clínicos, 30 infográficos anatômicos, entre outros materiais. Foi projetada uma
interface bidimensional para organização da navegação dos conteúdos segundo o grau de
complexidade (nível vertical) e concatenação de informação (horizontal).
A seguir, as imagens do eBook Interativo Integrado sobre Voz Humana.

Apresentação e tutorial com orientações de navegação e explicação sobre ícones.

Textos significativo integrado com áudios de contextualização.
Navegação bidimensional.

Interação Indutiva de Iconografias e apresentação de texto explicativo
Vídeo de exame clínico para contextualização.

Vídeos de computação gráfica 3D do aparelho fonador (anatomia e fisiologia).

Neurofisiologia do processo de produção de som
Computação gráfica funcional das pregas vocais e laringoscopia.

Tipos de vozes humanas com bibliotecas de áudios.
Ao fim da produção digital, foram estruturados os pontos de interligação do eBook
Interativo com o Portal de aprendizagem na Web para fins de disponibilização de conteúdos
complementares, avaliação de conhecimento e ambiente para formação de uma rede social de
aprendizagem (interação) entre os participantes.
Discussão
De acordo com Carla Vianna Coscarelli, pesquisadora das questões que envolvem a
leitura na sociedade informatizada, são três as noções de fundamental importância para a

leitura e a escrita e, consequentemente, para o processo de ensino/aprendizagem que devem
mudar frente às novas tecnologias, são elas: a noção de texto, de leitura e de aprendizagem. O
texto deixa de ser estrutura unicamente linear, quase que unicamente verbal, e passa a ter uma
estrutura hierárquica fragmentada, enriquecidas com ícones, imagens estáticas e/ou animadas
e sons, deixando de ser 'monomídia' e passa a ser multimídia. O texto também sofre
modificações na sua estrutura organizacional, que passa de uma sequência linear definida pelo
seu produtor a uma sequência escolhida pelo leitor. Ou seja, o autor pode sugerir caminhos ao
leitor, mas é este quem decide o que ler e em que ordem ler.
Além das mudanças na estrutura e na organização textual, as tecnologias atuais vem
agregar novas linguagens e novos tipos de texto. Recursos como ícones e outros tipos de
indicações passam a fazer parte desse novo contexto que destacam os textos significativos, a
multimídia, o hipertexto e a hipermídia.
A utilização dos sequências do Homem Virtual facilita a compreensão de diversos
aspectos complexos de uma forma simples por meio dos recursos gráficos. Representou a
modernização da iconografia, pois é um método de comunicação dinâmica e dirigida (CDD),
e é a representação gráfica de grande número de informações especializadas, de forma
agradável, interativa, dinâmica e objetiva. Como exemplo, podemos estimar que seriam
necessárias aproximadamente cinco mil palavras para descrever o processo de estímulo que
parte do córtex pré-frontal até o mecanismo fisiológico para a produção do som em nossas
bocas, numa ação sincronizada com as pregas vocais do aparelho fonador e o sistema
respiratório. Em um vídeo do Homem Virtual, isso é explicado em apenas 3 minutos. Já o
infográfico interativo permite que o leitor explore os diversos aspectos fonação, promovendo
o aprendizado por curiosidade e motivação.
A hipermídia define-se quando as informações, que são organizadas e interligadas
hierarquicamente como um hipertexto, incluem, além do texto, outros meios, como som,
imagem, desenho e animação. Como no hipertexto, também aqui a seqüuência da recepção
das informações é decidida pelo usuário no momento da leitura. Nesta produção, os áudios
forma grandes aliados no ensino, pois uniram com imagens, infográficos e mensagens
significativas, além de terem sido um meio fundamental para apresentar o que não poderia ser
descrito fielmente em palavras. Imagine reproduzir com letras o mantra de um monge
tibetano. O áudio facilitou a compreensão de diversos assuntos.
Cabe evidenciar aqui que as afirmações de Walton (2004) devem ser entendidas como
uma recomendação de que a escola precisa promover experiências de naturezas diferentes,
devendo investir na criação de uma cultura mediante o desejo de transmitir às novas gerações
o gosto pelo patrimônio, pela história, pelo conhecimento, pelo tempo, pelo inútil, sem os
quais não há vida individual, nem coletiva. Não será demais lembrar, portanto, que o ser
humano, na atualidade, encontra-se defrontado com três grandes formas de comunicação: a
intersubjetiva ou humana caracterizada por ser menos sofisticada, mais lenta, mais arcaica,
menos eficaz, mas provavelmente a pedra angular da sociedade; midiática, condição de
relacionamentos e de laços sociais e que se caracteriza pela mediação de tecnologias de
natureza variada; e, a do ciberespaço, mediada pela rede Internet, considerada mais eficaz
pela sua instantaneidade, porém, que deixa de lado, muitas vezes, as dimensões
antropológicas necessárias. Devem-se buscar as três formas como solução ideal,
considerando-se que a primeira dá sentido à vida, a segunda acha-se ligada à sociedade e à
democracia de massa, e a terceira porque está em sintonia com a abertura das sociedades e do
lugar cada vez maior dos fluxos imateriais (WALTON, 2004). Ele facilita a compreensão de
diversos assuntos e pode ser entendido como uma forma para democratizar o conhecimento
em saúde, uma vez que, por meio dos recursos gráficos, facilita a compreensão das
informações mais complexas por uma grande quantidade de pessoas. Representa também a
modernização da iconografia, pois é um método de comunicação dinâmica e dirigida (CDD),

e é a representação gráfica de grande número de informações especializadas, de forma
agradável, interativa, dinâmica e objetiva.
Refletir sobre os modos de leitura e escrita de jovens nos ambientes digitais e virtuais,
uma vez que o seu surgimento reposicionou a leitura e a produção escrita em um lugar
privilegiado, sobretudo entre crianças e adolescentes em idade escolar que têm acesso às
tecnologias inovadoras em suas casas. Ele facilita a compreensão de diversos assuntos e pode
ser entendido como uma forma para democratizar o conhecimento em saúde, uma vez que,
por meio dos recursos gráficos, facilita a compreensão das informações mais complexas por
uma grande quantidade de pessoas.
Os e-books interativos integrados têm o potencial de serem uma ferramenta que tende a
se tornar cada vez mais populares entre os estudantes pelo seu potencial em agregar recursos
multimídia.

Conclusão
É possível projetar uma nova modalidade de livros eletrônicos, que utilizam os
diversos meios de comunicação para focar em aprendizado significativo e contextualizado e,
por meio da interatividade, estimular a motivação e a capacidade de observação.
O uso de produções de computação gráfica 3D de forma integrada com áudios
educacionais possibilita a criação de uma nova forma de transmitir conhecimento complexos
e práticos de forma objetiva e fácil.
É possível implementar a forma de navegação multidimensional em eBooks para
organizar as formas de aprendizagem por camadas.
A incorporação do planejamento de Design de Comunicação Educacional possibilita a
identificação das comunicação integradas “insight” reunindo diversos recursos de
comunicação.
A possibilidade de integração dos eBooks Interativos com Portais de Aprendizagem,
possibilitam a ampliação da aplicação dispositivos móveis como equipamentos de uso misto:
como repositório autônomo de conteúdo em multimídia e capacidade se conectar em rede.
Perspectivas
O eBook Interativo quando integrado com um “Centro de Convenção Digital” (portais
na web para promoção de evento a distância) e sistema de avaliação de conhecimento abrem a
precedente de expandir a educação apoiada em tecnologias interativas. A possibilidade de
integração com realidade aumentada, poderá estimular a interatividade do alunos.

Referências bibliográficas
ALMEIDA, A. M. O contexto do visitante na experiência museal: semelhanças e diferenças
entre museus de ciência e de arte. In: História, Ciências e Saúde – Manguinhos, vol. 12,
Suplemento. Rio de Janeiro. 2005. P. 4
ANTUNES, C. Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender. p.29. Porto Alegre:
Artmed, 2002.
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia: geral e Brasil. 3.
ed. rev e ampl. São Paulo: Moderna, 2006.

BELL, G.; GEMMELL, J. O Futuro de Memória – Total Recall. Trad. Vieira R.B. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010. 235 p. ISBN: 978-85-352-3075-8.
BORUN, M. The exibit as educator: assessing the impact. In: Journal of Museum
Education, vol.17, n.3, 1992.
BOTTENTUIT Jr, J. B.; COUTINHO, C. P. A Problemática dos EBooks: um contributo para
o estado da arte. In: MEMÓRIAS DA 6ª CONFERENCIA IBERO-AMERICANA EM
SISTEMAS, CIBERNÉTICA E INFORMÁTICA (CISCI), 2007. P.106-111, Vol. 2. Orlando,
EUA. Julho.
CHAO L.W; SILVEIRA, P.S.P; BÖHM, G.M. Telemedicine and Education: a Brazilian
experience. In: TELEMED 98, Londres, Inglaterra, 25 e 26 de novembro de 1998. Journal of
Telemedicine and Telecare 5(2):S1-131, 1999.
CHAO, L. W. Teleducação em Saúde: Tecnologia da Informação e da Comunicação em
Enfermagem. Editora Atheneu, 127-137, 2011. ISBN: 978-85-388-0162-7.
CHAO, L. W. Telemedicina na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. In:
Telessaúde – um instrumento de Suporte Assistencial e Educação Permanente. Editora
UFMG, 247-256, novembro 2006.
CHAO, L.W, ONODA, M.M. Teleducação Interativa. Clínica Médica – Medicina USP/
HC-FMUSP. Editora Manole. Volume (4) 679-681, 2009. ISBN: 978-85-204-2496-4.
CHAO, L.W. Ambiente computacional de apoio à prática clínica. 2000. Tese de
Doutorado apresentada à Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; São Paulo;
2000.
CHAO, L.W. et al. Internet discussion lists as an educational tool. Journal of Telemedicine
and Telecare, 2000; 6:302-304.
CHAO, L.W. et al. Web educational model for the brazilian population using VRML and
interactive evaluation. Telemedicine J and e-Health, 2001; 7(2):132.
CHAO, L.W. Modelo de ambulatório virtual (Cyberambulatório) e tutor eletrônico
(Cybertutor) para aplicação na interconsulta médica e educação a distância mediada
por tecnologia. 2003. Tese de Livre Docência apresentada à Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; São Paulo; 2003.
CHAO, L.W. Segunda Opinião Especializada Educacional. Clínica Médica – Medicina
USP/ HC-FMUSP. Editora Manole. Volume (6) 777-779, 2009. ISBN: 978-85-204-2496-4.
CHAO, L.W; SILVEIRA, P.S.P; BÖHM, G.M. Telemedicine and Education in Brasil.
Journal of Telemedicine and Telecare, 1999; 5:137-138.
CHARAUDEAU, P. Discurso das mídias. Trad: Corrêa, A. S.M. – 2ª reimpressão. São
Paulo: Contexto, 2009. 283 p. ISBN: 978-85-7244-323-4.

DIERKING, L.D. Lessons whithout limit: how free-choice learning transforming science and
technology education in a changing world. In: História, Ciências e Saúde Manguinhos Vol.12 Rio de Janeiro: Fundação Casa de Oswaldo Cruz, 2005.
FALCÃO, D.S. Padrões de interação e aprendizagem em museus de Ciências. Dissertação
(mestrado) - Rio de Janeiro, UFRJ.1999.
FALK, J.H.; STORKSDIECK, M. Learning Science from Museums. In: História,
Ciências e Saúde - Manguinhos - V.12 Rio de Janeiro: Fundação Casa de Oswaldo Cruz,
2005.
GILBERT, J. Método da Lembrança Estimulada: uma ferramenta de investigação sobre
aprendizagem em museus de ciências. In: História, Ciências e Saúde - Manguinhos - V.12
Rio de Janeiro: Fundação Casa de Oswaldo Cruz, 2005.
HEIN, G.E. Learning in the Museum– Routledge- London and New York.1998.
JAGUARIBE, H. O significado do papel para a cultura. In: DOCTORS, M. (Org.); A cultura
do papel. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 1999.
LAS CASAS, A. L. Marketing Interativo – a utilização de ferramentas e mídias digitais.
São Paulo: Saint Paul Editora Ltda, 2000. 175 p. ISBN: 978-85-98838-90-8.
LEMOS, A. Livro e mídia digital. Disponível em: <http://andrelemos.info/2011/10/flica/>
Acesso em: 02/04/2012.
LÉVY, Pierre. O que é virtual. São Paulo: Ed. 34, 1996.
MALMSTRÖM, M.F.V; MARTA, S.N; BÖHM, G.M; CHAO, L.W. Homem Virtual:
modelo anatômico 3D dinâmico aplicado para educação em odontologia. Revista da ABENO
(Associação Brasileira de Ensino Odontológico), Belo Horizonte, 2004; 4(1):87.
MARAFIOTTI, G.A.P.P, et al. Homem Virtual: modelo anatômico 3D dinâmico aplicado
para educação na área de saúde. In: II ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO –
FACULDADE DE MEDICINA DA BOTUCATU – UNESP, 1-3 dezembro 2006, página 31.
MCLUHAN, Marshall. A galáxia de Gutenberg: a formação do homem tipográfico. São
Paulo: Editora Nacional, Editora da USP, 1972.
O’CONNOR, J. Manual de Programação Neurolinguística PNL. Trad. Trieschmann, C.H.
Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. 329 p. ISBN: 85-7303-409-2.
PAIXÃO, M.P, et al. Dermatúnel: modelo de ambiente interativo de aprendizagem em
dermatologia. Saude Soc. São Paulo, 2009; 18(4): 800-808. ISSN 0104-1290.
PEREZ, C; BARBOSA, I.S. Hiperpublicidade: fundamentos e interfaces. São Paulo:
Thomson Learning, 2007. 431 p. 1v. ISBN: 978-85-221-0355-3.
PRENSKY, M. Students as Designers and Creators of Educational Computer Games - Who
Else
for
Microsoft,
2007.
Disponível
em:
<http://www.marcprensky.com/writing/default.asp>. Acesso em: 30 ago. 2007.

PROCÓPIO, Ednei. O livro na era digital: o mercado editorial e as mídias digitais. São
Paulo: Giz Editorial, 2010.
RABAÇA, C.AA; Barbosa, G.G. Dicionário de Comunicação – 5ª edição. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2001 – 5ª reimpressão. 795 p. ISBN: 85-352-0854-2.
SEQUEIRA, E., et al. Projeto Homem Virtual em Odontologia. Revista da Associação
Paulista de Cirurgiões Dentistas, 2006; 60 (Supl.- Jan):145.
WARSCHAUER, M. Tecnologia e Inclusão Social – a exclusão digital em debate. Trad.
Szlak, C. São Paulo: Editora SENAC, 2006. 319 p. ISBN: 85-7359-474-8.
WILEY, D. A. Learning object design and sequencing theory. Dissertação (Doutorado),
Brigham Young University. 2000.
WILEY, D. A. Connecting learning objects to instructional design theory: A
definition, a metaphor, and a taxonomy. 2000. Disponível em:
<http://reusability.org/read/> Acesso em: 28 de abril de 2007.
1.
2.

3.

4.

5.

i

ALMEIDA, A. M. O contexto do visitante na experiência museal: semelhanças e diferenças entre
museus de ciência e de arte. In: História, Ciências e Saúde – Manguinhos, vol. 12, Suplemento. Rio
de Janeiro. 2005. P. 4
ii
BORUN, M. The exibit as educator: assessing the impact in Journal of Museum Education,
vol.17, n.3, 1992.
iii

PRENSKY, M. Students as Designers and Creators of Educational Computer Games - Who Else for
Microsoft, 2007. Disponível em <http://www.marcprensky.com/writing/default.asp> Acesso em: 30
ago. 2007.
iv

WILEY, D. A. Connecting learning objects to instructional design theory: A
definition, a metaphor, and a taxonomy. 2000. Disponível em: < http://reusability.org/read/>.
Acesso em: 28 abr. 2007.
v
WILEY, D. A. Learning object design and sequencing theory. Doctoral dissertation, Brigham
Young University. 2000.

