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DE LIVROS DIGITAIS INTERATIVOS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.”
Resumo.
O presente trabalho propõe algumas diretrizes e boas práticas para a produção de e-books
interativos na educação a distância. Para tanto, considerou-se os conceitos de dialogismo,
hipertextualidade e interatividade na literatura sobre o tema, buscando identificar em alguns ebooks (didáticos e não-didáticos) se esses elementos estavam presentes, a fim de tomá-los como
exemplos para futuras produções. Dessa forma, buscou-se uma abordagem documental (fontes
primárias) exploratória e qualitativa, que implica o levantamento, seleção e análise de exemplos de
textos em e-books que pudessem representar positiva ou negativamente o desenvolvimento de
diretrizes e boas práticas em sua elaboração. Partiu-se do pressuposto de que o e-books interativos
possuem potencial de simular o diálogo didático quando dialogismo, hipertextualidade e
interatividade são combinados. Constatou-se que alguns e-books didáticos utilizados na educação a
distância, e que constituíram o corpus desse estudo, apresentam aspectos dialógicos, ainda
que insatisfatórios, mas não apresentam elementos interativos ao não utilizarem hipertextos
multimodais. Sendo assim, na metodologia exploratória, buscou-se na web alguns e-books
interativos disponibilizados gratuitamente que pudessem ter exemplos destacados dos focos de
análise. A utilização dessas mídias nos e-books didáticos para a EaD explicita ainda mais a importância
do dialogismo, de modo a dar significado e sentido ao processo ensino-aprendizagem. Os materiais
elaborados nos moldes aqui descritos podem permitir experiências de aprendizagem e interação na
EaD mais próximas daquelas praticadas em sala de aula.
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