
Apoio: Organização:

EDUCAÇÃO ABERTA
RECURSOS EDUCACIONAIS
ABERTOS



AUTORIA
Este curso foi criado com apoio da Diretoria de Educação a Distância (DED) da                            
CAPES, cuja concepção e desenvolvimento foram feitos pela Iniciativa Educação Aberta.

Autores e professores gestores
Débora Sebriam (Instituto Educadigital)
Priscila Gonsales (Instituto Educadigital)
Tel Amiel (Cátedra UNESCO em EaD/UnB) - responsável pelo remix de 2020.

Professores colaboradores de ofertas anteriores
Daniervelin Pereira (UFMG)
Henrique Oliveira da Silva (UFTPR)
Miguel Said Vieira (UFABC)
Tiago Soares (USP)
Daniel Pinheiro (UFBA) 



Reitoria
Márcia Abrahão Moura
Reitora

Vice-reitoria
Enrique Huelva Unternbäumen
Vice-reitor

Decanato de Ensino de Graduação
Sérgio Antônio Andrade de Freitas
Decano

Diretoria do CEAD
Letícia Lopes Leite
Diretora

Coordenação-geral UAB
Marcello Ferreira
Coordenador-geral

Coordenação acadêmica do CEAD
Débora Furtado Barrera
Coordenadora

Equipe multidisciplinar UAB/CEAD
Danielle Xabregas Pamplona Nogueira
Débora Furtado Barrera
Deise Mazzarella Goulart Ferreira
Fabrícia Faleiros Pimenta
Helena Célia de Souza Sacerdote
Helena Cristina Ribeiro Silva
Janaína Angelina Teixeira
Jean Vieira de Brito
Lívia Veleda de Sousa e Melo
Marcos Rogério Martins Costa
Matheus Felipe da Costa
Moisés Silva de Sousa
Patrícia Teixeira Batista
Sanny Caroline Saraiva de Sousa
Sílvia Urmila Almeida Santos
Thiago dos Santos Brandão

Autores
Débora Sebriam
Priscila Gonsales
Tel Amiel

Professores colaboradores de ofertas anteriores
Daniel Pinheiro
Daniervelin Pereira
Henrique Oliveira da Silva
Miguel Said Vieira
Tiago Soares 

Revisão e adaptação
Fabrícia Faleiros Pimenta

Diagramação
Thiago dos Santos Brandão
Sanny Caroline Saraiva de Sousa

     Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
      (BENITEZ Catalogação Ass. Editorial, MS, Brasil)

S449e Sebriam, Débora
1.ed.        Educação aberta e recursos educacionais abertos / 
 Débora Sebriam, Priscila Gonsales, Tel Amiel. – 1.ed. –
 Brasília, DF : Universidade de Brasília, 2021.
         144 p.; 21 x 29 cm.

	 								Bibliografia.
         ISBN : 978-65-86721-60-7

1. Educação. 2. Recursos educacionais. I.
Gonsales, Priscila. II. Amiel, Tel. III. Título.
01-2021/40     CDD 370.1

Índice para catálogo sistemático:
1.Educação : Recursos educacionais   370.1

       Bibliotecária responsável: Aline Graziele Benitez CRB-1/3129



Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos

44

Seja bem vind@! 

Este é um livro elaborado por professores, ativistas e pesquisadores da 
Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos (REA) que integram a 

Iniciativa Educação Aberta. Todo o material que você encontra aqui é novo 
ou foi especialmente compilado para esse livro. 

Esperamos que você possa conhecer mais sobre esse universo - o contexto 
geral, entendendo a educação aberta e os recursos abertos e um pouco 

sobre como utilizar os REA. 

Bons estudos!

BOAS VINDAS
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Contexto

PERCURSO: CONTEXTO, HISTÓRICO E CONCEITOS

Precisamos nos livrar da vida que planejamos para podermos viver a vida que nos espera. 

Joseph Campbell

Neste capítulo, veremos o contexto da sociedade da informação ou do conhecimento, ou da 
sociedade em rede. Independentemente do termo ou da linha teórica de análise, tudo converge a 
uma ideia que evidencia a mudança de um padrão industrial de produção em série (previsível, linear, 
hierarquizado e escasso) para um novo modelo caracterizado pela flexibilidade, interdependência e 
abundância.

São os objetivos:

• compreender o atual contexto da sociedade digital;

• refletir acerca das oportunidades do novo cenário para a educação;

• discutir o papel da universidade pública como bem público; 

• analisar os desafios rumo à economia voltada ao bem comum.

Encarando mudanças

Cultura livre e cultura do remix

Provavelmente, você já baixou uma imagem da internet para usar em algum contexto de aula 
ou para ilustrar algum conteúdo de sua autoria; usou artigos científicos de bases de dados aber-
tas; editou pequenos trechos de vídeo para compor uma aula ou baixou um filme inteiro; talvez já           
tenha criado um meme (e se não criou, certamente já compartilhou um); compartilha, diariamente,          
distintas notícias e outros tipos de mídia por meio de alguma rede social.

Todas essas ações cotidianas proporcionadas pelo avanço tecnológico permeiam a nossa vida 
e, talvez, você nem pare para pensar no significado de se ter tantos recursos à sua disposição. Nós, 
simplesmente, usamos esses recursos, criamos e os compartilhamos.

Muitas pessoas consideram implícito que, quando um recurso está na disponível internet, ele 
é de todos; e que todo esse conhecimento pode ser usado sem problema algum, muitas vezes, sem 
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nem tomar conhecimento da autoria ou da procedência dos materiais utilizados. Talvez possamos 
afirmar que esses são hábitos que estão sendo construídos no dia a dia e que fazem parte de uma 
nova cultura. É impossível negar que, em poucos anos, houve uma mudança radical de comporta-
mento e da nossa relação com o conhecimento. Houve o estabelecimento de uma nova cultura.

Mesmo com o impacto da tecnologia no acesso e na distribuição do conhecimento, todas 
essas novas relações e apropriações esbarram nas leis de direito autoral e nos termos de uso, que 
são, simplesmente, reproduzidos desde o século XIX, sem considerar as novas formas de acesso, de 
apropriação e de compartilhamento do conhecimento, as quais passaram a fazer parte dessa nova 
cultura.

Cultura da permissão

Atribuição: CC-BY-SA 3.0 - Nina Paley

O termo também é, frequentemente, contrastado com cultura do remix. O remix, 
um termo tão usado ultimamente e que é parte importante da compreensão dos Recursos                                                           
Educacionais Abertos, também está intimamente ligado a essa nova cultura. O remix está presen-
te em várias das nossas ações cotidianas, seja aplicado ao trabalho ou não. Ele representa uma       
sociedade acostumada a compartilhar, a transformar e a editar obras previamente conhecidas e, 
muitas vezes, protegidas por direitos autorais. Para Lessig, o mundo do remix tem, como principal 
diferença, a     diminuição ou a ausência da permissão do autor original para consumir e modificar o 
produto cultural.

A cultura do remix está diretamente relacionada à cibercultura que, entre outros fenômenos, 
cria mundos virtuais que “[...] podem eventualmente ser enriquecidos e percorridos coletivamente. 
Tornam-se, nesse caso, um lugar de encontro e um meio de comunicação entre seus participantes”, 
como diz Pierre Lévy no livro   “Cibercultura”.

Do ponto de vista da academia, fazer parte dessa nova cultura, dando acesso, permitindo 
adaptações e distribuição do conhecimento produzido, não significa, de maneira alguma, renunciar 
ao seu direito autoral. Pelo contrário, é uma maneira de impulsionar a inovação e desse resgate 
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da valorização da autoria. Esse compartilhamento faz ainda mais sentido, quando a pesquisa e o    
conhecimento são financiados com recursos públicos; o conhecimento, entendido como um bem 
público, deveria retornar para toda a sociedade.

As novas formas de gestão do direito autoral têm, como ponto de partida, o crédito autoral. 
Um dos discursos mais empregados, atualmente, contra o acesso a esses bens culturais é o medo de 
se ter o trabalho deturpado ou plagiado. Ora, essas ações podem acontecer, independentemente do 
uso de uma licença aberta, não é mesmo?

Talvez o ponto central dessa discussão seja esse resgaste da valorização autoral e como a   
tecnologia pode potencializar que a cultura do remix e a cultura livre sejam delineadas por uma nova 
ética.

Uma pesquisa rápida com estudantes da escola básica ou de cursos de graduação                      
mostrará respostas como: essa imagem é do Google ou esse vídeo é do Youtube, ou ainda, esse                                    
conteúdo não tem dono, pois está na internet, e, portanto, ele é de todos. Esse comportamento se 
dá não somente por apropriação indevida dos usuários, existe uma falta de conhecimento acerca 
do assunto. Quantos de nós tiveram a oportunidade de refletir a respeito dessas questões na nossa 
formação acadêmica?

Os Recursos Educacionais Abertos estão intimamente ligados a essa nova cultura,                                  
proporcionando novos olhares, novas apropriações, inovação e uma perspectiva de professor autor 
e colaborador.

Economia do bem comum

Você já ouviu falar em bens comuns? E em “economia do bem comum”? Vamos refletir um 
pouco acerca do significado de algo que é fundamental para a convivência em sociedade.

O bem comum é um conceito bastante estudado em diferentes aspectos: sociológicos,           
políticos, econômicos ou filosóficos (curiosidade: até na teologia se discute esse tema). Embora haja 
interpretações específicas para cada área do conhecimento, bem comum tem a ver, essencialmente, 
com práticas de compartilhamento.

Essa noção remete, assim, aos esforços coletivos e às comunidades; ao poder da                                          
solidariedade, mas também aos desafios que surgem quando fazemos coisas em conjunto. E de 
uma forma mais geral, remete à busca da garantia de direitos para todas as pessoas, na comunidade 
global.

Pensemos em um exemplo concreto. De quem são os peixes que estão no mar? Até serem 
pescados, eles não são “propriedade exclusiva” de nenhum pescador. Isso não impede, porém, que 
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comunidades de pescadores busquem desenvolver regras para garantir que não falte peixe para 
ninguém naquela região, ou que trabalhem juntas em determinadas circunstâncias ou em etapas 
dessa atividade.

Às vezes, essas iniciativas são frustradas, mas há muitos exemplos de práticas bem-sucedi-
das, não só na área da pesca, mas também no manejo de florestas, nos sistemas de irrigação, no uso 
da terra...

As origens dos bens comuns parecem se perder no tempo: as comunidades tradicio-
nais e originárias do nosso continente são pródigas em práticas desse tipo (não por acaso, a                                                
palavra “mutirão” tem etimologia indígena). Mas, por outro lado, bens comuns não são apenas 
algo do passado: práticas como a Wikipédia, o software livre, os padrões abertos (vamos falar mais            
acerca disso neste curso) que regem a internet, as hortas urbanas comunitárias e as ocupações por            
movimentos de moradia são exemplos contemporâneos de compartilhamento, e diversos estudio-
sos têm buscado discutir tais fenômenos como bens comuns.

Plural ou singular

Um dos debates em torno dessa noção é: devemos falar em “bens comuns”, como plu-
ral, enfatizando a diversidade dessas muitas práticas? Ou em “bem comum” (ou até apenas “co-
mum”), enfatizando o caráter fundamental que o compartilhamento representa para toda a hu-
manidade? Não há um consenso, e cada abordagem parece ter suas razões e vantagens. A grafia 
no plural (“bens comuns”) nos chama a atenção para o fato de que a longevidade ou o fracasso 
dessas práticas estão muito relacionados às características e complexidades de cada caso particu-
lar, e que é muito difícil chegar a uma “receita de sucesso” que possa ser replicada em qualquer 
época ou contexto. Por outro lado, a noção de “comum”, no singular, enfatiza que há coisas — 
como a água e o ar, por exemplo — que são fundamentais não apenas para comunidades espe-
cíficas, mas para toda a humanidade e que, portanto, precisam ser tratadas como uma herança 
comum. Além disso, a noção de “comum”, no singular, parece ser mais adequada para falar de 
“coisas” como a linguagem, as redes de comunicação (e até a mobilização política): fenômenos 
que são construídos pela ação social (ao contrário da água e do ar, enquanto recursos naturais), 
mas de forma   bastante dispersa, sem estar restrita a uma comunidade claramente delimitada. 
Essas práticas têm sido duramente desafiadas pelo avanço das privatizações e da mercantilização, 
que se intensificou na segunda metade do século passado com a ascensão do neoliberalismo. Mas 
em paralelo, o interesse pela noção de bem comum também parece estar crescendo. Em 2009, 
produziu-se, no Fórum Social Mundial, um manifesto pela “recuperação dos bens comuns”, que 
alcançou impacto significativo, chegando a ser traduzido em oito idiomas e assinado por mais de 
1.400 entidades e indivíduos.
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Em 2015, a Cúpula das Nações Unidas lançou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentá-
vel ONU [2015?], que podem ser interpretados em linha similar: sua introdução é coroada com a 
afirmação de que “ o planeta Terra e seus ecossistemas são a nossa casa comum”, e os objetivos 
apontam que alguns elementos (como água, saúde, conhecimento, energias renováveis...) são 
fundamentais para o bem comum da humanidade.

Nesse sentido, há empresas públicas que oferecem serviço de abastecimento pagos, mas 
não pagamos o elemento em si que é bem comum, como a água ou a energia. No entanto, ainda 
na atualidade, há populações, em diversas partes do mundo, sofrendo com a falta de acesso aos 
componentes básicos do bem comum.

No documentário Le Bien Comun, de 2002, a canadense Carole Poliquin mostra como a 
concepção de bem comum é incompatível com a visão de mercado apenas voltada para o lucro. 
Mais atual do que nunca, o filme incentiva a reflexão acerca da forma como os interesses do setor 
privado estão comprando e vendendo elementos cruciais para a vida humana:

https://youtu.be/rhDq_iiME6A

Do capitalismo ao bem comum

Nos últimos anos, temos acompanhado o surgimento crescente de iniciativas, cuja intencio-
nalidade corresponde ao propósito de impulsionar o que conhecemos, atualmente, por economia 
compartilhada, colaborativa ou, mais recentemente, por um movimento emergente denominado 
Economia do Bem Comum (Economy for the Common Good), cujo porta-voz mais conhecido é o 
austríaco Christian Felber, professor de Economia na Universidade de Viena, na Áustria.

Trata-se de um questionamento em relação ao foco tradicional da economia capitalista         
baseada na concorrência, com finalidade única de lucro e que não está dando conta de resolver os 
grandes problemas da atualidade, por exemplo, menos guerra, mais democracia e desenvolvimento 
sustentável.

Cada vez mais, os elementos de abundância correspondem ao tipo de sociedade que                
queremos construir, uma sociedade na qual viver e conviver em comunidade deve ser a grande 
meta. E quando pensamos em conhecimento humano, não poderia ser diferente. Incluir, comparti-
lhar, distribuir e diminuir custos são os novos valores.

Fundador da Peer-to-Peer Foundation (P2P Foundation), o ativista Michel Bawens                                
defende que a rede distribuída pode favorecer outras configurações de economia e relações sociais 
não hierarquizadas, contribuindo para inovações no campo econômico, político e governamental.             

https://youtu.be/rhDq_iiME6A
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Atualmente, a P2P Foundation é uma rede global de pesquisadores, ativistas e empreende-
dores comprometidos com a transição para uma sociedade baseada no bem comum e na realização 
de atividades auto-organizadas e globalmente distribuídas.

Uma das iniciativas da P2P Foundation é o Commons Transition, criada logo após uma                 
experiência realizada em 2014, com o governo do Equador. Por intermédio do Free Libre Open 
Knowledge (FLOK), foi desenvolvido o primeiro Plano de Transição Commons. Trata-se de um banco 
de dados on-line de experiências políticas acerca de como criar e desenvolver um modo econômico 
e social mais humano e comprometido com a sustentabilidade do planeta.

A cientista política Elinor Ostrom, primeira mulher vencedora do Nobel de Economia em 
2009, devido à sua análise crítica ao modo de vida cooperativo de pequenas sociedades. Ostrom 
procurou contrapor ao conhecido modelo intitulado “tragédia do bem comum”, que pressupõe 
que o ser   humano está fadado ao confronto em tempos de escassez. A pesquisadora observou 
que pequenas comunidades são capazes de prosperar, ao resolver, coletivamente, os conflitos de                   
interesses e garantir a sustentabilidade dos grupos, sem depender do governo ou de autoridades 
institucionalizadas.

Ostrom defendeu que é preciso compreender as normas locais, que representam as regras 
claras que vigoram na interação entre os indivíduos. Tais regras são capazes de gerar confiança 
e criar espaços possíveis para a solução dos problemas, alcançando instâncias em que a lei não                         
alcançaria, gerando soluções para os pequenos dilemas do dia a dia. Para a Ostrom, essas práticas, 
no entanto, não atuam contra as “leis de mercado”, mas coexistem, e que o sistema econômico      
deveria considerar a produção do comum em pequenas localidades. 

O comportamento comunitário observado por Ostrom pode ser compreendido, ainda, 
na perspectiva de “rossio não rival”, segundo a dupla de pesquisadores Simon e Vieira. Rossio,                    
entendido como uma adaptação da palavra “commons”, ou seja, um terreno comum, e não rival 
como a possibilidade de usos simultâneos, que não competem entre si. Outro exemplo de “rossio 
não rival” é o conteúdo de um livro ou CD, que pode ser multiplicado e utilizado por várias pessoas 
ao mesmo tempo.

O conhecimento como bem comum

A internet que usamos, a World Wide Web (www), surgiu na década de 1990, cria-
da e entregue ao mundo pelo cientista da computação inglês Tim Berners-Lee e sua equipe.                                     
Berners-Lee decidiu que sua ideia não seria uma solução proprietária, regida pelos termos do      
copyright ou por patentes, mas livre para todos e sem custo, tornando possível a criação de           
websites sem a necessidade de recorrer a qualquer tipo de licenciamento.
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Atual diretor do World Wide Web Consortium (W3C), Berners Lee recebeu o prêmio                  
Millenium Technology Prize, em 2004, tendo se tornado uma das personalidades mais requisita-
das em eventos na área de tecnologia digital no mundo todo. Para ele, a função primordial da web 
é favorecer aos usuários a possibilidade de criar e de colaborar entre si. Sua visão é que a web 
não foi concebida para ser um instrumento meramente técnico, mas sim para apoiar e melhorar 
a existência humana.

Em sua tese, Drica Guzzi defende que a forma como, na atualidade, podemos, rapidamen-
te, ter informações a respeito do que acontece em algum lugar mais distante não é decorrente 
apenas das facilidades/disponibilidades das redes digitais, mas sim da capacidade de os usuários 
se apropriarem dessas tecnologias.

Drica cita as considerações do professor de Direito de Harvard, Yochai Benkler, que ressalta 
a capacidade prática dos indivíduos de atuar em rede por algum motivo individual, em prol de 
uma ação coletiva independente ou dentro de organizações formais.

No livro “A Riqueza das Redes”, Benkler faz um paralelo com o título da obra                                                     
consagrada da economia moderna; “A Riqueza das Nações”, de Adam Smith, e busca analisar as                                                  
dimensões sociais, econômicas e políticas do potencial distribuído das redes digitais, dando ênfa-
se ao compartilhamento como um valor, uma lógica e, mais recentemente, uma ética.

Se observarmos quantas novas tecnologias (ferramentas e aplicativos) estão sempre sen-
do criadas, baseadas no crescimento da cultura de compartilhamento emergente: de utensílios         
domésticos à lista de preferência musical, praticamente tudo, atualmente, é passível de partilha. 
Ao escolhermos um hotel, um restaurante ou qualquer outro serviço, damos preferência aos que 
são bem avaliados e têm boa reputação na rede.

O filósofo finlandês Pekka Himanen, em “A Ética Hacker”, ressalta a importante contri-
buição do movimento hacker, cuja postura ética pode inspirar todos os campos das atividades            
humanas. Para Himanen, o conceito de hacker ultrapassa a área de programação. Se a pessoa     
conhecer bem um determinado sistema (a política, a saúde, a educação, por exemplo) e puder 
criar melhorias e soluções para seu aprimoramento, ela será hacker.

Uma das grandes contribuições da ética hacker foi evidenciar a emergência de novas           
práticas de produção do conhecimento e de uma linguagem da cultura digital, envolvendo a cria-
ção e o compartilhamento de obras, as mais variadas, envolvendo, também, a criação de sistemas 
e licenças permissivas, como as do Creative Commons.

Nelson Pretto, professor da Faculdade de Educação da UFBA, começou a disseminar o     
conceito de “professor hacker,” como um profissional que desempenha um importante papel 
de liderança acadêmica e política, trabalhando com todo e qualquer material disponível. Nesse        
contexto, como explica Pretto, em seu artigo no livro “Recursos Educacionais Abertos”, não mais 
pensamos nos materiais didáticos ou educacionais como definidores dos percursos formativos, 
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mas sim como elementos que contribuem para a construção de um “ecossistema pedagógico”.

Assim, todos os produtos científicos e culturais disponíveis na humanidade passam a ser 
didáticos quando professores qualificados os utilizem nos processos formativos. Referimo-nos aos 
livros (didáticos ou não), aos softwares de simulação, jornais, filmes, vídeos, entre tantos outros 
(PRETTO, 2012).

Produção de conhecimento

Tradicional x em rede

Você já parou para pensar que, tradicionalmente, a produção de conhecimento erudito 
sempre foi atribuição do ambiente acadêmico? Por muitos anos, somente as universidades, as es-
colas e os notórios centros de pesquisa concentravam os melhores pesquisadores e especialistas, 
visando garantir a excelência no ensino. Formação intelectual e reflexiva era a maior premissa. 
Da mesma forma, enciclopédias e livros de autores consagrados eram as únicas referências reco-
nhecidas e referenciadas. Mas independentemente de você ainda concordar com esse modelo ou 
não, vale lembrar que esse cenário, durante muitos anos, atendeu a poucos, somente aos que, 
de fato, conseguiam ter acesso a um ambiente acadêmico, não é mesmo? Grande parte da popu-
lação no Brasil, por exemplo, ficou excluída da escola e, principalmente, da universidade. Com a 
industrialização e a necessidade de formar mais pessoas para o então mercado emergente, o mo-
delo de educação passou a ser pautado para atendimento às massas, com o intuito de aumentar 
e qualificar a força de trabalho. Foi quando vimos esse modelo contribuir com a consolidação do 
conhecimento compartimentado em suas respectivas áreas de saber.

Nos últimos 25 anos, com o advento da internet, temos observado uma transformação pro-
funda na forma como nos comunicamos e produzimos, seja no trabalho, no ambiente acadêmico 

Declaração Universal dos Direitos Humanos - http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%-
C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html

Article 19 - liberdade de expressão e acesso à informação - http://artigo19.org/a-organizacao/

Greenpeace - meio ambiente e promoção da paz - http://www.greenpeace.org/brasil/pt/

Ciclo temático IEA - A Riqueza das Redes - http://www.iea.usp.br/pessoas/midiateca/video/videos-2007/
ciclo-tematico-riqueza-das-redes-3o-seminario/view
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ou nas relações sociais. A internet vem favorecendo a democratização do acesso à informação e, 
sem dúvida, com o passar do tempo, também o acesso ao conhecimento e a produções culturais 
diversificadas. A possibilidade de criar e compartilhar saberes se expande, a cada dia, com a varie-
dade de ambientes on-line e redes sociais digitais que existem, atualmente.

Nunca o verbo “compartilhar” foi tão amplamente conhecido como agora, quando se uti-
lizam Facebook, Twitter, Instagram, dentre tantos outros canais e redes.  Teoricamente (deixando 
de lado aqui os usos equivocados), quanto mais compartilhamos nossas ideias, mais ideias gera-
mos e as redes digitais só potencializam esse processo. Vejamos o que diz o filósofo Pierre Levy: 
Em 2017 talvez não seja grande novidade dizer que o suporte físico é menos importante que o 
conteúdo que ele oferece, haja vista o crescimento dos negócios de música por streaming, lide-
rados por diversas empresas, muitas delas contemporâneas. Como você costuma escutar música, 
atualmente? Se ainda gosta dos discos de vinil, o que é bem bacana, com certeza conhece pessoas 
que preferem outras possibilidades, não é mesmo?

O que reuniria os indivíduos não seria mais a pertença a um lugar ou a uma ideologia, mas, 
sim, as capacidades de compartilhamento dos saberes individuais, uma vez que as identidades 
passariam a ser identidades do saber (LÉVY, 2003).

Objetivo 4 da ONU

Educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos tem feito parte dos principais com-
promissos mundiais, estabelecidos pela Cúpula da Organização das Nações Unidas (ONU), com a 
participação de representantes de governos do mundo todo. Os Objetivos do Milênio, cujo período 
de 15 anos terminou em 2015, destacavam que todas as crianças deveriam ter acesso ao ensino 
básico. Boa parte dos países tiveram avanço nesse quesito, incluindo o Brasil, que conseguiu univer-
salizar o acesso à escola, mas a qualidade educativa continua sendo um desafio!

Objetivos do desenvolvimento sustentável - Agenda 2030
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Para isso, como ressaltam os pesquisadores Simon e Vieira (2015), é preciso considerar as 
novas formas de produção social que emergem com o avanço da tecnologia digital e de que forma 
favorecem (ou impulsionam) o estabelecimento de um novo modelo de prática acadêmica, mais 
colaborativo e que valoriza o conhecimento como bem comum. 

Um exemplo de novo modelo de produção é o Projeto Gutenberg, um acervo de literatura 
em domínio público digitalizada e de acesso gratuito. Datado da década de 1970, teve um pro-
cesso lento de organização, pois as primeiras centenas de obras foram digitalizadas pessoalmente 
pelo criador do projeto. Distribuição e acesso permaneciam sendo problema até o surgimento da              
internet, que trouxe soluções de baixo custo, com velocidade e descentralização.

Outro exemplo de nova produção favorecida pela tecnologia é o software livre, cujo código é 
disponibilizado, compartilhado e reutilizado, desde que as regras da comunidade sejam respeitadas. 
Assim, o potencial de criação e de compartilhamento não se esgota. A Wikipedia parte da mesma 
lógica. Em cinco anos, conseguiu ser comparável à Britânica, em termos quantitativos, pois equivalia 
a mais de 1250 volumes, contra os 32 da Britânica (dados de 2007). 

De toda forma, pensar no que é comum e desenvolver uma prática social coerente com esse 
comum, ainda é um grande desafio para a nossa sociedade. Temos a questão propriedade intelec-
tual e o paradigma da propriedade privada bastante fortes.  Como ressaltam Simon e Vieira, será 
preciso estabelecer a convivência entre os bens não rivais e a propriedade privada. Não se pode co-
locá-los em posição binária ou excludente, mas sim estabelecer momentos de sinergia e momentos 
em que serão independentes, atuando cada um em suas próprias esferas.  

Quando produzido por uma instituição de caráter público, o conhecimento precisa exercer, 
efetivamente, seu papel de bem não rival para ser compartilhado, disseminado e reaproveitado por 
toda a sociedade, independentemente de vínculo formal com uma instituição de ensino. 

Educação Aberta

Histórico e conceito

Como podemos definir Educação Aberta? Como ela se difere de uma série de conteúdos     
disponibilizados, de forma gratuita, pela internet? 

Primeiramente, vale lembrar que a ideia de “abertura” já foi usada em diferentes contextos 
ao longo da história. No movimento “Sociedade Sem Escolas”, na década de 1960, disseminado 
por Ivan Illich, enfatizava que os processos de ensino e de aprendizagem não dependem de uma             
instituição escolar para ocorrer.
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Para o professor neozelandês, Michael Peters, o conceito de abertura em relação à educação 
antecede o movimento de abertura que começa com o software livre e o código aberto, em meados 
da década de 1980, com raízes remontando ao Iluminismo, ligadas aos fundamentos filosóficos da 
educação moderna e seus compromissos de liberdade, cidadania, conhecimento para todos, pro-
gresso social e transformação individual.

Educação Aberta também engloba os preceitos da educação democrática e dialógica que 
foram reforçados na década de 1930, na Europa e nas Américas, pelo movimento da Escola Nova. 
No Brasil, gerou o Manifesto dos Pioneiros por uma Educação Nova, tendo como um dos principais 
porta-vozes, o educador baiano, Anísio Teixeira (1912-1971), que pregava uma escola pública, laica, 
obrigatória, gratuita e voltada para a formação integral do ser humano.

Na última década, a Educação Aberta ganhou força em distintos setores da sociedade com 
o surgimento da internet e da tecnologia digital, intensificando a necessidade de propiciar acesso 
ao conhecimento para todas as pessoas, inovar nas práticas pedagógicas e incorporar a cultura do 
compartilhamento.  Vimos surgir uma nova demanda por recursos e serviços que estreitam a troca 
e a construção colaborativa do saber.

Certamente, se estivessem vivos, a maioria dos signatários do Manifesto integraria o                 
movimento pela Educação Aberta na contemporaneidade. O que vemos agora é uma adequação 
às mudanças pelas quais a sociedade passa, como sempre enfatizava o próprio Anísio Teixeira,                     
inspirador de gerações e gerações de estudantes de pedagogia e de licenciaturas.

Ouça o depoimento do pesquisador Tel Amiel, da UnB (ex-Unicamp):

PODCAST

Atualmente, Educação Aberta também se relaciona ao 4º Objetivo do Desenvolvimento     
Sustentável, que enfatiza qualidade e equidade. Não é à toa que o 2º Congresso Mundial de REA da 
UNESCO/COL, que ocorreu em 2017, na Eslovênia, ressaltou esse objetivo em documento elaborado 
para os eventos preparatórios.

O Guia de Bolso da Educação Aberta (2020 ) define a Educação Aberta como:

Movimento histórico que busca atualizar princípios da educação progressista na cultura               
digital. Promove a equidade, a inclusão e a qualidade através de práticas pedagógicas abertas apoia-
das na liberdade de criar, usar, combinar, alterar e redistribuir recursos educacionais de forma colabo-
rativa. Incorpora tecnologias e formatos abertos, priorizando o software livre. Nesse contexto, prioriza 
a proteção dos direitos digitais incluindo o acesso à informação, a liberdade de expressão e o direito 
à privacidade.
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A primeira característica, acerca de práticas pedagógicas abertas, ganha coro em diversos 
estudos na área educacional, na atualidade - a ênfase na colaboração, no trabalho em rede e no 
protagonismo de professores e alunos.

Já o uso de formatos abertos e software livre dialoga com aspectos técnicos para que todos 
possam acessar, utilizar e modificar os recursos, plataformas e sistemas que estão disponíveis na 
internet. Isso está intimamente ligado à acessibilidade e à inclusão. Devemos buscar fazer com que 
aquilo que produzimos e disponibilizamos sejam plenamente acessíveis na web - um grande desafio!

É importante a menção a recursos educacionais abertos, mais famosos pelas siglas REA e 
OER (em inglês, open educational resources). Os REA são o eixo central da Educação Aberta, na             
atualidade.

Por último, se discute a importância de entender que o aberto não significa ceder os seus      
direitos - o acesso à informação e a liberdade de expressão devem sempre estar aliados com o          
direito à privacidade.

Educação  a distância e cibercultura 

Vejamos agora as relações entre Educação Aberta, Educação a Distância e Cibercultura. Você 
sabia que Educação Aberta tem sido referenciada em importantes estudos e relatórios recentes 
sobre inovação em educação?

Pesquisas e relatórios internacionais chamam a atenção para formas arrojadas de educação 
impulsionadas pela cultura digital. Realizado, anualmente, pelo New Media Consortium, o Horizon 
Report (HR) aponta que, em 2013, 2014 e 2015, as abordagens baseadas em ambientes on-line      
colaborativos e em dispositivos móveis afetarão bastante a educação nos próximos anos. Apesar de 
limitações e questionamentos quanto às intenções desse tipo de relatório, é importante considerar 
sua influência. Algumas tendências e pressões apontadas no relatório:

• Educação Aberta. Geralmente confundida com educação gratuita, a Educação Aberta 
é replicável, “remixável” e sem barreiras de acesso e de interação; 

• Cursos abertos e gratuitos. Com a popularização dos MOOCs (Massive Open Online 
Courses ou Cursos Massivos Online), os cursos on-line, abertos e/ou gratuitos passam a se fortalecer 
como um complemento ou alternativa ao estudo tradicional, especialmente para quem está fora da 
escola; (não conhece MOOCs? Veja o exemplo do Eskada/UFMA).

• Habilidades do “mundo real”. O mercado de trabalho vem demandando, dos recém-
-formados, habilidades que têm sido mais frequentemente adquiridas em situações de aprendizado 
não formal, como resolução de problemas; 

  ¹Informações extraídas de: https://mooc.campusvirtual.fiocruz.br/rea/ciencia-aberta/se-
rie4/curso1/aula4.html
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• Personalização e novos moldes de avaliação. Ferramentas de análise de atividades 
on-line podem ser utilizadas como instrumentos de avaliação e para criar trilhas de aprendizado 
conforme o perfil, dados pessoais e comportamento do aluno.

Já o Innovation Unit, organização sediada em Londres e voltada a estudos sobre inova-
ção, lançou, em 2011, o relatório “10 Ideias para a Educação no Século 21” (em inglês), no qual                  
reúne tanto novas habilidades desejadas quanto novas estratégias metodológicas, como: aprender 
de     forma aberta, personalizar, usar conhecimentos digitais dos alunos, propiciar mais colaboração 
entre alunos e professores e trabalhar por projetos.

Essas publicações evidenciam o que podemos chamar de cibercultura, isto é, resultado das 
relações entre os avanços das tecnologias de comunicação e informação e a cultura.

Se na década de 1960, o pensamento de Ivan Illich por uma “Sociedade sem Escolas” remetia 
à constituição de uma rede ou um sistema de serviços que desse, a cada pessoa, a mesma opor-
tunidade de partilhar seus interesses com outros, atualmente, na cibercultura, a tecnologia digital 
- teoricamente - concretizaria isso. Em potencial, qualquer pessoa do mundo poderia aprender, com 
conteúdo gratuito, se houvesse permissão por parte de quem regula esse acesso. No entanto, não 
podemos esquecer que ainda temos grandes problemas de iniquidade e inclusão digital (acesso, 
hardware, banda, idioma, dentre outros) para que cheguemos perto do cenário proposto por Illich.

O professor André Lemos, da UFBA, um dos maiores especialistas brasileiros em cibercultura, 
traz um panorama sobre o termo “cibercultura” e a repercussão na educação. Há um equilíbrio, uma 
relação híbrida, pois o sujeito se constitui produzindo e usando.

https://youtu.be/hCFXsKeIs0w

Se as tecnologias estão, na atualidade, na base da sociedade como um fenômeno cultu-
ral denominado cibercultura, repleto de novas linguagens e códigos, é natural que observemos                  
transformações não apenas nas relações humanas, mas também na forma como pensamos e           
praticamos educação. Quando criamos e compartilhamos conhecimentos na web, tais conhecimen-
tos podem se tornar fontes de informações para outras pessoas produzirem outros conhecimentos 
derivados daqueles que produzimos. Trata-se de um cenário mais propício ao autodidatismo para 
que cada pessoa defina um caminho de aprendizado, se assim o quiser ou puder, escolhendo tem-
po e fontes de estudo. Ao mesmo tempo, esse mesmo cenário favorece que nos aproximemos de        
outras pessoas para aprender colaborativamente.

Falar em educação nos remete a currículo que, idealmente, pode ser compreendido como 
uma construção cultural e social de conteúdos e procedimentos pedagógicos à luz de uma época, 
ou seja, algo que deve estar em permanente revisão, aprimoramento e adaptação. Para o soció-
logo    espanhol Manuel Castells, autor do livro “Sociedade em Rede”, a educação que se basear                  
unicamente na transmissão de informações vai ficar obsoleta.

https://youtu.be/hCFXsKeIs0w
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Na mesma linha, o filósofo francês Pierre Levy, um dos mais consagrados teóricos                               
contemporâneos da cibercultura, já em 2012, falava a respeito de como o conhecimento ao mesmo 
tempo se renova e se torna obsoleto em um ciclo de três a dez anos, no contexto da cibercultura. 
Levy chama a atenção para o fazer com pessoas, como o grande diferencial na atualidade.

https://youtu.be/3PoGmCuG_kc

Educação a distância

Educação a distância (EAD), como modalidade educacional, na qual o sujeito da comunica-
ção e o da aprendizagem não estão sempre no mesmo tempo e espaço, não é um fenômeno novo.      
Correspondência, desde o fim do século XVIII; rádio e televisão no século XX eram os instrumentos 
mais usados. Atualmente, com o advento das tecnologias digitais e o surgimento da cibercultura, 
surgem novas possibilidades que oferecem autonomia, flexibilidade e ainda ampliam o tradicional 
formato um emissor (com base em livros, apostilas, áudio ou imagem) para muitos receptores.

Por isso, alguns autores preferem utilizar o termo “Educação On-line”, como é o caso da      
pesquisadora Edmea Santos, da UFRJ, ao enfatizar que a produção de saberes ocorre a partir de 
várias mídias e por meio de ação colaborativa em rede.

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reconheceu a educação a                    
distância e, em 2006, um decreto institui a Universidade Aberta do Brasil como uma estratégia de                     
ampliar e democratizar o acesso ao conhecimento, especialmente para garantir a formação superior 
de docentes da Educação Básica.

Na atualidade, quando se fala em EAD, imediatamente lembramos dos MOOCs (Massive 
Open Online Courses), criados em 2008 e que são oferecidos por diferentes instituições no mundo 
todo, de forma gratuita, paga ou mista (quando se paga pela certificação). O MIT (Massaschus-
sets Institute of Technology), nos EUA, e a Open University, no Reino Unido, foram pioneiros na                
disponibilização de materiais e conteúdos didáticos na web.

Atualmente, o Open Education Consortium (OEC) é uma entidade que agrega mais de 
200 universidades e instituições, em todo o mundo, que oferecem educação aberta a distância e                     
organiza uma das principais conferências na área, o OEC Global.

Porém, como costuma enfatizar Levy, as universidades já não têm mais o monopólio 
do conhecimento, têm apenas o do diploma. Essa noção de que o aprendizado pode e deve ser                           
distribuído, participativo e ativo está presente no que se pontua como qualidade em EAD.

https://youtu.be/3PoGmCuG_kc
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O americano Gerge Siemens, autor da teoria do Conectivismo, afirma que a educação formal 
é irrelevante para o aprendizado significativo, pois para que ele ocorra é necessário estar envolvido 
de forma ativa com o processo de aprendizado.

https://youtu.be/MJDyX7_J51M

Dessa forma, avançamos rapidamente para a noção de que o conhecimento não está                 
somente no escopo restrito dos livros impressos ou fechado em prédios, mas cada vez mais                         
distribuídos em recursos, pessoas, e outros espaços nos quais nos relacionamos, e com os quais 
estabelecemos conexões significativas. Elas se tornam, junto com as instituições vigentes, uma rede 
que constitui os saberes essenciais à nossa vida.

Universidades, EAD e abertura

Segundo documento publicado em 1997, pela Universidade Federal de Santa Catarina, 
a UNESCO reconhece a educação superior por meio da aprendizagem aberta e a distância como      
passo efetivo na democratização da educação. A publicação vem sendo citada na maioria dos                     
estudos disponíveis sobre ensino superior a distância, como um marco referencial por encorajar a 
busca por sistemas alternativos de ensino, de forma que instituições de ensino superior pudessem 
servir de centros de aprendizagem para toda a vida e de maneira acessível a todas as pessoas.

O conceito de abertura nas universidades pode ter diferentes aspectos, portanto, não            
consideramos justo simplesmente dizer que uma universidade é aberta, e outra não o é. A noção de 
aberto é repleta de gradações.

Guri-Rozenblit (1993) propôs dimensões como indicadores para a abertura, dentre eles:

• os requerimentos de entrada são restritos, demandando certificações e aprovação 
em processos seletivos;

• o currículo dos cursos tem formato pré-definido e não são maleáveis;

• o local de estudo é flexível, mas demanda a presença física no polo para algumas 
atividades, notavelmente para a avaliação;

• o ritmo de estudo é ditado pelo curso, seguindo os moldes do presencial;

• a avaliação tende a ser feita com modelos e métodos tradicionais.

De acordo com Preti (2009), a Universidade Aberta do Brasil pode ser considerada “aberta”, 
particularmente no sentido de expansão do raio de ação para além dos campi institucionais.

https://youtu.be/MJDyX7_J51M
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Com o passar dos anos, diversas universidades especializadas na modalidade exclusiva 
a      distância foram surgindo, assim como as universidades de ensino tradicionalmente presenciais        
foram incorporando e integrando a modalidade EaD.

Os pesquisadores da UFSC, Schlickmann, Roczanski e Azevedo  , no artigo “Experiências 
de Educação Superior a Distância no Mundo”, apontam ainda um terceiro formato de EaD, mais               
recente, “que se organiza sob a forma de associação, rede ou consórcio, favorecendo a cooperação         
institucional e intercâmbio científico”.

O sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) nasceu sob essa perspectiva. Porém,                      
cooperação e intercâmbio nem sempre caminharam juntos, no que diz respeito à produção ou à 
preparação de conteúdos e de materiais. Mesmo composta por uma rede de instituições públicas, 
a UAB não pode ser considerada aberta em termos de acesso aos seus cursos, nem em termos de 
criação e de produção colaborativa, já que, salvo algumas exceções (por exemplo, PNAP), muito do 
que é criado é feito (formalmente) de maneira isolada em cada instituição.

O professor Celso Costa, ex-reitor da UAB e diretor da DED/CAPES e coordenador UAB da UFF, 
em artigo sobre Modelos de Educação a Distância no Brasil, lembra de quatro projetos do público 
precursores da UAB:

1. o curso de Pedagogia da UFMT – 1995; 

2. o projeto Veredas – Minas Gerais – 2002; 

3. o projeto piloto do curso de Administração do Banco do Brasil; 

4. o consórcio CEDERJ - 2000.

Primeiro na categoria superior a distância no Brasil, o curso de Pedagogia da UFMT foi imple-
mentado em 1996, com o objetivo de formar professores dos anos iniciais do ensino   fundamental. 
O projeto Veredas, coordenado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, data de 
2002, envolvendo 18 Instituições públicas e privadas de ensino superior que forneceu formação 
inicial em “Normal Superior” para 14 mil professores em exercício da rede pública dos anos iniciais 
do ensino fundamental.

Já o curso de Administração a distância do Banco do Brasil foi considerado piloto da UAB 
no ano de 2006, com 25 universidade públicas de 17 estados e do Distrito Federal. Cerca de 20 
mil alunos receberam material didático impresso único, com gestão acadêmica e operacional                                 
descentralizada.

Também no ano 2000, ocorreu a formalização do consórcio CEDERJ, iniciativa do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro com Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Estadual do 
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Norte Fluminense (UENF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

O CEDERJ estabeleceu cooperação em três níveis:

• governo do estado: responsável pelo financiamento e operacionalização das                     
atividades; 

• universidades: parte acadêmica, incluindo a titulação dos estudantes;

• municípios do interior do estado: infraestrutura física básica para sediar os polos de 
apoio presencial.

Como reforça Costa, a criação do CEDERJ foi um marco na história da EaD  superior no Brasil 
por sua própria configuração, que envolveu articulação pedagógica entre as universidades parceiras 
que, juntas, definiram o projeto pedagógico e distribuíram responsabilidades e campos de atuação.

Surgimento da UAB

A UAB surgiu no ano de 2006, pelo decreto 5.800, de 08 de junho de 2006, com o objetivo de 
“oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores 
da educação básica”.

Sem uma unidade física de ensino, a UAB nasce como uma instância do MEC que atua em 
rede, articulando outras universidades encarregadas da oferta de cursos em EaD.

Em relação ao financiamento, foi estabelecido um modelo dual, no qual financiamento e  
avaliação ficam a cargo da UAB, enquanto a gestão acadêmica e operacional fica sob a responsabili-
dade das instituições públicas de ensino.

A implementação tem sido por meio de editais públicos com estrutura definida em duas 
partes: 1) chamada pública para proponentes de polos de apoio presencial; 2) chamada pública 
para proponentes de cursos superiores na modalidade a distância. Os polos de apoio presencial 
devem ter como sede um município e as propostas encaminhadas pelo prefeito ou pelo governador 
do estado. As proposições de cursos superiores devem partir de uma instituição pública de ensino 
superior, uma universidade federal, um CEFET, ou uma universidade estadual.

Assista ao vídeo histórico com o professor Celso Costa, então coordenador da UAB.

https://youtu.be/q44plgolC60

https://youtu.be/q44plgolC60
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Toda a infraestrutura física e de pessoal do polo de apoio presencial fica a cargo da prefeitura 
sede ou do governo do estado, e o MEC arca com despesas de infraestrutura física nas instituições e 
o custeio total dos cursos, envolvendo o pagamento de bolsas para docentes e tutores.

A UAB e os REA

No contexto brasileiro, a Universidade Aberta do Brasil demonstra pioneirismo em relação 
aos recursos educacionais abertos. Desde o fim de 2016, por determinação da DED/CAPES, todos os 
recursos produzidos pelos bolsistas UAB, individualmente ou em coautoria, em atividades exercidas 
em decorrência da bolsa, devem ser disponibilizados em repositório institucional ou portal indicado 
pela CAPES (como o eduCAPES) com uma licença Creative Commons.

Essa determinação segue a Resolução CNE/CES nº 1, de 11 de março de 2016, que enfatiza 
importância dos recursos educacionais abertos para as instituições de educação superior e para 
as atividades de educação a distância, promovendo “a criação, disponibilização, uso e gestão de          
tecnologias e recursos educacionais abertos, por meio de licenças livres, que facilitem o uso, a          
revisão, a tradução, a adaptação, a recombinação, a distribuição e o compartilhamento gratuito pelo 
cidadão, resguardados os direitos autorais pertinentes.”

Seguindo essa linha de trabalho, e visando à promoção de atividades de compartilhamento 
e colaboração, o ofício 28/2017-CPCF/CGPC/DED/CAPES sugere que “todo o acervo de materiais 
já financiado com recursos do Sistema UAB, no âmbito dessa IPES, seja compartilhado publica-
mente, mediante licenciamento aberto”, com o apoio da DED/CAPES. Esse movimento gerou uma                
campanha em torno do licenciamento aberto.

Essa determinação se embasa, também, em questionário   realizado com atores da UAB pela 
DED/CAPES, em parceria com a Cátedra UNESCO em Educação Aberta. Dentre outros resultados, 
somente 10,5% dos respondentes (2.660 pessoas) indicaram que os conteúdos criados para a UAB 
estavam disponíveis em repositório institucional aberto; e 49,1% dos respondentes indicaram ter 
receio de utilizar recursos criados por outra pessoa, por questões de violação de direito autoral.

Questionados a respeito da ação que a CAPES poderia liderar nesse campo, 87,2% apoiaram 
”fomentar a produção colaborativa de recursos educacionais entre Instituições Públicas de Ensino 
Superior (IPES) através de editais específicos” e 82,8% apoiaram “incentivar o reuso de recursos 
UAB já disponíveis (p. ex. vídeo, livros) através de financiamento focado na adaptação de recursos 
existentes”.

Esses e outros dados indicam que os atuantes na UAB enxergam um potencial para os REA 
dentro da UAB, e as políticas de fomento ao licenciamento aberto e o apoio na sua proliferação      
serão de grande valia.
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Os MOOCs

A partir de 2008, começamos a assistir ao surgimento dos Massive Open Online Courses, 
bastante conhecidos pela sigla MOOC, sigla para “cursos massivos abertos online” que, como diz a 
própria definição, surgem com o objetivo de atingir muitas pessoas interessadas em aprimorar sua 
formação.

Para participar de um MOOC, normalmente não há pré-requisito. O curso tem material        
gratuito, usualmente pedindo cadastro. Certificados, que geralmente não têm valor no sentido              
tradicional (de uma instituição reconhecida), são opcionais, podendo, por vezes, ser pagos. No en-
tanto, como qualquer curso, requer dedicação do estudante, que pode escolher o ritmo e horário 
de participação.

Universidades bastante conceituadas começaram a fazer investimentos em aulas e em          
materiais educativos para o formato MOOC, como Stanford, Harvard, MIT e Princeton, além de di-
versas instituições europeias. Depois, seus docentes criaram sites e instituições como edX, Coursera 
e Udacity que administram a oferta e a certificação, algumas visando ao lucro.

Nessa fala no TED, o professor Anant Agarwal, do MIT, vai além e discursa acerca do potencial 
dos MOOCs para a educação.

https://youtu.be/rYwTA5RA9eU

O otimismo de Agarwal, no entanto, não considerou os percalços apontados por diversos 
críticos dos MOOCs. Algumas dessas críticas começaram, à medida que a visão original dos MOOCs, 
focados em redes e comunidades e na criação coletiva e pessoal de conhecimento (cMOOCs), deu 
lugar a uma visão comercial e focada em número de participantes, os xMOOCs; cursos basicamente 
compostos de pequenos vídeos instrucionais, exercícios individuais, comunidades de apoio mútuo 
on-line e com certificação paga.

Os MOOCs estariam, de fato, beneficiando populações dos vários locais do planeta por         
propiciarem o acesso ao ensino de universidades de ponta? Como MOOCs tratariam questões como 
o acesso à banda larga, à alfabetização digital/midiática, à introdução ao estudo on-line, aos idio-
mas dos cursos, dentre outros? O jornalista especializado em educação, Jeffrey Selingo, escreveu 
no    jornal New York Times, em 2014, que, em vez de conquistar estudantes em países distantes dos 
centros de excelência em educação, os MOOC atraem jovens urbanos, já graduados e que trabalham 
em tempo integral - o que seria um dos motivos para a alta desistência.

https://youtu.be/rYwTA5RA9eU
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No Brasil, já existem centenas de iniciativas baseadas nos MOOC, inclusive com cursos            
traduzidos para o português de universidades internacionais, além de experiências de universida-
des nacionais como USP, Unesp e Univesp. Algumas redes de ensino, bem como professores, de 
forma independente, vêm criando seus próprios canais de ensino em repositórios populares como 
o YouTube. Como no caso de universidades estrangeiras, em muitos casos, trata-se não mais que a 
(valiosa) difusão de material educacional de qualidade.

EaD e o conteúdo aberto

A primeira menção ao termo REA (Recursos Educacionais Abertos) foi durante um Fórum da 
UNESCO em 2002 (The Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries). 
É entendido como um fenômeno relativamente novo, que acompanhava as filosofias e movimentos 
a favor da abertura do conhecimento, tais como: Open Source Software (OSS), Open Access (OA), 
Open Content (OC), entre outros.

Na ocasião, REA foi definido como “provisão aberta de recursos educacionais, habilita-
do pelas tecnologias da informação e comunicação, e sujeitos à consulta, utilização e adaptação 
pela comunidade, de maneira não comercial” (UNESCO, 2009). Dois anos depois, em 2011, com                             
participação de ativistas de diversos países, inclusive do Brasil, foi adotada uma nova definição,    
reeditada em relação à anterior:

“Materiais educacionais em qualquer suporte ou mídia, oferecidos livre e abertamente para 
educadores, estudantes e autodidatas que os utilizam e reutilizam para o ensino, aprendizagem e 
pesquisa. O uso de formatos abertos facilita o acesso e o reuso potencial dos recursos.”

Um dos pontos mais importantes na discussão da Educação Aberta e dos REA é a                                       
valorização da autoria de professores e de estudantes. A produção de conteúdos durante os pro-
cessos de    aprendizagem não costuma ser reconhecida como autoria. A distância que se cria entre 
o “especialista que sabe” e professor e aluno, “meros consumidores de informação”, é grande. Os 
Recursos Educacionais Abertos podem diminuir essa distância.

Criar políticas de formação docente que valorizem a proatividade e a autoria dos profissio-
nais, na preparação de propostas didáticas e de materiais pedagógicos, é um princípio-chave dos 
Recursos Educacionais Abertos. Os REA são apontados pela Unesco como um dos caminhos para 
acesso a diversos temas e a materiais de aprendizagem, de maneira livre e legal, promovendo a 
formação a distância, e transformando a lógica de consumo de informação em uma cultura de pro-
dução de conhecimento e cultura.

O pesquisador sul-africano, Neil Butcher, criou um guia básico sobre REA, no qual enumera o 
potencial transformador dos REA na educação, a partir de três pilares:
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• aumentar a disponibilidade de recursos de aprendizagem relevantes e de alta quali-
dade pode ajudar a preparar os alunos e tornar os professores mais produtivos. Como os Recursos 
Educacionais Abertos eliminam as restrições relativas à cópia, pode reduzir o custo de acesso a      
materiais educacionais; 

• adaptar os materiais fornece muitos mecanismos para a construção do papel do     
aluno como participante ativo no processo educativo, uma vez que eles aprendem melhor fazendo 
e criando, em vez de passivamente lendo e absorvendo; 

• aumentar a oferta de formação a partir dos REA, ao permitir que instituições e          
educadores tenham acesso, a baixo custo ou gratuitamente, aos meios necessários para desenvol-
ver sua competência na produção de materiais educativos e integrá-los em programas de graduação 
e de pós-graduação de alta qualidade.

Pioneira em criar uma política institucional para promover práticas educativas abertas, a     
Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 2015, lança o REA Paraná, com o objetivo de incentivar 
a disponibilização de REA por meio de bônus para docentes. O programa teve adesão de outras     
instituições da região, como o Instituto Federal do Paraná, a Universidade Estadual de Ponta Gros-
sa, a Universidade Estadual de Maringá, a Universidade Estadual de Londrina e a Universidade da         
Integração Latino-americana.

Ouça a entrevista com Marinelli Meyer, do REA Paraná, concedida à Renata Rangel durante o 
CODAIP (Congresso de Direito do Autor e Interesse Público), em 2016.

PODCAST

Dez dimensões da Educação Aberta

Uma das organizações internacionais que vêm se destacando no tema das competên-
cias       digitais no processo de ensino e aprendizagem, por meio de conteúdos abertos é a Comissão                
Europeia (CE), órgão executivo da União Europeia.

Lançado em agosto de 2016, o Openning up Education apresenta dez dimensões da Educação 
Aberta, que estão sendo consideradas pelas principais instituições educacionais de países membros 
da comunidade europeia: acesso, conteúdo, pedagogia, reconhecimento, colaboração, pesquisa,    
estratégia, tecnologia, qualidade e liderança.

O estudo da Comissão Europeia reforça que educação aberta é uma discussão a respeito 
do papel da universidade como um todo, e seu caráter mais tradicional ou direcionado à abertura 
(pedagógica, conteúdos, metodologias). Existe uma preocupação, por parte das universidades, em 
atuar de maneiras diferentes no que tange à abertura. 
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Algumas, por exemplo, estão criando repositórios; outras preferem focar em credenciamento 
aberto.

Mandala das dez dimensões de educação aberta

Fonte: https://estudocieb.educadigital.org.br/midia/10-dimensoes-da-educacao-aberta/

Para a Comissão Europeia, a Educação Aberta está intimamente relacionada à inovação 
e ao uso das tecnologias educacionais, seja na educação básica ou no ensino superior. Ouça o                           
depoimento de Andreia Inamorato, pesquisadora brasileira na Comissão Europeia, a respeito de 
como as dimensões foram criadas.

PODCAST

Produção de material aberto e de material fechado

Charles Leadbeater é um notável pesquisador britânico de novas mídias, consultor de             
inovação em diversas empresas e instituições. Em 2009, ele lançou o livro We-Think para falar a 
respeito do potencial de produção coletiva que a humanidade tem, atualmente, à sua disposição.  
Ele pontua que a internet vem nos ensinando a cocriar e a compartilhar, em rede, nossas produções 
antes limitadas aos grupos de especialistas e bibliotecas físicas. E para isso, é fundamental criar     
formas de organização. 

Assim como Elinor Ostrom mostrou que as comunidades têm total capacidade de criarem 
regras de convivência, em prol do bem comum, ao considerarem o conhecimento como um bem 
comum de todas as pessoas, podemos usar a mesma linha de raciocínio. Leadbeater costuma dizer 
que não basta dar acesso, mas sim estruturação, coordenação e liderança para que esse novo modus 
operandi seja possível, de fato. Vejamos o vídeo, a seguir, produzido à época do lançamento da obra.

https://youtu.be/qiP79vYsfbo

Vídeo sobre o livro We Think, de Charles Leadbeater.

https://youtu.be/qiP79vYsfbo


Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos

28

Segundo Nelson Pretto, ativista e professor da UFBA, em artigo no livro Recursos                                         
Educacionais Abertos, a produção de materiais, com as facilidades das tecnologias digitais em rede,                          
possibilita um olhar profundo para a cultura local e, ao mesmo tempo, um olhar multifacetado e 
ampliado, conectado com o mundo, de forma a manter a vivacidade de uma cultura, a partir da 
interação com outras.

Para Pretto, as produções culturais e científicas devem avançar para além das restritivas leis 
de direito autoral, em vigor, em praticamente todo o mundo. Ao citar o referido livro de Leadbeater, 
o pesquisador enfatiza que estamos diante de uma maneira diferente de pensar,  que nos oferece 
oportunidades significativas para melhorar a forma como trabalhamos, consumimos e inovamos.

A possibilidade de troca permanente, de copiar e remixar, e recriar seria, então, um dos        
pilares fundamentais para os processos educacionais na sociedade contemporânea.  Muitos                            
pesquisadores e ativistas na área, como o sociólogo Sergio Amadeu, docente da UFABC, enumera 
algumas vantagens para a disseminação dessa postura de abertura, inspiradas no software livre: 
redução da necessidade de gastos com comunicação, possibilidades da inserção das camadas pau-
perizadas no cenário informacional, custo baixo para criar conteúdos na rede.

Uma revolução chamada Wikipédia

Criada em 2001 por Jimmy Wales e Larry Sanger, a Wikipédia foi o grande marco de uma 
revolução nos espaços possíveis para a democratização do conhecimento. Na atualidade, ainda           
enfrenta muitas polêmicas e críticas quando utilizada como referência, justamente por não termos 
ainda uma cultura baseada em rede distribuída.

A Wikipedia é uma enciclopédia on-line construída de forma permanente, e aberta a                    
sugestões de qualquer pessoa que se interesse em participar. Porém, a legitimação do conteúdo dos 
verbetes é feita descentralizada por grupos de editores voluntários.

Vale experimentar a inserção de um verbete na Wikipedia para perceber que não se trata 
de algo tão simples. Há uma série de normas e de itens a serem cumpridos para que a informação 
permaneça publicada, sem algum aviso de falta de referências. Foi e é ainda o maior exemplo de 
prática revolucionária da cultura digital, devido propiciar a produção colaborativa em rede, seja para 
consulta, seja para produção. Mais do que revolucionar o modo como o conhecimento é construído 
e compartilhado, a Wikipédia propõe, também, uma transformação no modo como as referências 
são lidas: a cada verbete, os leitores são incentivados a checar e a validar, continuamente, as infor-
mações apresentadas. Assim, o saber não precisava mais ser legitimado apenas no meio acadêmico 
ou pela expertise de especialistas e, por meio da internet, alcançou pessoas comuns. A Wikipédia 
trouxe, ainda, a concepção do aprimoramento constante, por meio de uma prática social, já que 
cada verbete estará sempre em processo de revisão.
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https://youtu.be/01FmyVGkd6g

Grande parte do sucesso e do alcance da Wikipédia é resultado de sua consolidação                      
institucional: ela é mantida e guiada por uma instituição da sociedade civil, a Wikimedia Founda-
tion. É interessante apontar que a Wikipedia nasceu, em grande parte, a partir de uma aproximação 
entre o núcleo do projeto e comunidades on-line já constituídas - apesar de toda mitologia, ela não 
emergiu espontaneamente, ou “do nada”. Em seu dia a dia, a Wikipédia é viabilizada por meio de um 
esforço institucional especialmente estruturado para sanar dificuldades e exigências. A Wikipédia é, 
sim, uma iniciativa em rede e descentralizada, mas institucionalmente ancorada, com hierarquias, 
comitês, regras negociadas e, em alguns casos, bastante rígidas. 

Governos

A universidade como bem público

Seria a universidade pública um bem público e um bem comum, ao mesmo tempo? 

Pela definição clássica do campo do Direito, bem público se refere a tudo que é de                            
propriedade de pessoas jurídicas do direito público, tais como União, estados, Distrito Federal,              
municípios, autarquias e fundações públicas. Vejamos o vídeo, a seguir.

https://youtu.be/PkilBzTjvSA

De acordo com o Código Civil, os bens públicos são divididos em três categorias:

• os bens de uso comum do povo ou de domínio público são aqueles que se destinam 
à utilização geral pela coletividade (como ruas e estradas);

• os bens de uso especial ou do patrimônio administrativo indisponível são aqueles 
que se destinam à execução dos serviços administrativos e de serviços públicos em geral (como um 
prédio onde esteja instalado um hospital público ou uma escola pública); 

• os bens dominicais ou do patrimônio disponível são aqueles que, apesar de                      
constituírem o patrimônio público, não possuem uma destinação pública determinada ou um fim 
administrativo específico (por exemplo, prédios públicos desativados).

Na Economia, bem público se define por “não rival” (o uso por uma pessoa não impede o uso 
por outra) e “não exclusivo” (não se pode impedir seu uso por alguém). Exemplos de bem público: 
defesa nacional, iluminação pública e praças, pois vários indivíduos podem usufruir dele, ao mesmo 
tempo, sem que o custo seja maior do que se fosse destinado a somente um indivíduo.

https://youtu.be/01FmyVGkd6g
https://youtu.be/PkilBzTjvSA
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Além disso, um bem público, nesse sentido da Economia, não é, necessariamente, provido 
pelo Estado, mas a intervenção dos governos é necessária para aumentar o bem-estar da população. 
As concessões de telecomunicações, na maioria dos países, são exemplos de bens públicos (não 
rivais, não exclusivos e indivisíveis) providos por entes privados, e financiado, essencialmente, por 
propagandas.

Considerando o conceito de bem público, você diria que a universidade pública é um bem 
público, atualmente? O que seria necessário para que ela, de fato, atue como um bem público,  um 
bem público que produza um bem comum, no caso, o conhecimento?

Crises e desafios

Segundo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
“Education at a Glance”, divulgado em 2016, o acesso ao ensino superior, no Brasil, é baixo inclusive 
em relação a outros países da América Latina. Só 14% dos adultos brasileiros, entre 24 e 64 anos, 
havia concluído o ensino superior no Brasil, em 2015, média consideravelmente menor que a de 
35% dos países analisados.

No livro “A Universidade do Século XXI”, Boaventura de Souza Santos e Naomar de                               
Almeida Filho discutem a situação da universidade pública como bem público diante de três crises                        
contemporâneas: a crise de hegemonia (contradições entre as funções tradicionais da universidade 
e as que, ao longo do século XX lhe tinham sido atribuídas), a crise de legitimidade (contradição en-
tre a hierarquização dos saberes especializados e as exigências sociais e políticas de oportunidades 
para os filhos das classes populares), e a crise institucional (contradição entre a reivindicação da 
autonomia na definição dos valores e objetivos e a pressão crescente para se submeter a critérios 
de eficácia e de produtividade de natureza empresarial ou de responsabilidade social).

A obra busca identificar e justificar os princípios básicos de uma “reforma democrática e 
emancipatória da universidade pública”, sugerindo uma “globalização contra-hegemônica da univer-
sidade como bem público”. Trata-se de um projeto político, a ser sustentado por forças sociais dispo-
níveis e interessadas em protagonizá-lo. E essas forças podem ser bastante variadas, de  sindicatos 
a movimentos sociais, ONGs e governos locais interessados em fomentar articulações cooperativas 
entre a universidade e os interesses sociais que representam.

Vale ouvir o depoimento de Boaventura, na conferência de abertura do II Congresso de       
Acadêmicos da Unifesp, em que ele fala de crises e de oportunidades.

https://youtu.be/58h2Nus9e2w

https://youtu.be/58h2Nus9e2w
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De que forma o uso das tecnologias digitais pode contribuir para ampliar o acesso ao                    
ensino superior no Brasil? É possível prever que, daqui a uns anos, não seja mais necessário distin-
guir cursos presenciais dos virtuais, uma vez que as instituições vão incorporar uma metodologia 
híbrida, mediada pelas tecnologias digitais.

Na atualidade, já são muitas as universidades do mundo, como Stanford, Yale, e Duke, que 
já oferecem os seus cursos em formato digital. Outras surgem com esse objetivo, como é o caso da 
Universidade Virtual do Pays de la Loire (França), a Universidade Aberta da Catalunha (Espanha), a 
Open University (Inglaterra) e a Universidade Virtual do Instituto Tecnológico de Monterrey (Méxi-
co).

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um sistema de educação a distância integrado por 
universidades públicas, que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm 
dificuldade de acesso à formação universitária. Prioritariamente, os professores que atuam na           
educação básica da rede pública são atendidos, seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores 
em educação básica dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Um dos objetivos da UAB é reduzir as desigualdades na oferta de ensino superior e                                 
desenvolver um amplo sistema nacional de educação superior a distância. Há polos de apoio para 
o desenvolvimento de atividades pedagógicas presenciais, em que os alunos entram em contato 
com tutores e professores e têm acesso a biblioteca e laboratórios de informática, biologia, química 
e  física. No entanto, a UAB não está “aberta” para toda a população brasileira, como os exemplos            
internacionais mencionados. A UAB é restrita aos indivíduos que se registram em determinado         
sistema e a maioria dos materiais e conteúdos não possuem licenças abertas para uso, reuso e 
adaptação. A partir de 2015, após uma formação interna realizada pelo Instituto Educadigital para a 
DED-CAPES, ações institucionais importantes rumo a uma política de educação aberta começaram 
a ser implementadas. Foram considerados, também, registros de fóruns da UAB de anos anteriores, 
que já apontavam a necessidade de fomentar a produção e a disponibilização de materiais no for-
mato REA.

Inovação e relação com a educação básica

Um dos grandes desafios das universidades, em especial no ensino a distância, é o desenvol-
vimento de metodologias inovadoras que permitam o uso criativo das possibilidades da tecnologia e 
não apenas reproduzindo o que se fazia, tradicionalmente, nas metodologias de cursos presenciais. 

Como ressalta Nóvoa (2016), é fundamental que a universidade pública se abra para parce-
rias com universidades oriundas de movimentos sociais, assim como possibilite que o conhecimen-
to produzido e as pesquisas possam ser amplamente disponibilizados, como uma das formas de        
contribuir com a educação básica. 
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Em relação à garantia da educação, como um direito, podemos ir além da formação                       
docente quando pensamos a aproximação entre escola e universidade. Redes inteiras poderiam ser         
beneficiadas com a produção acadêmica, por exemplo, que é elaborada e destinada aos usuários 
da UAB. Isso contribuiria, talvez, para diminuir a adoção de sistemas privados fechados nas redes 
públicas de educação.

O Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado em junho de 2014, prevê a elaboração e a 
revisão de planos de educação pelos próprios estados e municípios, a partir de amplos processos 
participativos com a comunidade local. Infelizmente, não é o que vem acontecendo.

Estudo da Ação Educativa sobre Público versus Privado na Educação mostrou que, mes-
mo recebendo livros didáticos do MEC, 339 municípios brasileiros adotaram sistemas de ensino                
apostilados, elaborados por empresas privadas, a maioria delas já fornecedoras de livros didáticos 
para o MEC. O investimento consome entre 2% e 6% do orçamento previsto para a educação. Intei-
ramente financiado pelo estado ou município que o adota, esses recursos são, geralmente, oriundos 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB). Tais recursos poderiam ser empregados em alternativas de expansão da 
oferta educacional ou de melhoria da qualidade do ensino, como incremento na remuneração e 
na formação dos profissionais da educação, e em instalação de laboratórios e de equipamentos              
diversos nas escolas.

Os riscos de atender à lógica de mercado

Temos visto, com frequência, o crescente estabelecimento de “parcerias gratuitas” entre    
instituições governamentais que fazem a gestão de bens públicos — secretarias de educação e em 
universidades estaduais — e grandes corporações da área tecnológica (como Google e Microsoft). 
Ouça uma discussão acerca do assunto nessa apresentação da Oxigênio, do Labjor/Unicamp.

PODCAST

Não apenas o direito humano à educação fica comprometido, como também questões de 
outro campo do direito: privacidade dos dados, públicos e individuais. Isso nos remete à nossa              
definição de Educação Aberta, que inclui a proteção da privacidade e dos dados, como elemento 
importante do que constitui a “abertura”.

Nem tudo o que você pode acessar na internet é aberto, lembra? 

Plataformas oferecidas de forma gratuita, com acesso para todos, não são necessariamente 
abertas, e isso está cada vez mais presente, de forma preocupante, na educação pública brasileira. 
O conceito de abertura é muito mais que a prática de um indivíduo, e tem consequências muito 
maiores! Se quiser saber mais, conheça o projeto Educação Vigiada.
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Transparência e participação na gestão pública

Transparência e participação são pontos fundamentais, no que diz respeito à gestão de bens 
públicos. Em 2011, uma iniciativa internacional denominada Open Government Partnership (OGP) 
foi criada por oito países fundadores, dentre eles o Brasil, com o objetivo de difundir e de incentivar 
práticas governamentais relacionadas à transparência dos governos, ao acesso à informação pública 
e à participação social.

O OGP tem por base quatro linhas de ação: “Transparência Pública”, “Prestação de Con-
tas e Responsabilização (Accountability)”, “Participação Cidadã” e “Tecnologia e Inovação na Área               
Pública”. Até 2017, mais de 75 países fazem parte do OGP.  Assista ao vídeo, a seguir, sobre o OGP 
(legenda em português).

https://youtu.be/G9mJz3Gz2FA

No Brasil, o OGP tem como órgão executor a CGU - Controladoria Geral da União, que, a 
cada dois anos, elabora um Plano de Ação em parceria com atores governamentais e da socieda-
de civil. Em 2016, foi lançado o 3º Plano de Ação, que traz 16 compromissos baseados nos temas                      
selecionados por consulta pública. Um desses compromissos estava ligado, diretamente, aos recur-
sos abertos, com bons avanços. Perceba como a lógica do aberto não é exclusiva à educação e está 
diretamente ligada à noção de educação pública e de um governo aberto.

Compromissos internacionais de Educação Aberta

Conheça alguns dos principais documentos internacionais sobre o tema. Eles são  importan-
tes porque demonstram um compromisso global/regional em torno da abertura na educação. Ou 
seja, você, interessado em trabalhar nessa área, tem respaldo de declarações e de recomendações 
internacionais sobre o tema.

Educação Aberta e REA

A Declaração de Educação Aberta da Cidade do Cabo (2007) é resultado da Conferência de 
Educação Aberta realizada na Cidade do Cabo, África do Sul. O documento pontua a Educação Aber-
ta como um movimento emergente de educação que combina tradição de partilha de boas ideias 
com colegas e educadores e da cultura da internet, marcada pela colaboração e pela interatividade. 
Foi construída sob a crença de que todos devem ter a liberdade de usar, personalizar, melhorar 
e redistribuir recursos educacionais sem restrições. Educadores, estudantes e outras pessoas que 
partilham essa crença estão se unindo, em esforço mundial, para tornar a educação mais acessível 
e mais eficaz.

https://youtu.be/G9mJz3Gz2FA
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Declaração REA de Paris (2012)

Esse é um documento de referência atual para governos sobre política de Recursos Educa-
cionais Abertos, resultado do I Congresso Internacional de REA da Unesco. O evento teve como 
objetivo incentivar os governos a adotarem políticas que incluam REA. A delegação brasileira con-
tou com o representante do governo, Angelo Vanhoni; com o deputado, Simão Pedro (autor do PL 
REA do estado de São Paulo); Priscila Gonsales (Diretora-Executiva do Instituto Educadigital); Tel 
Amiel (UNICAMP); Nelson Pretto (UFBA); Andreia Inamorato (pesquisadora); e Rafael Parente (então                
subsecretário da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro).

Declaração de Quingdão (2015)

Esse documento é resultado da Conferência sobre Tecnologias Educacionais na Educa-
ção em Quingdão, na China. O texto ressalta que Recursos Educacionais Abertos proporcionam                           
oportunidades de melhorar a qualidade e expandir o acesso aos conteúdos de aprendizagem,           
catalisar o uso inovador de conteúdo e estimular a criação de conhecimento.

Destaques

Atualmente, os dois documentos sobre REA mais importantes para nós, no Brasil, estão          
descritos, a seguir. Para o nosso curso, recomendamos que você conheça os outros documen-
tos, por meio dos resumos, mas que se atente ao documento referente ao MERCOSUL, pela sua                          
importância em nortear as ações na região. Saiba mais sobre o evento que originou o documento, e 
veja a recomendação e plano de ação, na íntegra.

Recomendações e Plano de Ação para o MERCOSUL (2018)

Em novembro de 2018, representantes de diversos países e convidados se reuniram, em 
Brasília, para discutir a promoção dos Recursos Educacionais Abertos (REA), no âmbito do Mercosul 
e na América Latina. Um dos objetivos do encontro, realizado pela representação da UNESCO no 
Brasil, foi deliberar acerca de recomendações a governos e linhas de ação colaborativas, com base 
em alguns princípios comuns, para o avanço dos REA na região. Convidados dos países-membros 
e especialistas, com a participação efetiva de Argentina, Brasil, Chile, Equador, Paraguai e Uruguai 
realizaram uma oficina para construção colaborativa de recomendações para governos e linhas de 
ação com enfoque em necessidades, perspectivas e demandas da região.
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Recomendação REA UNESCO (2019)

Esse é o principal documento para orientar governos ao redor do mundo sobre REA; foi           
aprovado por unanimidade pelos países membro da UNESCO, em novembro de 2019. Trata-se de 
um instrumento normativo que determina que os estados-membros promovam e reportem avanços 
realizados nessa área.

Acesso aberto

Todas as declarações são unânimes em definir o acesso como gratuito e mundial ou público, 
permitindo, ao utilizador, em qualquer parte do mundo, recuperar as informações sem qualquer 
custo relativo à compra do documento.

Declaração de Budapeste (2002)

A Declaração de Budapeste, resultado da Budapest Open Acess Initiative (BOAI) – organizada 
pelo Open Society Institute, na Hungria, é considerada um dos documentos mais importantes do 
movimento de acesso livre. Em seu texto introdutório atribui à internet e às novas tecnologias a  
possibilidade de tornar a literatura científica “um bem público sem precedente”. O auto-arquiva-
mento em repositórios e a publicação em periódicos de acesso livre são apontados como estratégias 
para a transição ao modelo de acesso livre e publicações economicamente sustentáveis.

Declaração de Berlim (2003)

A Declaração de Berlim sobre Acesso Livre ao Conhecimento nas Ciências e Humanidades, 
fruto do congresso organizado pela Sociedade Max Planck e pelo Patrimônio Cultural Europeu Onli-
ne (ECHO), reconhece a transformação exercida pela internet nas realidades práticas e econômicas 
da produção e da difusão do conhecimento científico global e do pensamento humano, bem como 
define o paradigma do acesso livre, pela internet, como fonte universal desse conhecimento glo-
bal e do patrimônio cultural. “ Para concretizar esta visão de uma representação global e acessível 
do conhecimento, a web do futuro tem de ser sustentável, interativa e transparente. Conteúdos e        
ferramentas de software devem ser livremente acessíveis e compatíveis”. ECHO [2003?]
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Declaração de Bethesda (2003)

Com o objetivo de discutir, junto à comunidade de pesquisa biomédica, formas de promover o 
acesso livre à produção científica foi criada a Declaração de Bethesda. Nos termos dessa Declaração,  
é considerada uma publicação de acesso livre quando o autor e detentor de direito autoral garante 
a todos os usuários, um livre, irrevogável, mundial e perpétuo direito de acesso; e uma licença para 
copiar, utilizar, distribuir, transmitir e exibir o trabalho publicamente; e realizar e distribuir trabalhos 
derivados, em qualquer meio digital para qualquer propósito responsável, desde que sujeito à cor-
reta atribuição da autoria; bem como o direito de fazer um pequeno número de cópias impressas 
para uso pessoal. Uma versão completa da obra, em um formato padrão eletrônico, é depositada, 
imediatamente após a publicação inicial, em pelo menos um repositório on-line, suportado por uma 
instituição acadêmica, sociedade científica, agência governamental ou outra organização estabeleci-
da que pretenda promover o acesso aberto, distribuição irrestrita, interoperabilidade e arquivamen-
to de longo prazo (para as ciências biomédicas, PubMed Central é um desses repositórios).

Tratado Internacional de Marraquexe (2013)

Esse tratado foi criado no intuito de facilitar o acesso a obras publicadas para pessoas cegas, 
com deficiência visual ou com outras dificuldades para compreender o texto impresso. Assinado em 
2013, na cidade de Marraquexe, no Marrocos, o texto foi cocriado entre diferentes países, incluin-
do o Brasil, para facilitar, por meio de exceções de copyright, a elaboração de versões acessíveis a       
pessoas com dificuldades visuais de livros, originalmente protegidos por leis de propriedade inte-
lectual (copyright). Os países que ratificarem o Tratado de Marraquexe, internalizarão exceções dos 
direitos de propriedade no que tange a esse tipo de material impresso, bem como deverão facilitar 
a importação de produtos elaborados com esse fim.

Entender

Percurso: Todos os direitos reservados ou alguns direitos reservados?

Somos o que fazemos, mas somos, principalmente, o que fazemos para mudar o que somos.

Eduardo Galeano

Neste capítulo, vamos conhecer, em detalhes, os conceitos e as características da educação 
aberta, sua relação com o contexto da cultura digital e como tem sido sua disseminação em todo o 
mundo. 
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Esperamos que você seja capaz de:

- entender como a Educação Aberta vem ganhando destaque nas agendas internacionais;

- ponderar sobre a relevância da Educação Aberta para a melhoria da qualidade dos proces-
sos de ensino e aprendizagem;

- analisar conceitos e possibilidades com EAD e cibercultura.

Novo modelo de gestão de direito autoral

Direito autoral e licenças abertas: qual a importância para os REA?

Provavelmente você já se viu em alguma situação que gostaria de usar um recurso educacio-
nal para compor uma aula, mas estava impedido pela restrição de direito autoral ou, simplesmente, 
não conseguiu identificar se havia alguma restrição de uso. Com o avanço da tecnologia e com a 
oferta de recursos digitais, cada vez mais crescente, esse dilema faz parte do dia a dia dos profissio-
nais da educação.

Você pode querer usar uma imagem ou apenas um trecho de um artigo ou vídeo. Afinal, o 
que eu posso ou não usar? 

Lei de Direito Autoral

A Lei de Direito Autoral (Lei 9.610/98) regula o direito de autoria no Brasil. Considerada uma 
das leis mais restritivas do mundo, foi elaborada antes do advento da internet e, apesar de uma ten-
tativa de se iniciar um diálogo para modernização da lei, em 2007, pelo então Ministro da Cultura, 
Gilberto Gil, nada mudou e seguimos apenas procurando fazer uma transposição de interpretações 
do mundo analógico para o mundo digital, fato que, obviamente, gera alguns conflitos.

A Lei de Direito Autoral (LDA) brasileira determina que cabe ao autor o direito exclusivo 
de utilizar e de dispor suas obras, como quiser. A lei, também, frisa a necessidade de autorização           
prévia e expressa do autor ou detentor dos direitos autorais para a utilização da obra, por quaisquer 
modalidades, dentre elas a reprodução parcial ou integral. Portanto, a produção comercial ou a      
reprodução (mesmo parcial) não autorizada pelo autor ou pelo detentor dos direitos são, perante a 
Lei, passíveis de punição nas esferas cível e criminal. Vamos já abordar como isso pode ser diferente 
com os REA!
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Vamos focar um pouco em trechos importantes da lei. Não queremos que você memorize 
todos os artigos e incisos dela; queremos que, pelo menos, você tenha conhecimento de alguns 
trechos que são importantes, particularmente para nós, educadores.

Nos termos do art. 7º da LDA (1998), são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, 
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou 
que se invente no futuro, tais como:

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;

II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;

III - as obras dramáticas e dramático-musicais;

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por 
outra qualquer forma;

V - as composições musicais, tenham ou não letra;

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, 
arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como 
criação intelectual nova;

XII - os programas de computador;

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados 
e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma 
criação intelectual.

§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as                  
disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.



Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos

39

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos 
e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou            
materiais contidos nas obras.

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não 
abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais 
campos da propriedade imaterial.

A LDA também possui um artigo de exceções e limitações que define o que não ofende 
os     direitos do autor. Para os nossos propósitos, vamos ressaltar algumas das mais importantes                 
exceções relacionadas à educação.

Por exemplo, não infringe a lei a reprodução de notícia, artigo informativo desde que sejam 
citados o nome do autor e a publicação da qual foram extraídas as informações. Obras literárias, 
artísticas ou científicas, podem ser reproduzidas para uso exclusivo de deficientes visuais, mediante 
o sistema Braille ou outro suporte, desde que sem fins comerciais. Segundo o art. 46 da LDA, não 
constitui ofensa aos direitos autorais: citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de 
comunicação, com a finalidade de estudo, crítica ou polêmica, desde que mencionado o nome do 
autor e a origem da obra. Isso permite que alunos criem textos e teses, por exemplo, faça represen-
tação artística de peças, músicas, entre outros, para fins unicamente didáticos nos estabelecimentos 
de ensino, não havendo, em qualquer caso, a intenção de lucro.

As exceções também garantem o uso de pequenos trechos de obras preexistentes, de          
qualquer natureza, ou de obra integral, porém o que pode ser considerado como um “pequeno 
trecho” da obra não é esclarecido. Para alguns acadêmicos brasileiros, “pequeno trecho” é parte da 
obra, que não a sua totalidade, e não se refere ao tamanho da reprodução, mas ao conteúdo desta. 
Deve-se considerar que a reprodução não impacte, significativamente, os direitos do autor da obra. 
Em primeiro plano, isso significa não fazer uso comercial da cópia (por exemplo, vendendo cópias 
de livros, ou músicas).

Entenda melhor o que são os pequenos trechos, em distintos formatos e mídias, no vídeo, a 
seguir.

https://youtu.be/rZymxOqOVTI

Em documento técnico elaborado para a Capes, o pesquisador Sérgio Branco esclarece que 
sempre que uma canção é composta, um texto é escrito ou uma ilustração é feita, seu autor gozará 
da proteção legalmente prevista. Para a LDA, o autor será sempre a pessoa física que cria a obra, 
podendo-se proteger a pessoa jurídica, entretanto, nos casos que a lei permitir. Embora apenas pes-
soas físicas possam ser autoras, as pessoas jurídicas podem ser titulares de direitos autorais.

https://youtu.be/rZymxOqOVTI
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Sérgio Branco enfatiza ser muito importante que essa distinção esteja clara. Autor é quem 
cria a obra; titular é quem detém os direitos sobre ela. O autor jamais deixará de ser autor, mas 
poderá celebrar contrato, por meio do qual outra pessoa, física ou jurídica, torna-se detentora dos 
direitos patrimoniais da obra.

Os direitos

Os direitos autorais podem ser divididos em duas partes: direito moral e direito patrimonial. 
No Brasil, o direito moral assegura a autoria da criação, ao autor da obra intelectual, a qual é consi-
derada intransferível e irrenunciável. Já o direito patrimonial garante, ao seu titular, o aproveitamen-
to econômico da obra protegida, que pode ser transferido ou cedido a outras pessoas. Por exemplo, 
o autor poderá conferir seus direitos relacionados à exploração econômica da obra a uma pessoa 
física ou a uma pessoa jurídica (uma editora, por exemplo) que, a partir da celebração do contrato, 
exercerá tais direitos.

O copyright, normalmente representado pelo símbolo ©, em uma página na internet ou em 
material impresso, significa “todos os direitos reservados” e é o responsável por comunicar ao usuá-
rio que é necessária a autorização do autor ou do detentor do direito patrimonial para a utilização 
da informação/recurso.

Fonte: Wikimedia Commons

Na prática, os materiais com o símbolo do copyright denotam que é proibido copiar, adaptar 
ou redistribuí-los sem a expressa autorização do autor. Isso também vale quando não há nenhuma 
explicação na página, se o símbolo não estiver disponível, o correto é assumir que os direitos são 
restritos. É por isso que simplesmente disponibilizar um conteúdo, gratuitamente, não pode ser 
considerado um Recurso Educacional Aberto; em suma, esse conteúdo está protegido pela lei de 
direito autoral.

Então, para que você possa usar, adaptar e distribuir recursos educacionais de outras                
pessoas, é necessário que haja autorização expressa do autor ou que esse recurso esteja em                        
domínio público ou possua uma licença aberta de uso.

Os Recursos Educacionais Abertos oferecem novas oportunidades para a gestão do direito 
autoral, permitindo, ao autor, escolher quais liberdades gostaria de fornecer aos usuários finais da 
sua obra e expressar essa vontade por meio do uso de licenças abertas e termos flexíveis de uso que 
explique as condições permitidas.
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Domínio Público

No Brasil, os direitos autorais duram por 70 anos, contados a partir de 1° de janeiro do ano 
subsequente ao falecimento do autor. Passado esse prazo, uma obra passa a ser considerada de do-
mínio público, e fica livre de toda limitação de uso e recombinação, não sendo mais necessária uma 
licença ou permissão para uso por outras pessoas.

Além de as obras, para as quais o prazo de duração dos direitos excedeu, pertencerem ao 
domínio público, também as obras de autores falecidos, que não tenham sucessores; e as obras de 
autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais, ficam na 
mesma condição.

No Brasil, não é possível fazer uma doação ao domínio público, como é possível em países 
como os Estado Unidos - ou seja, você não pode, simplesmente, dizer que sua obra está em domínio 
público. Mas muitas pessoas querem, sim, fazer com que suas obras possam ser usadas por outras 
pessoas, com maior ou menor restrições. Como fazer? Quais são as opções?

Caso você queira conceder uma liberdade maior em relação a uma obra, a solução é adotar 
a licença mais flexível, como as possibilidades oferecidas pelas licenças abertas, um dos pilares dos 
Recursos Educacionais Abertos (REA).

Licenças abertas: alguns direitos reservados

Uma solução para dar mais autonomia aos autores e garantir acesso ao conhecimento foi 
encontrar um novo modelo de gestão do direito autoral. As licenças abertas, ou também chamadas 
de licenças livres, permitem oferecer mais liberdades aos usuários, no que se refere ao uso de obras 
protegidas por direito autoral, flexibilizando o padrão de “todos os direitos reservados”.

Existem várias licenças livres. Para as áreas da cultura e da educação, um dos modelos mais 
conhecidos de licenciamento aberto é o Creative Commons (CC). A difusão do Creative Commons 
permite ao autor ceder alguns direitos de uso, autorizando toda a sociedade a usar sua obra den-
tro dos termos das licenças por ele adotadas. As licenças Creative Commons podem ser utilizadas 
para, praticamente, qualquer tipo de conteúdo protegido por direito autoral (textos, áudio, vídeo,           
imagem etc.). 
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Ou seja, a situação de que todos os direitos são reservados (ou seja, se quiser usar, você tem 
que me perguntar) muda para alguns direitos reservados (eu comunico o que permito que você faça, 
sem que você tenha que me consultar).

Para Sérgio Branco e Walter Britto, trata-se de uma licença pública geral, uma                                                           
solução que protege os direitos do autor, ao mesmo tempo que permite, por meio de instrumento                                                 
juridicamente válido, o acesso à cultura e ao exercício da criatividade dos interessados em usarem 
a obra licenciada.

Segundo o Creative Commons, as licenças e os instrumentos de direito de autor e de direitos 
conexos forjam um equilíbrio, no seio do ambiente tradicional “todos os direitos reservados” regido 
pelo copyright. Essas licenças são um instrumento legal, padronizado e fácil de utilizar por qual-
quer pessoa. Tal instrumento é chamado de licenças de direito autoral e são opções flexíveis que                       
garantem proteção e liberdade para os autores.

As licenças Creative Commons podem ser geradas diretamente no site do Creative Commons, 
por qualquer indivíduo, e tem como ponto positivo:

• garantia de respaldo jurídico: um texto legal detalhado, assegurando que a licença 
seja reconhecida pela justiça;

• a geração de um código html e a inclusão de metadados: que possibilita aos motores 
de busca encontrarem obras licenciadas; e

• uma versão com design intuitivo: traz um pequeno resumo explicativo que expressa 
alguns dos termos e condições mais importantes impostas pelo autor.

As licenças Creative Commons podem ser utilizadas para quaisquer obras protegidas por di-
reitos autorais, tais como música, filme, texto, foto, blog, banco de dados, compilação, entre outras. 
O titular dos direitos autorais patrimoniais indica, prévia e expressamente à sociedade, de que modo 
sua obra pode ser utilizada.

Isso se dá a partir da resposta a duas perguntas: Quero permitir uso comercial ou não? Quero 
permitir adaptações ou não? 

Quer experimentar? Visite o site da Creative Commons.

Condições das Licenças Creative Commons

Antes de começar, veja esse quadrinho do @nerdson, que recapitula algumas das questões 
que abordamos e aproveita para introduzir as licenças Creative Commons. Você pode clicar na ima-
gem para ampliá-la.
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Cartum explicando licenças livres

Fonte: https://kirux.wordpress.com/2009/04/30/as-melhores-tirinhas-do-nerdson/

Como o autor explica, a tirinha está com uma licença aberta - licença CC-BY. Isso significa que 
nós podemos usar essa imagem (como fizemos aqui nesse curso) contanto que mencionemos a au-
toria, o que fizemos. Vamos entender como isso funciona? Para além de pedir autoria, o que mais 
podemos reivindicar com as licenças CC?
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As Licenças Creative Commons

As licenças Creative Commons são combinações de quatro condições básicas: atribuição da 
autoria; compartilhamento pela mesma licença; uso não comercial; e não a obras derivadas.

Condições das licenças Creative Commons

 

A combinação das quatro condições apresentadas gera seis possibilidades de licenciamento, 
que vão dos mais livres aos mais restritivos, tudo depende do objetivo do autor ou detentor do di-
reito autoral.

Fonte: https://www.revistas.usp.br/wp/noticias/licencas-creative-commons-saiba-mais-so-
bre-isso/
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O relatório “O Estado do Commons” (o gráfico, a seguir, tem licença CC-BY) aponta um cres-
cimento do uso de licenças abertas para publicação de imagens, vídeos, artigos científicos, música, 
textos na internet, ano após ano. Apesar do desafio de quantificar, com precisão, quantos trabalhos 
licenciados existem, posto que não há repositório central ou catálogo de obras licenciadas pelo CC, 
os números impressionam.

                      Gráfico  mostrando evolução e crescimento das licenças CC

           Fonte: https://aberta.org.br/o-estado-do-commons/

O número de obras com licenças livres ultrapassou a marca de um bilhão (e mais quase 
meio!).

Governos, organizações não governamentais, universidades e sociedade civil estão adotando 
licenciamento aberto. Vamos abordar isso, um pouco mais, quando falarmos das experiências no 
Brasil.

Quando pensamos em patrimônio cultural, o movimento tem crescido e, recentemente, mu-
seus também mudaram suas políticas e decidiram compartilhar seu acervo, como a NASA, Brooklyn 
Museum, MoMa - Museum of Modern Art, York Museums Trust, Europeana e, recentemente, o 
acervo do Smithsonian.
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A América Latina também colabora para o avanço global de REA. Os Ministério de Edu-
cação do Brasil, da Argentina e Chile, respectivamente, proveem o MEC-RED, Educar e Educar                               
Chile, repositórios que disponibilizam, com licenças abertas, recursos educacionais voltados à toda 
a comunidade escolar.

A Universidade de la Republica Uruguay mantém o Nucleo REA (Núcleo de Recursos Educa-
cionais Abertos e Acessíveis), responsável por desenvolver pesquisa e formação de recursos huma-
nos para produção e uso de REA. O Brasil apresenta muitos exemplos, o mais recente e com impacto 
direto na maneira de criar e de disponibilizar materiais didáticos da Universidade Aberta do Brasil, é 
o Educapes, portal dedicado à disseminação de recursos educacionais abertos.

É importante esclarecer que não se pode classificar um recurso como aberto apenas por tê-lo 
disponibilizado on-line, seja em um repositório, sites institucionais/pessoais ou redes sociais. Se o 
recurso não possuir uma licença aberta, ele não é um REA. Portanto, as licenças são um pilar para 
os Recursos Educacionais Abertos e precisam ser adotadas.

REA

O que são Recursos Educacionais Abertos?

Com a expansão do acesso à internet e das novas possibilidades na cultura digital, diversos 
movimentos pela liberdade de usar, compartilhar e adaptar trabalhos e obras criativas têm ganhado 
força. Foi baseado nessa premissa que nasceu o movimento mundial dos Recursos Educacionais 
Abertos (REA), com uma ideia simples: o conhecimento é um bem da humanidade e deve, portanto, 
estar acessível a todos. 

Diz-se que o termo “Recursos Educacionais Abertos” (REA) foi cunhado pela UNESCO, no ano 
de 2002, em um fórum sobre o Impacto dos Cursos Abertos para descrever o fenômeno de com-
partilhamento aberto de recursos educacionais. Na ocasião, foram apresentadas iniciativas que de-
monstravam o potencial de REA para aumentar o acesso a uma educação inclusiva, equitativa e de 
qualidade. A UNESCO continua sendo uma das principais agências envolvidas na promoção dos REA.

Dez anos após, em 2012, a Unesco promoveu o I Congresso Mundial de REA que resultou na 
Declaração REA de Paris, um documento construído a partir de seis fóruns realizados, anteriormen-
te, em todas as regiões do mundo: Caribe, África, América Latina, Europa, Ásia e Oriente Médio e 
visa ajudar governos e instituições a adotarem políticas de REA.

A Recomendação UNESCO sobre REA (2019) define os REA como:
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...materiais de aprendizagem, ensino e pesquisa em qualquer formato ou meio, que estejam 
no domínio público ou copyright, que tenham sido disponibilizados com uma licença aberta, que 
permita o acesso, reuso, modificação, adaptação e redistribuição por outros, sem custos. (tradução 
nossa).

No Brasil, os REA começaram a ser discutidos em 2008, com a formação de uma comunidade 
de pessoas de distintas áreas do conhecimento e o Projeto REA.br (Projeto Brasileiro sobre Recursos 
Educacionais Abertos: Desafios e Perspectivas), que teve apoio da Open Society Foundation até o 
ano de 2015, gerando uma aproximação com os gestores políticos, que passaram a formular proje-
tos de lei que apoiam REA e com a sociedade civil, por meio de conscientização e formação.

Um dos primeiros estudos acerca dos REA no Brasil, considerado como marco brasileiro, foi o 
estudo elaborado por Carolina Rossini (2010). O documento identificou 14 projetos brasileiros que 
publicavam recursos on-line, que se aproximavam das premissas de colaboração, compartilhamen-
to e remix.  Esses projetos tinham, em comum, um nível de abertura maior aos usuários, trazendo 
termos de usos mais brandos. Esses termos de uso e a tentativa de uso de licenças flexíveis, como 
as do Creative Commons, eram um convite ao uso legal dos recursos, ou seja, permitindo cópia, dis-
tribuição e, algumas vezes, remix e adaptação.

Com o amadurecimento do movimento e a atuação crescente da comunidade em torno dos 
REA, os projetos começaram a se multiplicar, principalmente por iniciativa das universidades públi-
cas e pela produção de literatura específica sobre o tema. Em 2011, foi lançado o Caderno REA para 
educadores, elaborado para professores de educação básica. Em 2012, com apoio do Comitê Gestor 
da Internet, foi lançado o primeiro livro sobre REA em língua portuguesa, Recursos Educacionais 
Abertos: práticas colaborativas e políticas públicas, composto por onze artigos e cinco entrevistas 
trazendo uma percepção bastante ampla do tema.

Na década de 2010, diversos estudos foram publicados, abordando distintas faces da temá-
tica REA. O Horizon Report, um dos principais relatórios mundiais sobre o uso da tecnologia na 
educação, realizado, anualmente, pelo New Media Consortium, traz um consenso de que as aborda-
gens baseadas em “ambientes colaborativos e conteúdo aberto” são uma das tendências que mais 
afetará a educação nos próximos anos. A pesquisa constatou que a colaboração é, cada vez mais, 
percebida como uma habilidade primária no mundo todo, e desencadeou uma demanda crescente 
para que alunos, professores e escolas encontrem formas criativas de desenvolver essas habilidades 
dentro das atividades de aprendizado.

No Brasil, a pesquisa TIC Educação mapeia o uso de conteúdos educacionais digitais na edu-
cação desde 2013. Os últimos dados, de 2017, revelam que a internet tem o potencial de democrati-
zar o acesso à informação, facilitar a produção, o uso e a publicação de conteúdos e recursos digitais, 
além de fomentar a colaboração entre pessoas, gerando cenários educacionais mais inovadores. O 
uso dos meios digitais é altamente popularizado entre os professores    - quase a totalidade (96%) 
deles afirmaram já ter utilizado algum tipo de conteúdo digital obtido na rede para elaborar suas au-
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las. Cabe ressaltar que,  88% dos professores pesquisados disseram ter feito alterações no material 
que baixaram, e 83% já criaram um conteúdo novo misturando vários outros recursos. Essa prática 
aproxima o docente da autoria e do protagonismo. A pesquisa não indica se os recursos utilizados 
pelos professores são abertos ou não. Mas o que os dados nos indicam é que as práticas de uso de 
recursos estão ocorrendo - precisamos agora de formação e de apoio para trabalhar, cada vez mais, 
na cultura do aberto.

Esse cenário impulsionado pela expansão crescente do acesso das pessoas à internet tem 
gerado novas formas de nos relacionarmos com o conhecimento, por meio de uma postura mais 
autoral e colaborativa; e os Recursos Educacionais Abertos são, cada vez mais, compreendidos e 
integrados às práticas de distintas áreas da sociedade, principalmente a educação, o direito, a tec-
nologia da informação e a economia.

Características dos REA

Quais as características dos Recursos Educacionais Abertos?

Um Recurso Educacional Aberto se diferencia de outros recursos digitais disponibilizados na 
internet por três princípios básicos: é composto por conteúdo de aprendizagem; possui formatos 
técnicos abertos e licenças abertas, ou seja, eles já possuem uma autorização expressa do autor 
que permitem maior flexibilidade e o uso legal dos recursos didáticos; e são fáceis de modificar em 
qualquer software. Essas características são um avanço em relação ao que ocorre na maioria dos 
casos - todos os direitos reservados e formatos fechados.

Esses três princípios são importantes para pensarmos na concepção do recurso, em si. Mas 
elas só têm valor porque nos permitem agir de forma diferente como educadores. Nos permitem 
atuar de forma mais aberta (o que costumamos chamar de Práticas Educacionais Abertas - PEA). 
Nós não vamos nos aprofundar no significado específico de PEA aqui, mas o princípio está ligado, de 
forma simples, ao potencial de recursos abertos para fomentar práticas colaborativas, participativas 
e de autoria.

Conteúdo educacional

Por muito tempo, pesquisadores discutiram o que é, efetivamente, um objeto de aprendiza-
gem, um recurso educacional ou um conteúdo didático. Definir o tamanho e o escopo de um recurso 
educacional se tornou um grande problema. A imagem de um rio é educacional? Pode ser, claro, 
desde que usada com esse propósito. Uma música, ou som, pode ser considerada como um recurso 
educacional? Idem! Por isso, atualmente, os REA são definidos de forma muito abrangente (o que in-
comoda alguns, mas não a nós). Eles podem ser um curso completo, um plano de aula, um jogo, um 
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artigo científico, uma imagem que você produziu em uma viagem, entrevistas, áudios, vídeos, ou a 
combinação de vários desses elementos. Esses produtos ou obras são utilizados, regularmente, nas 
atividades docente, seja na educação superior ou na educação básica. Portanto, quando dizemos 
que os REA têm que ser educacionais, não é porque eles têm uma qualidade ”nata”, mas que são ou 
podem ser utilizados em contextos educacionais.

Do ponto de vista da abertura, ou formato técnico, a própria definição de REA apresentada 
pela UNESCO traz a recomendação preferencial pelo uso de formatos abertos que facilitem o reuso 
e o remix. 

Os formatos e os padrões são abertos quando não estão vinculados a um único produto ou 
software e seus procedimentos para a guarda e a leitura de arquivos são documentados e de acesso 
público. É preciso entender que a leitura dos formatos digitais não é feita de forma direta, é preciso 
utilizar um software, e nesse caso, um formato aberto permite que diversos softwares possam im-
plementá-lo, independentemente dos direitos de propriedade. Por exemplo, para ouvir uma música 
no seu desktop, notebook ou dispositivo móvel é necessário um software que seja capaz de tocá-la. 
Se essa música possuir um formato fechado, ela poderá ser reproduzida apenas em softwares deter-
minados pela empresa. Vamos falar mais sobre isso no capítulo de formatos.

Para além dos formatos, a abertura legal (que já discutimos quando falamos de licenças) 
garante os direitos do autor e, ao mesmo tempo, garante liberdades mínimas aos usuários, que são 
definidas pelo autor da obra, e podem gerar novos usos, novos recursos didáticos e novas ideias.

A ideia principal dos REA é que qualquer recurso publicado pode ser utilizado e recombinado 
por outras pessoas, aumentando o conhecimento de todos; como blocos que podem ser conectados 
por pessoas, locais e modos diferentes, em locais diferentes e de modos diferentes, para satisfazer 
uma necessidade específica de conhecimento.

Considerando que os REA são materiais com objetivo de apoiar o aprendizado, a diferença 
entre esses materiais e os que, tipicamente, encontramos na internet, gratuitamente, ou os que dis-
ponibilizamos em sites pessoais, são as licenças de uso, que são flexíveis e dão ao autor o poder de 
escolher de que modo outras pessoas poderão usar esse material e a abertura técnica, no sentido de 
utilizar formatos que sejam fáceis de abrir e de modificar em qualquer software. A seguir, um vídeo 
do professor Tel Amiel (um pouco mais jovem!) abordando esses temas de maneira bem resumida 
- um reforço.

https://youtu.be/hzv3ryTFho0

Dessa forma, apenas disponibilizar, gratuitamente, um recurso educacional na internet, por 
exemplo, não o caracteriza como um Recurso Educacional Aberto. Os REA se apoiam em algumas 
liberdades mínimas concedidas ao usuário final pelo autor da obra. Para o pesquisador David Wiley 
(s/d), essas liberdades são conhecidas como os 5Rs:

https://youtu.be/hzv3ryTFho0
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• reusar: compreende a liberdade de usar o original em distintos contextos;

• revisar: compreende a liberdade de adaptar e melhorar o REA para que se adeque às 
suas necessidades;

• recombinar: compreende a liberdade de combinar e de fazer misturas e colagens de 
um REA com outros REA, originando novos materiais;

• redistribuir: compreende a liberdade de compartilhar o REA original e a versão criada 
por você;

• reter: compreende a liberdade de fazer cópia e guardar o recurso em qualquer dispo-
sitivo pessoal.

Essas práticas são apenas um guia para pensar sobre os potenciais e possibilidades dos REA - 
ou seja, o que queremos que as pessoas possam fazer, em um cenário ideal, com os REA.

Para entender melhor como funciona a produção dos REA, vale a pena refletir acerca de um 
“ciclo de vida” para o recurso educacional. Na perspectiva de um professor, esse ciclo começa a ser 
idealizado com uma tarefa que faz parte do cotidiano: o desejo ou a necessidade de aprender ou de 
ensinar algo.

Os Recursos Educacionais Abertos geram um processo de engajamento com os recursos didá-
ticos, focando em: usar e adaptar o que foi criado por outros para o seu próprio uso; compartilhar o 
que você cria, sozinho ou em conjunto, com outros professores/alunos; compartilhar novamente o 
material que você adaptou, de forma que outros usuários possam ser beneficiados.
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                                                          Ciclo de vida dos REA  

Ciclo de um REA - CC-BY

• Encontrar: o primeiro passo é procurar recursos capazes de atender, adequadamen-
te, à sua necessidade. Você pode utilizar ferramentas de busca na internet ou recorrer ao seu pró-
prio material, como: anotações de aula do ano anterior, projetos e atividades antigas etc. 

• Criar: nessa etapa, você pode tanto criar seu recurso “do zero”, quanto pode combi-
nar os recursos que encontrou para montar um novo.

• Adaptar: ao compor novos recursos, quase sempre será necessário fazer algumas 
adaptações no material que você encontrou para que ele se adéque ao seu contexto. Esse processo 
pode incluir correções, melhoramentos, contextualização e, algumas vezes, pode ser necessário re-
fazer, completamente, o material.

• Usar: finalmente você pode usar os REA na sala de aula, na internet, em reuniões 
pedagógicas etc.

• Compartilhar: uma vez finalizado os REA, você pode disponibilizá-los à comunidade, 
de dentro e de fora da escola, que poderá reusá-los e, assim, recomeçar o seu ciclo de vida.

É claro que a simples disponibilização de um REA na internet não garante que esse ciclo de 
vida continuará ou que as práticas e as metodologias em sala de aula mudarão. Entretanto, vários 
processos de abertura e de colaboração inerentes às próprias características de um Recurso Edu-
cacional Aberto podem contribuir para o desenvolvimento de um ecossistema que contribua com 
práticas educacionais e metodologias mais abertas e compartilhamento do conhecimento gerado.
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O potencial transformador dos REA

Na sociedade atual, movida pelo conhecimento, os sistemas de ensino superior têm um       
papel fundamental no desenvolvimento social das nações. Ao mesmo tempo, enfrentam imensos 
desafios para atender à crescente demanda por vagas de trabalho em  todo o mundo. Essa demanda 
e a difusão constante da infraestrutura de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) criaram 
desafios inéditos, em um momento em que os recursos são limitados. Tornou-se cada vez mais        
importante que as instituições de ensino apoiem, de modo planejado e sistemático:

• o desenvolvimento continuado de programas e de cursos;

• a organização de sessões de contato interativas com e entre alunos; 

• o desenvolvimento de materiais de ensino e de aprendizado de qualidade;

• o desenvolvimento de ferramentas de avaliação eficientes para diferentes                                      
ambientes;              

• as conexões com o mundo do trabalho.

Os REA podem contribuir, significativamente, para esses processos. Entretanto, os REA não 
resultam, automaticamente, em qualidade, eficiência e rentabilidade; isso muito depende dos pro-
cessos implementados. Para a UNESCO, o potencial transformador dos REA para a educação supe-
rior (e entendemos que isso vale para o básico também) depende de:

• melhorar a qualidade dos materiais de aprendizado, por meio de processos de                            
revisão pelos pares; 

• valer-se dos benefícios da contextualização, personalização, localização  e                                    
contextualização geográfica;

• priorizar a abertura e a melhoria da qualidade do material de aprendizado; 

• desenvolver competências para a criação e o uso de REA, como parte do                                               
desenvolvimento dos profissionais acadêmicos;

• atender às necessidades de populações específicas de alunos, como aquelas com 
necessidades especiais; 

• otimizar a implantação da equipe institucional e orçamentos; 

• atender aos alunos nos idiomas locais;
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• envolver alunos na seleção e na adaptação de REA, de modo a engajá-los, mais ativa-
mente, no processo de aprendizado; 

• usar materiais desenvolvidos localmente, atribuindo o devido crédito ao autor.

O potencial transformador dos REA também inclui os benefícios do compartilhamento e da 
colaboração entre instituições e países; e na criação de novos modelos educacionais. Vejamos al-
guns exemplos brasileiros que consideram essas premissas.

O projeto REMAR (Recursos Educacionais Multiplataforma Abertos na Rede), da Universida-
de Federal de São Carlos, facilita e amplia a construção e o reuso de REA, por meio de um serviço, 
na forma de uma plataforma web. Este oferece ferramentas para facilitar a construção e a custo-
mização de REA, seguindo diretrizes que favorecem o reuso, a disponibilização desses recursos em 
diferentes plataformas, bem como a integração com ambientes virtuais de aprendizagem. O projeto 
prevê, também, o desenvolvimento e a adaptação de REA com instituições parceiras.

O Programa REA Paraná, da Universidade Federal do Paraná, além de criar a primeira política 
institucional de REA no Brasil, a qual prevê acréscimo de 25% na pontuação de avaliação do desem-
penho docente para as atividades depositadas em seu repositório institucional (Resolução 10/14 
§16 e 14/14 §18); também oferece curso de curta duração para os docentes, no intuito de facilitar o 
seu desenvolvimento profissional.

O projeto Índio Educa é considerado importante quando demonstra o protagonismo  da po-
pulação indígena e a produção de material local. Movidos pelo desejo não apenas de compartilhar 
material, mas, também, de criar recursos de qualidade e adaptáveis, 40 indígenas, pertencentes a 
dez etnias diferentes escreveram, colaborativamente, a sua primeira publicação, o livro “Índios na 
visão dos Índios: Somos Patrimônio”, o qual buscou se aproximar do formato REA.

E, por último, podemos relembrar o pioneiro Projeto Folhas, uma política institucional do 
Governo do Paraná, implementada entre os anos de 2003 a 2010. Por intermédio de edital, profes-
sores da rede estadual de ensino foram selecionados para serem autores do material didático para 
o ensino médio. Esses professores se dedicaram, exclusivamente, à criação do material e contaram 
com um rigoroso processo de avaliação por pares, formados por técnicos da Secretaria Estadual de 
Educação e por docentes da Universidade Federal do Paraná. O resultado desse projeto foi a criação 
de livros didáticos para o ensino médio, distribuídos para toda a rede - com um detalhe - os direitos 
estão descritos assim: Este livro é público - está autorizada a sua reprodução total ou parcial. 

Como podemos constatar nos exemplos apresentados, o material REA não é diferente do ma-
terial que você já usa. São livros, artigos, vídeos, fotos, planos de aula, plataformas personalizáveis e 
outros recursos que já fazem parte do seu dia a dia. A diferença é que, ao menos, usam uma licença 
aberta que permite alterações, montar um material a partir de uma série de recursos, distribuí-los 
abertamente, seguindo as restrições impostas pelas licenças de cada material.
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O que você pode fazer

Você pode começar um movimento transformador em sua instituição usando e ajudando a 
promover REA, por exemplo, sugerindo leituras e atividades para seus alunos que sejam recursos 
abertos; compartilhar seu material de maneira que seja fácil para outros colegas utilizá-los e adap-
tá-los, traduzir recursos em outras línguas, sozinho ou em comunidade.

Fazendo uso de material REA, você tem mais liberdade para criar, montar e adaptar material, 
de acordo com as suas necessidades e a de seus alunos. Além disso, você pode trabalhar em parceria 
com seus colegas, usando material que eles produziram ou contribuindo com o seu material.

Como no uso de qualquer outro recurso educacional, o planejamento para o uso de REA deve 
contemplar os seus objetivos e recursos. Para além disso, é importante ressaltar que o professor 
tem o papel essencial de avaliar a qualidade do recurso educacional. Em muitos casos, os REA são 
produzidos por grupos reconhecidos (editoras, universidades, escolas, professores, organizações) e 
passam por critérios de avaliação e de averiguação. Todo material, comercial ou não, pode ter erros 
e pode ou não ter qualidade. O mesmo acontece com REA.

Muitos recursos disponíveis, abertamente, na internet podem ter ótima qualidade, enquanto 
outros serem de qualidade duvidosa. Uma boa dica é procurar recursos em sites de qualidade re-
conhecida, como de universidades ou de organizações educacionais, nos quais você confia. Muitos 
sites contendo REA utilizam modelos de avaliação dos recursos, permitindo que outros usuários co-
mentem ou os avaliem, por meio de notas ou de critérios específicos. Observar a avaliação de outros 
usuários é uma boa maneira de iniciar a análise da qualidade de um recurso.

Formatos

Criação de REA e Formatos Abertos

Para criar o seu material, você pode usar os programas de computador que esteja acostu-
mado. O que vai tornar o seu material em um recurso educacional aberto será a forma como você 
compartilhará. Além de definir a licença de uso apropriada, você deve prestar atenção ao formato 
do documento que está criando. O ideal é utilizar formatos que são baseados em padrões abertos. 
Mas o que isso significa?

² Atualmente, o formato pdf permite que se transforme o conteúdo em doc, desde que 
o arquivo não tenha sido codificado com senha, utilizando plataformas gratuitas como o https://
www.ilovepdf.com/pt, embora nesse processo pode ser que a formatação não fique fiel ao original 
(SACERDOTE, 2021).

https://www.ilovepdf.com/pt
https://www.ilovepdf.com/pt
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O pesquisador Sérgio Amadeu (2018),  enfatiza que comunicação digital é totalmente depen-
dente de formatos. Formato é um modo específico de codificar a informação para o seu armazena-
mento e recuperação em um arquivo de computador implementado por software. Os formatos de 
arquivos em computador ou formatos digitais podem ser fechados e proprietários. Isso quer dizer 
que o código que contém as instruções para o computador salvar e recuperar as informações do 
arquivo não é acessível a todos, sendo patenteado ou licenciado em copyright pelo seu desenvolve-
dor. Quando o formato tem sua codificação aberta e não está submetido a bloqueios legais de uso 
é chamado de formato aberto.

Um dos formatos de arquivo mais comuns é o .DOC, da empresa Microsoft Office, um for-
mato “fechado” ou proprietário. Apesar de ser um formato criado e mantido por uma empresa, ele 
pode ser aberto por aplicativos de software livre, como o LibreOffice ou BrOffice. Mas, por ser um 
formato fechado, não há garantia de que a formatação original do arquivo seja mantida, quando ele 
for aberto em um software livre. Ou seja, não há garantia de que o documento será igual, ou tenha 
a mesma apresentação, em todos os computadores - ou de que você conseguirá abri-lo no futuro, 
já que as versões mais novas dos softwares nem sempre abrem os arquivos gerados nos formatos 
proprietários das versões anteriores dos mesmos softwares.

A propriedade de um formato de arquivo digital dá, ao seu criador, o controle sobre o softwa-
re que permitirá a sua leitura. Sem acesso às instruções que compõem a conversão do formato, ou 
simplesmente impedido de desenvolver a conversão por proibição legal, o usuário de um formato 
proprietário teria um grande custo para a troca de todos os seus dados, caso queira se libertar de 
uma solução proprietária.

Um educador não tem completa autonomia para decidir sobre sua própria criação, caso tenha 
utilizado formatos proprietários. Existem formatos que excluem as práticas culturais recombinantes, 
sendo completamente impróprios para sua utilização no processo educacional, principalmente se a 
universidade ou a escola pretende produzir Recursos Educacionais Abertos (REA).

O PDF é um formato de arquivo aberto, ou seja, qualquer desenvolvedor tem acesso às suas 
especificações e pode escrever aplicativos que leiam o seu padrão. Entretanto, se um grupo de edu-
cadores lançar seu material didático em PDF, esse material não poderá ser retrabalhado, embora 
possa ser lido por diversos softwares. O formato PDF não permite edição, torna difícil a cópia de 
trechos e, por fim, dificulta sua utilização direta para se criar uma obra derivada.

Desse modo, os educadores que gostariam de complementar o material didático distribuído 
em PDF, e adequá-lo à sua realidade local, ficam obrigados a digitar o conteúdo , novamente, ou 
“copiar e colar” pequenas partes do texto em um outro arquivo, com formato editável . Um exem-
plo simples: compartilhar em PDF é útil - é um formato aberto e qualquer pessoa pode encontrar 
programas para baixar e visualizar esse tipo de arquivo. Mas editar (ou copiar e colar) de um arquivo 
PDF, é muito trabalhoso. Se você quer mesmo permitir o reuso de um material, porque não compar-
tilhar o arquivo PDF e incluir, também, o mesmo documento em formato editável (por exemplo, ODT 
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ou DOCx)? Assim, você consegue compartilhar um documento aberto e editável, facilitando o reuso 
e o remix. Nesse sentido, apesar de muitos educadores liberarem seus textos em uma das diversas 
licenças abertas, o formato da liberação pode bloquear, ou dificultar, o uso pleno da criação. A mes-
ma linha de pensamento vale para outros tipos de mídia como imagens, áudios e vídeos.

As duas mais importantes fontes para o estabelecimento de padrões abertos, que promovem 
a interoperabilidade global, são o World Wide Web Consortium (W3C), para hipertextos (web); e 
os da Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), para textos 
(pacotes de escritório).

A W3C faz a padronização, por exemplo, de dois formatos amplamente usados na internet, o 
HTML (Hypertext Markup Language) e o XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Já a OASIS 
padroniza documentos de escritório, como textos, planilhas eletrônicas, gráficos e apresentações 
por meio do OpenDocument Format (ODF), que são formatos utilizados no LibreOffice, um concor-
rente compatível com o pacote Microsoft Office.

O ODF também é um padrão mundial reconhecido desde 2006, pela ISO e ABNT (Norma 
ISO/IEC 26.300). Para promover o uso de padrões abertos e do formato OpenDocument foi criada 
a ODF Alliance, formada por um grupo de organizações governamentais, empresas e integrantes da 
sociedade civil, que assumiu o compromisso de apoiar a interoperabilidade e o desenvolvimento 
colaborativo dos padrões abertos.

Basicamente, os formatos e padrões abertos possibilitam a interoperabilidade entre diversos 
aplicativos e plataformas; permitem aplicação sem quaisquer restrições ou pagamentos de royalties; 
podem ser implementados por múltiplos fornecedores de programas de computador, em múltiplas 
plataformas; sem quaisquer ônus relativos à propriedade intelectual.

                                                              Padrões ODF
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Assim como as licenças abertas, os formatos garantem o livre fluxo do conhecimento, bem 
como os esforços para assegurar a adaptação e o compartilhamento dos recursos educacionais, para 
avançar a construção do conhecimento como bem comum e para expandir a diversidade cultural. 
São essenciais ao ecossistema de criação e disponibilização de Recursos Educacionais Abertos.

Licenciando abertamente

Como aplico uma licença

Como aplico uma licença Creative Commons ao meu material?

Aplicar uma licença Creative Commons ao seu conteúdo é muito simples e pode ser usar usa-
do tanto em materiais digitais como impressos. Não há um único modelo a seguir.

Para material on-line

Acesse o site do Creative Commons, responda a duas perguntas, selecione a licença apro-
priada para o seu material no seletor de licença CC e, em seguida, siga as instruções para incluir o 
código HTML. O código, automaticamente, gerará um botão de licença e uma declaração de que seu 
material está licenciado sob uma licença CC. Caso você só esteja licenciando parte de uma obra (por 
exemplo, se você tiver criado um vídeo sob uma licença CC, mas estiver usando uma música sob uma 
licença diferente), não se esqueça de marcar, claramente, quais as partes estão sob a licença CC e 
quais não estão. O código HTML também incluirá metadados que permitem ao material ser desco-
berto por mecanismos de busca sensíveis a Creative Commons.

                                 Seleção on-line de licenças Creative Commons

                    Inclusão de metadados CC
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Achou complicado? O Caderno REA para Professores explica o assunto com mais exemplos.

Para material off-line/impresso

Identifique qual licença deseja aplicar à sua obra, depois aplique o material em algum lugar 
da sua obra (na segunda página de um livro, por exemplo). Utilize esse modelo para lhe guiar:
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Modelo

[IMAGEM DA LICENÇA]

A não ser que indicado ao contrário, a obra [TÍTULO] de [AUTORIA] está licenciada com uma 
licença Creative Commons [TIPO/VERSÃO], disponível em: [URL].

Modelo preenchido

A não ser que indicado ao contrário, a obra A Grande Batalha de Android e Iphone, de Sergey 
Jobs, disponível em: http://livrosabertos.com, está licenciada com uma licença Creative Commons 
Atribuição-Compartilha Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0). Mais informações em: https://creati-
vecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BR.

Um modelo utilizado pela EdUFBA

Livro rea
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Outros exemplos que podem lhe orientar:

Economia e cultura do Candomblé na Bahia - Editora da UESC (Licenciado com CC-BY);

Quem manda aqui - um livro comercial, publicado pela Companhia das Letras (Licenciado 
com CC-BY-NC).

O importante é que as pessoas possam ter clareza de quem é o autor, qual a licença e onde 
o recurso pode ser encontrado.

Para plataformas de terceiros

Muitas plataformas de mídia, como Flickr (fotos), YouTube, Slideshare e Internet Archive, 
possuem ferramentas destinadas a obras em Creative Commons, permitindo que os usuários mar-
quem seu material com uma licença CC, por meio de suas configurações de conta.

A vantagem de usar essa funcionalidade é que ela permite a outras pessoas encontrarem o 
seu conteúdo, ao pesquisarem por materiais licenciados sob CC nessas plataformas. Se a plataforma 
na qual você está publicando o seu conteúdo não suporta licenciamento em CC, você ainda pode 
identificá-lo como licenciado na descrição em seu texto.

Vejamos o exemplo de licenciamento do Vimeo, plataforma de publicação de vídeos sem 
propagandas (nós usamos, é ótima). Depois de publicar o seu vídeo, vá para distribuição. Lá, você 
pode escolher qualquer uma das licenças Creative Commons.

Escolha de licença CC no Vimeo

No Youtube, é possível publicar com CC, mas existe uma única opção (CC-BY). Se você já pu-
blicou seu vídeo, pode alterar a licença. Quando você subir o seu vídeo, verá, em uma das opções, 
a tela, a seguir. A escolha padrão é a Licença do Youtube. Selecionando, você pode indicar a licença 
CC-BY.
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Legalmente, os três cenários que abordamos, aqui (on-line, off-line e em outras plataformas), 
são equivalentes. A única diferença entre a aplicação de uma licença CC off-line, em vez de on-line 
é que marcar uma obra on-line com metadados garantirá que outros usuários sejam capazes de en-
contrá-la, por meio de mecanismos de busca sensíveis a CC (como o Google).

A DED/CAPES iniciou uma campanha de licenciamento aberto para a Universidade Aberta do 
Brasil, tendo em vista a circular 28/2017 (CPCF). Nela, você encontra mais detalhes sobre os pro-
cedimentos que devem ser seguidos pelas instituições, alguns exemplos e muitas das informações 
aqui contidas.

O que devo considerar

O que devo considerar para escolher uma licença?

A escolha de uma licença pode gerar muitos contrapontos e divide opiniões entre especia-
listas. As licenças de compartilhamento igual (SA) obrigam o autor de obra derivada a licenciar nos 
mesmos termos que a obra originária. As licenças que impedem derivações (ND) restringem que 
outros autores criem, a partir obra originária, mesmo que licenciando nos mesmos termos. Por fim, 
as licenças de vedação de uso comercial (NC) são marcadas por imprecisão ou falta de consenso, 
em relação ao que seja uso comercial. Vejamos alguns pontos que podem te ajudar nessa escolha.
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Qualquer licença torna meu material REA?

Nem todas as licenças Creative Commons tornam uma obra em um recurso aberto. Para 
alguns, somente licenças que respeitem liberdades mínimas dos REA ou os 5Rs são aceitas (não 
lembra o que é isso? volte aqui), pois permitem reuso, modificação e compartilhamento. As licenças 
que se enquadram nesse contexto são:

• CC-BY: essa licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem, a par-
tir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela cria-
ção original;

• CC-BY-SA: essa licença permite que outros remixem, adaptem e criem, a partir do seu 
trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito e que licenciem as 
novas criações sob termos idênticos. 

As primeiras duas são licenças muito liberais, que restringem pouco o que terceiros podem 
fazer com a sua obra.

• CC-BY-NC: essa licença permite que outros remixem, adaptem e criem, a partir do seu 
trabalho, para fins não comerciais, e embora os novos trabalhos tenham que lhe atribuir o devido 
crédito e não possam ser usados para fins comerciais, os usuários não têm que licenciar esses traba-
lhos derivados sob os mesmos termos;

• CC-BY-NC-SA: essa licença permite que outros remixem, adaptem e criem, a partir do 
seu trabalho, para fins não comerciais, desde que atribuam a você o devido crédito e que licenciem 
as novas criações sob termos idênticos.

O uso de NC limita a participação de algumas pessoas ou entidades. Há crescente consenso 
internacional em torno do que constitui o uso comercial - algo voltado para gerar lucro. Mas ainda 
não há clara jurisprudência sobre o tema no Brasil e, portanto, ao escolher usar NC, você pode res-
tringir o uso por qualquer entidade com fins lucrativos. É claro que, se uma entidade quiser usar sua 
obra, ela sempre pode entrar em contato com você e pedir permissão.

As outras duas licenças, que usam a cláusula ND (não a obras derivadas), não permitem 
adaptações, remix, traduções, e, portanto, geralmente não são consideras REA. São licenças que, 
basicamente, permitem que você baixe o recurso. Para alguns, isso não é suficiente para atender 
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às suas necessidades. No entanto, a mera possibilidade de baixar um recurso e, legalmente, poder 
colocá-lo em outro lugar já é uma grande abertura! É o que faz a importante revista Le Monde Diplo-
matique Brasil (imagem, a seguir, CC-BY-NC-ND) que usa uma licença CC-BY-NC-ND. Eles não querem 
que outras empresas usem o conteúdo para gerar lucro (por isso NC) e não querem que somente 
trechos das obras sejam usadas (isso poderia deturpar a intenção de um longo texto jornalístico, 
caso utilizem apenas trechos que convém ao autor do remix).

O que devo pensar antes de aplicar uma licença CC?

Aplicar uma licença Creative Commons (CC) ao seu material é uma decisão séria. Quando 
você aplica uma licença CC, você dá permissões específicas para que qualquer pessoa utilize o seu 
material, enquanto durar a vigência dos direitos autorais e de direitos semelhantes aplicáveis.

Vejamos alguns pontos a considerar:

1. O material é protegido por direitos autorais? É importante pontuar que as licenças CC 
não se aplicam a materiais em domínio público. Se está em domínio público, todos podem usar;

2. Você é proprietário do material que deseja licenciar? Se não, você está autorizado, 
de outro modo, a licenciá-lo sob a licença CC específica que deseja usar? Você não deve aplicar uma 
licença a um material sobre o qual você não possui direitos ou que você não está autorizado a licen-
ciar;

3. Você está ciente de que as licenças CC não são revogáveis? Você é livre para parar 
de oferecer o material sob uma licença CC, a qualquer momento, mas isso não afetará os direitos 
associados a quaisquer cópias da sua obra que já estejam em circulação (Qualquer licenciado pode 
perder seus direitos após violar a licença, mas isso não afeta o uso contínuo da obra por outros li-
cenciados);

4. Você é membro de uma sociedade/associação de gestão coletiva? Se sim, você deve 
se certificar de que pode usar licenças CC nos seus materiais. Sempre leia os termos e condições da 
licença específica que você pretende aplicar.
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Além disso, há vários termos que podem variar nas versões anteriores da licença, tanto ori-
ginais quanto adaptadas. Não recomendamos, mas caso você opte por usar uma versão pré-4.0 ou 
qualquer versão adaptada, cláusulas como a de legislação aplicável poderão afetar a sua escolha.

Como as licenças operam?

Todas as licenças CC não têm caráter de exclusividade: criadores e proprietários podem en-
trar em distintos acordos de licenciamento adicionais para o mesmo material, a qualquer momento 
(o que é chamado de “duplo licenciamento” ou “multilicenciamento”). No entanto, uma vez conce-
didas, as licenças CC não são revogáveis, a menos que ocorra uma violação, e, ainda assim, a licença 
é encerrada apenas para o licenciado responsável.

As licenças CC afetam as exceções e as limitações aos direitos autorais?

Não. Desde a sua concepção, as licenças CC não reduzem, limitam ou restringem quaisquer 
direitos sob as exceções e limitações aos direitos autorais. Caso o uso de material licenciado sob CC 
seja permitido de outra forma, por uma exceção ou limitação, você não precisa contar com a licença 
CC ou cumprir os seus termos e condições. Esse é um princípio fundamental do licenciamento em 
CC. Não vamos abordar esse tema aqui em muito mais detalhe.

Por que as obras com a restrição ND (Não a Derivados) não são, usualmente, consideradas 
REA?

Proibir a criação de obras derivadas impede o exercício de liberdades associadas à noção de 
que são REA. Essas obras não podem ser aprimoradas e nem recombinadas, não produzindo, assim, 
os benefícios educacionais básicos pelos quais Recursos Educacionais Abertos foram concebidos.
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Quais as consequências da condição SA (Compartilhamento pela Mesma Licença)?

Para Carolina Rossini e Alexandre Abdo (s/d), a condição de Compartilhamento pela Mes-
ma Licença surgiu como um mecanismo de reforço na produção de softwares livres, pelo qual se 
buscava garantir que futuras contribuições derivadas de uma obra colaborativa estariam, também, 
disponíveis para todos.

Apesar de trazer esta grande vantagem – garantir que as obras derivadas estarão, também, 
sob a mesma licença, para serem reapropriadas pelas comunidades, sem restringir liberdades, a 
priori –, há razões que merecem ser conhecidas pelas quais a condição SA, dependendo do contexto, 
pode não ser desejável.

Isso ocorre quando essa defesa das liberdades traz benefícios relativamente menores aos 
obtidos pela apropriação incondicional da obra. É o caso dos artigos científicos, cujo interesse maior, 
do progresso e do acesso à ciência, não é tão bem servido pelo condicionamento da sua reutilização 
à preservação da licença. Isso ocorre pois, independentemente das liberdades das obras derivadas, 
as ideias científicas contidas nelas já são livres. Quando estas estão restritas, é por um sistema di-
ferente, das patentes, sobre o qual o direito autoral e as licenças Creative Commons não influem.

Os Recursos Educacionais Abertos estão no meio do caminho entre artigos científicos, cuja 
licença BY é, justificadamente, preferível; e software, no qual a comunidade tem preferido licenças 
equivalentes à BY-SA. Assim, o autor deve considerar o seu contexto e, no caso de obras colaborati-
vas, a sustentabilidade das comunidades, ao decidir entre essas duas.

Um problema importante a ser considerado, relativo à condição BY-SA é a compatibilidade de 
incorporação em obras com outras licenças. Obras sob a licença apenas BY podem ser recombinadas 
com obras sob licença BY-SA, BY-NC, e BY-NC-SA; mas a obra resultante deverá, necessariamente, ter 
a licença da segunda obra. Já obras sob a licença BY-SA só podem ser recombinadas com obras sob 
licença BY-SA. Por essa razão, muitas pessoas preferem a licença BY, por ela ser mais fiel à letra da 
definição de Recursos Educacionais Abertos.
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Quais as consequências da restrição NC (Não Comercial)?

Para Carolina Rossini e Alexandre Abdo, algumas das variantes, frequentemente utilizadas 
das licenças Creative Commons, são aquelas que restringem o “uso não comercial”.

Essas variantes tentam antever e restringir os possíveis usos dos recursos, sem consideração 
pelos benefícios sociais que os REA buscam promover. Ainda assim, por oferecerem algum nível das 
quatro liberdades esperadas de um REA, costuma-se, em alguns contextos, apresentar obras assim 
licenciadas como Recursos Educacionais Abertos.

Apesar de aparentemente inocente, a restrição Não Comercial pode reduzir, significativa-
mente, a utilidade social das obras. Veja, a seguir, alguns exemplos de problemas dessa restrição.

A obra não poderá ser recombinada na Wikipédia, o maior e mais acessado repositório de 
Recursos Educacionais Abertos existente. Esse problema recorre com muitos outros repositórios de 
conhecimento livre.

A obra não poderá ser distribuída como parte integral de um software livre educativo, pois 
nenhuma das licenças de software livre admite essa restrição (quase todas permitem o uso comer-
cial).

A obra não poderá ser distribuída, nem por uma entidade sem fins lucrativos, pela venda, 
ainda que seja a preço de custo da mídia, de versões impressas ou em suporte digital. Isso dificulta 
o seu alcance, justamente aos que vivem em regiões onde o uso da internet é custoso, o que, em 
geral, também significa que o acesso à educação é ruim, ou seja, os principais beneficiários dos REA 
são prejudicados pela restrição NC. 

A obra não poderá ser distribuída ou preservada em qualquer condição que dependa de 
renda associada ao seu acesso, como sites ou blogs que utilizem propaganda para custear banda e 
servidores, ou organizações que dependam da venda de itens que incorporem a obra. 

A obra não pode ser incorporada a nenhum produto artesanal, como um jogo, uma ferra-
menta ou peças educativas, cujo custo de produção, ou do material, torne necessária a circulação 
comercial. Em suma, a restrição Não Comercial impede que o mercado, a principal força produtiva 
da sociedade moderna, tenha qualquer papel no aprimoramento, na distribuição ou na preservação 
da obra.
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Note que cada atividade descrita nos itens anteriores gera, na ausência da restrição Não 
Comercial, um empreendimento diretamente interessado em investir no aprimoramento e na                 
difusão de Recursos Educacionais Abertos, realimentando a comunidade e multiplicando os benefí-
cios sociais que fundamentam os REA.

Apesar dos problemas citados, essa restrição goza de popularidade, em parte por desconhe-
cimento deles, mas também por uma crença difundida de que a restrição Não Comercial protege 
o autor de alguma “exploração”, que está relacionada a atividades sem fins lucrativos, ou que ela 
combate o “capitalismo”. A realidade econômica, contudo, é outra.

A restrição diz respeito à finalidade da atividade comercial, e não à sua origem, portanto,  
empreendimentos com ou sem fins lucrativos são limitados da mesma forma, assim como podem 
fazer os mesmos usos. Em uma sociedade em que o setor de serviços é a matriz da economia, a 
simples divulgação da autoria exigida pela condição de atribuição já fornece ao autor um retorno 
pelo seu trabalho, na forma de oportunidades e de valorização econômicas, tão maior quanto mais 
difundida for a “exploração” da sua obra. As próprias liberdades esperadas de REA, na ausência 
dessa restrição e por garantirem o acesso universal ao recurso, estimulam a competição e, assim, 
permitem que a sua exploração econômica seja eficiente, dificultando monopólios e maximizando 
a sua oferta, a preços justos, quando já não estiverem disponíveis gratuitamente, para benefício da 
sociedade como um todo.

Como REA pretendem ser obras vivas, recombinações consecutivas da obra causam o            
acúmulo de derivações e de autores, o que torna a restrição Não Comercial, na prática, impeditiva 
de qualquer uso comercial futuro, por mais benéfico que se o reconheça, mesmo pelos próprios 
autores da obra. A restrição Não Comercial promove uma lógica proprietária do conhecimento, ao 
contrário de um bem comum partilhado por toda a humanidade. Filosoficamente, ela representa, 
até mais que a restrição “Não a Derivados”, uma incapacidade de superar o uso da repressão estatal 
– por meio da lei de direito de autor – para restringir o acesso à educação.

Esse é um lado importante do debate. Outros defendem, fielmente, o uso cláusula NC, para 
que possam se proteger do uso indevido da sua obra por entidades comerciais. Isso é comum na 
fala de professores universitários, que têm receio que sua obra possa ser apropriada por editoras 
comerciais, por exemplo. A decisão acerca da licença que você quer usar, é sua! 
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Usar

Percurso: Uso e busca de recursos disponíveis

Perder-se também é caminho

Clarice Lispector

Neste capítulo, vamos apresentar os principais projetos e iniciativas nacionais e internacio-
nais para encontrar e usar Recursos Educacionais Abertos.

Esperamos que você seja capaz de:

• entender como identificar e buscar REA na internet e em repositórios institucionais;

• conhecer as principais iniciativas brasileiras no contexto da política pública, da uni-
versidade e da sociedade civil;

• conhecer o cenário internacional frente ao avanço dos REA.

Como encontrar REA

Como identificar e encontrar REA?

Como identificar e encontrar Recursos Educacionais Abertos?

Apesar de que a disponibilidade de Recursos Educacionais Abertos estejam em constante 
expansão, ainda não é tarefa fácil procurar e identificar Recursos Educacionais Abertos na internet. 
Atualmente, existem muitos repositórios, mapeamentos e REA disponibilizados em sites pessoais 
pelos próprios autores. Isso significa que, para encontrá-los, é necessário conhecer e adotar algumas 
estratégias.

Para muitas pessoas, o meio mais fácil de encontrar recursos na internet é utilizar um site de 
busca, como os conhecidos Google e Bing. Também é possível usar agregadores especializados em 
materiais licenciados, repositórios e mapeamentos.
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Como identifico um REA?

Como já mencionado, um Recurso Educacional Aberto deve apresentar uma licença de uso 
flexível, que permita algumas liberdades aos usuários e, preferencialmente, em um formato aberto 
para facilitar a adaptação/remix.

Primeiro, identifique a licença de uso. Além das licenças CC, as licenças de Domínio                                 
Público e outras licenças de software livre também permitem as liberdades mínimas, enquanto todo 
e qualquer conteúdo que venha acompanhado do símbolo do Copyright © necessita que se tenha 
autorização expressa do autor ou detentor dos direitos patrimoniais para serem usados. Ademais, 
lembre-se de que, se não há indicação de licença, você deve assumir que o recurso é fechado e está 
sob licença “todos os direitos reservados”.

Em alguns sites, isso é visível no rodapé da página, como no exemplo do portal Ciensação, um 
site com dezenas de projetos abertos. Note o símbolo da licença CC-BY-SA no rodapé.

Em outros, procure por páginas de termos de uso, ou direitos de uso, como na plataforma 
integrada do MEC. 

Em bons repositórios, os próprios recursos terão dados descritivos, que são chamados de 
metadados (dados sobre dados). Estes indicam nome, autor, idioma, dentre outras informações,   
incluindo a licença, como na imagem, a seguir, também da plataforma integrada do MEC. Note como 
existe um campo claro, apontando que a licença para esse recurso específico é CC-BY-NC-SA.
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Sempre que você quiser usar um recurso educacional obtido na internet, é necessário respei-
tar as condições estabelecidas pelo autor e, na dúvida (se não houver uma licença livre clara), peça 
permissão.

Como encontrar REA?

Mapa Global de REA

Com o crescimento das iniciativas REA pelo mundo, nas últimas décadas, também se iniciou 
diversos movimentos para listar e publicizar essas experiências, com o objetivo de facilitar apropria-
ção, reuso, remix e redistribuição de projetos.

No Brasil, o projeto REA.br mapeou, em 2013, as iniciativas brasileiras que se aproximavam 
das características dos Recursos Educacionais Abertos, ou seja, as liberdades de uso, de adaptação 
e de compartilhamento. Em 2014, uma chamada da Fundação Hewlett para a criação de protótipos 
para um mapa global para Recursos Educacionais Abertos acabou resultando no MIRA - um projeto 
que teve como objetivo não somente a produção de software, mas também de identificar e mapear 
iniciativas relacionadas a REA na América Latina. Os dados foram eventualmente migrados para o 
Mapa Global de REA e, no fim de 2019, os dados brasileiros forma completamente atualizados.

OER World Map coleta dados sobre o crescente número de atores e atividades no campo da 
educação aberta em todo o mundo. O objetivo é acelerar a evolução do ecossistema de REA global, 
fornecendo uma visão abrangente e responsiva do movimento REA. As informações fornecidas po-
dem ser usadas para uma ampla gama de propósitos, incluindo:
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• conectar os distintos atores entre si, facilitando a cooperação e o compartilhamento 
de recursos e conhecimentos;

• fornecer listas qualificadas de repositórios e de outros serviços de REA para ajudar 
professores e alunos a encontrarem recursos educacionais relevantes;

• apoiar legisladores na tomada de decisões estratégicas, fornecendo estatísticas signi-
ficativas e visões gerais do movimento de educação aberta e de seus impactos.

Se você consegue identificar algum projeto ou iniciativa REA na sua universidade ou escola, 
que tal cadastrá-la no mapa e colaborar com essa rede de conhecimento?

Buscadores

O Google é um dos buscadores mais usados e conhecidos, mundialmente, e oferece, em suas 
opções avançadas, a possibilidade de filtrar a busca por tipo de direitos de uso. Funciona para textos, 
imagens e outros formatos. No fim da página, você encontra a opção de escolher os “direitos” que 
você deseja. Essa opção tem uma correspondência direta com as permissões concedidas pelas licen-
ças Creative Commons, como vimos no módulo anterior. Para buscar, basta preencher o restante do 
formulário como desejar e clique em “Pesquisa Avançada”.

Busca avançada do Google
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A busca por imagens no Google, funciona da mesma maneira, conforme ilustrado, a seguir.

Para pesquisar imagens, basta fazer sua busca, depois ir em ferramentas e filtrar por direitos 
de uso. Você verá que a linguagem usada aqui (como reutilização com modificação) é baseada na 
linguagem das licenças Creative Commons.

É importante saber que essa é uma busca automática feita pelo Google usando códigos asso-
ciados à Creative Commons e não é absolutamente exata. É uma boa maneira de começar a pesquisa 
e de filtrar recursos por licenças mais abertas. Depois de receber os resultados da busca do Google, 
entre na página do recurso encontrado (onde ele efetivamente está, conforme indicado pelo Goo-
gle) e verifique, mais uma vez, a licença do material selecionado.

Agregadores

Um agregador muito conhecido é o CC Search, ele agrupa, em uma única página, diversos 
serviços nos quais é possível encontrar recursos com licenças abertas do Creative Commons.

Barra de busca do CC search
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Alguns serviços que não compõe o CC Search podem ser encontrados em Media Commons, 
um levantamento elaborado para ajudar docentes e discentes da Universidade da Pensilvânia, nos 
Estados Unidos, a incorporar mídias digitais com licenças abertas em suas práticas diárias.

Open Education Global

Atualmente, existem mais de 200 universidades no mundo, trabalhando nesse novo conceito 
de liberar o conhecimento gerado na academia para todos. Basicamente, esses cursos têm como 
característica: ser uma publicação digital gratuita e aberta de alta qualidade e voltada para o ensino 
superior, organizada como cursos, que inclui materiais de planificação de cursos e ferramentas de 
avaliação; é livre e possui licença aberta que permite acesso a qualquer pessoa.

No Brasil, a FGV (Fundação Getúlio Vargas) é a primeira instituição de ensino brasileira a apre-
sentar um projeto OCW e continua como universidade-membro do Open Education Consortium. 

Serviços populares da Internet

Licenças abertas do Creative Commons também foram incorporadas às opções de upload por 
empresas que oferecem hospedagem de conteúdo criado pelos usuários, por exemplo, Youtube, 
Vimeo, Slideshare, Flickr, Soundcloud, Internet Archive, Wikimedia Commons, FreeSound, dentre 
outros. Trata-se de uma nova forma de gestão do direito autoral que fomenta a cultura colaborativa 
da internet, dando maior liberdade aos autores e inspirando novos modelos de negócio. Ou seja, 
sempre que você for subir os seus recursos em sites como esse, você sabe que tem a opção de esco-
lher uma licença livre. E se for baixar, preste atenção na licença, ou faça busca por recursos abertos 
nesses espaços.

Apenas o Youtube traz uma versão reduzida de opções, os demais serviços oferecem a pos-
sibilidade de seis licenças do Creative Commons. O Youtube optou por integrar apenas a licença 
CC-BY, que preconiza que o crédito seja dado ao autor, permitindo reuso, remix, uso comercial e 
redistribuição.

Youtube licenciamento
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Acesso aberto à pesquisa científica

Uma das principais discussões do meio acadêmico diz respeito ao acesso aberto aos mate-
riais de alta qualidade que são produzidos nas universidades. No caso das universidades públicas, 
onde o conhecimento é diretamente financiado pelo Estado, existe uma defesa para que a pesquisa 
científica esteja disponível à toda a sociedade. Afinal, se foi produzido com dinheiro público deveria 
ser público.

Mas por que falar de acesso aberto ao conhecimento científico, se estamos falando de Edu-
cação Aberta? Você, certamente, precisará de acesso a artigos acadêmicos e a outras produções 
científicas. Você sabia que grande parte desse conhecimento está fechado em repositórios e plata-
formas, que cobram pelo acesso? O panfleto, a seguir, criado por alunas da UnB (CC-BY-SA), explica 
isso um pouco melhor:

Panfleto explicando Acesso Aberto
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O pesquisador Jorge Machado (s/d), em sua tese de livre docência, apresenta o acesso aber-
to como uma ótima solução diante de um cenário de escassez de recursos, custos elevados para 
manter e atualizar grandes bibliotecas, dificuldade em manter um número elevado de assinaturas e 
poucos exemplares de obras para muitos leitores. Mas o Acesso Aberto vai além - é essencial para o 
desenvolvimento da ciência e para que todos possam aprender com esse conhecimento.

Existem duas maneiras principais de disponibilizar um trabalho acadêmico em acesso aber-
to: a via dourada, que consiste em publicar em periódicos de acesso aberto; e a via verde, que                    
consiste em depositar uma versão do trabalho em um repositório digital. É importante conhecer as                   
diferenças entre elas para que você entenda o que pode ser encontrado on-line e, claro, para decidir 
como publicar seus trabalhos.

A via dourada: publicação em periódicos de acesso aberto

Nem todos os periódicos em acesso aberto são iguais. Alguns utilizam licenças mais liberais 
como a CC-BY; outros usam licenças mais restritas como CC-BY-NC ou CC-BY-NC-ND; e há aqueles 
que são gratuitos para os leitores, mas usam licenças tradicionais do tipo “todos os direitos re-
servados”. Os modelos de financiamento também variam: há periódicos com acesso aberto que 
cobram taxas dos autores, conhecidas em inglês pela sigla APCs (article processing charges, ou ta-
xas de processamento de artigo). Em alguns casos, pesquisadores que comprovem insuficiência de                      
recursos podem solicitar descontos ou a suspensão da taxa.

Uma das principais fontes para encontrar periódicos de acesso aberto de várias partes do 
mundo é o Directory of Open Access Journals (DOAJ). Fontes regionais como SciELO, Redalyc e          
Latindex também podem ser úteis para pesquisadores brasileiros. 

Apesar de o acesso aberto ser de interesse da comunidade acadêmica, há uma série de pro-
blemas para uma maior adesão a esse formato. Tais problemas estão relacionados, principalmente, 
à falta de uma política institucional que fomente as publicações digitais e o auto-arquivamento; e a 
desinformação com relação a temas ligados a propriedade intelectual, direitos autorais e direitos de 
reprodução, impressão, cópia e distribuição.

Muitos pesquisadores questionam a qualidade dos periódicos de acesso aberto,                                            
entretanto, estes também variam no que diz respeito à qualidade, assim como acontece com pe-
riódicos fechados. Além disso, muitos periódicos em acesso aberto são relativamente novos, e 
ainda estão construindo sua reputação. O atual padrão para avaliação de periódicos no Brasil é 
o sistema Qualis da CAPES, sistema criado para classificar a produção científica dos programas de                            
pós-graduação. Se você encontrou um periódico que parece interessante para a sua pesquisa, mas 
que ainda não possui classificação Qualis e/ou você não tem certeza sobre sua qualidade, investigue. 
Consulte colegas da sua área, verifique quem são os editores, leia alguns dos artigos já publicados. 
Verifique se o periódico, em questão, está indexado em alguma plataforma como DOAJ, SciELO e 
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Redalyc, que selecionam periódicos com base em critérios de qualidade preestabelecidos. Verifique 
também se a editora responsável pelo periódico pertence à Open Access Scholarly Publishers Asso-
ciation (OASPA), cumprindo seu código de conduta.

Se você encontrou um periódico adequado em acesso aberto, é só submeter seu trabalho. Se 
não encontrou, e não foi possível seguir pela via dourada, você ainda pode usar a via verde: publicar 
em um periódico fechado e depositar o manuscrito/pré-print em um repositório aberto.

A via verde: depósito em repositórios de acesso aberto

Existem três tipos de repositórios digitais em acesso aberto: institucionais, temáticos e         
universais. Os repositórios institucionais (RIs) registram e disponibilizam a produção de pesquisa de 
uma determinada instituição, os temáticos oferecem a produção de um determinado campo/disci-
plina, e os universais estão disponíveis para qualquer pessoa. Além de artigos de periódico, esses 
repositórios podem conter dados de pesquisa, teses e dissertações, vídeos, áudios, e muitos outros 
materiais.

Muitas universidades e instituições de pesquisa brasileiras já possuem repositórios                          
institucionais. O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) possui uma lis-
ta de RIs brasileiros. Listas internacionais como o Directory of Open Access Repositories (Open-
DOAR) e o Registry of Open Access Repositories (ROAR) incluem tanto RIs como repositórios te-
máticos. Consulte também a biblioteca de sua instituição, que, geralmente, são responsáveis pela 
implantação e manutenção dos RIs. Bibliotecária e bibliotecários podem informar sobre a existên-
cia de repositórios institucionais e/ou temáticos adequados para seu trabalho e suas políticas e                                                    
procedimentos de inclusão e materiais.

Repositório Universal

Se você não conseguir encontrar um repositório de acesso aberto na instituição ou na sua 
disciplina, considere incluir seu material em um repositório universal. Pesquisadores em instituições 
brasileiras podem recorrer ao Repositório Comum do Brasil (Deposita), uma base de dados mantida 
pelo IBICT que visa reunir e divulgar a produção científica dos pesquisadores de instituições que 
ainda não possuem seus próprios repositórios. Além de aumentar a visibilidade dos trabalhos depo-
sitados pela inclusão em ferramentas de busca, como o Portal Brasileiro de Acesso Aberto à Infor-
mação Científica - oasisbr, o Deposita também é uma ferramenta para estimular o desenvolvimento 
de repositórios em instituições brasileiras.
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Outros repositórios universais incluem Zenodo, OpenDepot, Figshare e GitHub. Também é 
possível depositar seus trabalhos em páginas pessoais, ou em sites acadêmicos de rede social como 
Academia.edu ou ResearchGate. No entanto, repositórios são opções melhores a longo prazo por-
que, geralmente, possuem planejamentos de preservação digital e oferecem URLs persistentes.

Se você tem muitos trabalhos elegíveis para depósito, comece com os mais recentes e vá 
incluindo os mais antigos à medida que tiver tempo. Deposite novos trabalhos quando eles forem 
aceitos para publicação.

Em geral, é possível e perfeitamente legal depositar seu trabalho em um repositório de aces-
so aberto, mesmo que o artigo tenha sido publicado em um periódico fechado. Muitas editoras 
fechadas permitem o depósito em repositórios.

Direitos Autorais

Como já vimos, ao escrever um artigo ou qualquer outra obra, você possui os respectivos 
direitos autorais. Esse processo é automático, não depende de registro. Se você não transferiu seus 
direitos sobre esse artigo para outras pessoas, você é a única pessoa responsável por permitir sua 
publicação em acesso aberto. Basta autorizar a publicação em um periódico, assinando o contrato 
de publicação, ou efetuar o depósito no repositório de sua preferência. No entanto, se você quiser 
depositar um artigo já publicado, é provável que já tenha cedido todos ou alguns dos seus direitos 
patrimoniais para a editora. É muito comum que as editoras solicitem a assinatura de um contrato 
de transferência parcial ou total de direitos autorais no momento da publicação.

Caso tenha cedido seus direitos para uma editora, você precisará da autorização dela para 
depositar o artigo em um repositório. Muitas editoras fechadas possuem políticas que permitem, 
explicitamente, aos autores depositar versões de seus artigos em repositórios. Para verificar se uma 
editora ou revista é uma dessas, leia o acordo de publicação ou procure por ela em um banco de 
dados de políticas editorias, como SHERPA RoMEO (internacional) ou Diadorim (nacional).

Na maioria dos casos, a permissão para depósito em repositórios se aplica à versão aprovada 
pela revisão por pares, ou seja, aquela que recebeu o aceite para publicação. Outras possibilidades 
são o depósito da versão publicada, ou da versão pré-revisão por pares. Verifique a política de cada 
editora/periódico para garantir o depósito da versão correta.

Mesmo editoras e periódicos que não permitem explicitamente o depósito em repositórios 
institucionais podem concordar em abrir exceções à regra. Se o artigo já está publicado, considere 
pedir permissão para o seu depósito. Se você ainda está na fase de publicação, considere utilizar 
um termo aditivo ou adendo contratual, uma proposta de modificação do acordo de publicação que 
permita ao autor manter o direito de autorizar a publicação em acesso aberto (e pode incluir outros 
direitos também). O Open Access Directory possui uma lista de adendos elaborados por diversas 



Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos

78

organizações e universidades. É importante lembrar que o adendo é uma sugestão, e que as editoras 
podem aceitar ou rejeitar a proposta dos autores.

Projetos e iniciativas REA no Brasil

No Ensino Superior e na Educação Básica

As universidades públicas brasileiras têm sido grandes impulsionadoras do movimento REA 
no Brasil, com a criação de repositórios institucionais baseados em software livre e de recursos di-
gitais licenciados, abertamente. Essa crescente atuação se deu, principalmente, por intermédio de 
alguns editais que propiciaram a formação de equipes que trabalharam no desenvolvimento e na 
disseminação de recursos digitais. Um dos grandes problemas foi a sustentabilidade dos projetos, 
que não evoluíram após o encerramento dos financiamentos e foram realizados em pequenos nú-
cleos, resultando não terem crescido ou terem sido pensados como política institucional.

O Professor Tel Amiel, coordenador da Cátedra UNESCO, em entrevista à UnBTV sobre um 
prêmio recebido pelo reconhecimento das ações brasileiras em torno da Educação Aberta, explica 
um pouco a importância da participação das instituições de ensino na promoção de ações e de po-
líticas abertas.

https://youtu.be/xsXobNcbMKg

Na outra ponta, professores da educação básica têm, como cultura constituída, ações de 
criar e de remixar recursos digitais, mas as políticas institucionais para incentivo de produção e de 
compartilhamento ainda são pouco expressivas. Vejamos alguns exemplos no ensino superior e na 
educação básica.

REMAR

A plataforma REMAR (Recursos Educacionais Multiplataforma Abertos na Rede) é um projeto 
de jogos educacionais abertos. Os componentes audiovisuais dos jogos produzidos (ilustrações de 
personagens, cenários, objetos, trilhas sonoras) estão disponíveis no repositório digital Livre Saber; 
e versões on-line dos jogos estão disponíveis neste site.

É, sem dúvida, uma iniciativa inovadora que facilitará a criação e a customização de REA, se-
guindo diretrizes que favoreçam o reuso. 

https://youtu.be/xsXobNcbMKg
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Wikiversidade Educação Aberta

A Wikiversidade é muito parecida com a Wikipedia - usa o mesmo sistema, mas com outro 
propósito. É um espaço para que qualquer pessoa possa compartilhar cursos, organizar materiais de 
ensino ou pesquisa de forma colaborativa. A Cátedra UNESCO em EaD usa a Wikiverisdade para di-
vulgar os trabalhos de alunos (graduação e pós-graduação), permitindo que qualquer pessoa possa 
contribuir e que os trabalhos tenham maior visibilidade.

REAMAT

O REAMAT é um projeto de escrita colaborativa de recursos educacionais abertos (REA) sobre 
tópicos de matemática e suas aplicações. Contém recursos sobre álgebra, cálculo, e outros temas, 
incluindo livros que podem receber a contribuição de todos!

São várias as iniciativas brasileiras. Quer conhecer mais? Busque no Mapa Global de REA! 

https://oerworldmap.org/

Instituições da Sociedade Civil

No Brasil, as iniciativas que emergem das fundações e de institutos privados, ONGs, e                   
startups ainda não estão totalmente alinhadas com a lógica da promoção da autoria e com o com-
partilhamento aberto na rede. Apesar de a filosofia da colaboração ser mencionada na maioria dos 

https://oerworldmap.org/
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discursos, na prática, poucos projetos e iniciativas podem ser, de fato, consideradas REA.

O mapeamento realizado no ano de 2014, pela Wikimedia Foudation e Ação Educativa, cons-
tatou que existe uma dificuldade considerável por parte das instituições sociais em expressar a in-
tenção de flexibilizar os direitos autorais, aliada à falta de conhecimento suficiente em relação às 
licenças abertas e, talvez, uma preferência em disponibilizar apenas recursos prontos para o consu-
mo.

Existem exemplos de boas práticas de REA advindas da sociedade civil, vejamos alguns deles.

Iniciativa Educação Aberta (IEA)

Plataforma lançada pelo Instituto Educadigital e a Cátedra UNESCO de Educação a Distância 
(UnB). Trata-se de um ambiente que reúne publicações e referências sobre o tema, organizadas por 
pessoas que atuam e atuaram nas duas instituições, desde o ano de 2007.

Além de conteúdos, a plataforma IEA vai também oferecer formação a distância, sendo que 
o primeiro a ser lançado, sobre Recursos Educacionais Abertos, será dirigido às universidades e ins-
titutos federais que atuam no Programa Universidade Aberta do Brasil, um projeto realizado em 
parceria com a CAPES. 

Como parte das ações de formação, a IEA disponibilizou, em português, uma ferramenta que 
permite verificar a compatibilidade das licenças Creative Commons, tanto para quem já escolheu 
uma licença e quer verificar quais são as licenças compatíveis com ela, quanto para quem tem algu-
mas obras com licenças diferentes e quer saber se poderá fazer remixes entre elas.

A plataforma abriga, ainda, o REliA, um repositório-plataforma que reúne sugestões de REA, 
evidenciando a licença, por isso “Recursos Educacionais com licenças Abertas”. Não basta ser gratui-
to. Para estar no REliA, precisa, necessariamente, ter uma licença aberta. Os materiais e os objetos 
digitais disponíveis on-line são organizados por tipo de mídia, área do conhecimento, disciplina, 
nível escolar, idioma e, claro, as condições de licença! Em médio/longo prazo, o REliA pode se tornar, 
também, um espaço para publicação de REA elaborado por educadores, alunos e quem mais quiser 
contribuir.
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Ciênsação

Criada em 2015, com o apoio da Unesco Brasil, o Ciênsação promove uma cultura de expe-
rimentos práticos em escolas públicas no Brasil. Por meio de atividades “mão na massa”, os alunos 
reforçam habilidades, competências essenciais e vivenciam o fascínio pela pesquisa científica. A pla-
taforma é aberta e qualquer pessoa pode enviar um experimento para ser publicado, após revisão 
dos editores e tradução para português, espanhol e inglês.

Todos os experimentos mão na massa da Ciênsação – incluindo os textos, as fotos e as fo-
lhas-tarefa – são publicados sob a licença internacional CC-BY-SA. Atualmente, mais de 100 experi-
mentos foram publicados nesse site para que os professores, em toda a América Latina, possam se 
beneficiar dessa iniciativa.

Robert Fischer, idealizador do projeto, explica as premissas adotadas e as estratégias de sus-
tentabilidade.

https://youtu.be/Lwlljfarz-g

Índio Educa

O Índio Educa nasceu em setembro de 2011, com o compromisso de levar, a todos, a verda-
deira história e cultura dos povos indígenas por meio das mais variadas formas, especialmente via 

https://youtu.be/Lwlljfarz-g
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internet. São os próprios povos indígenas que produzem vídeos, imagens e livros contando a sua 
história.

O livro “Índios na visão dos Índios: Somos Patrimônio” foi a primeira publicação que buscou 
se aproximar do formato REA. O livro tem depoimentos e fotografias de mais de 40 indígenas auto-
res, pertencentes a dez etnias diferentes, localizadas em Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio 
de Janeiro.

Já o site do projeto Índio Educa adotou licença CC-BY, que permite cópia, distribuição, remix, 
compartilhamento e uso comercial, desde que os créditos autorais sejam referenciados.

https://youtu.be/odhdxCln2_Y

Campus Virtual de Saúde Pública Brasil (CVSP)

Uma rede descentralizada de indivíduos, instituições e organizações que compartilham cur-
sos, recursos, serviços e atividades de educação na área de saúde pública, fazendo uso intensivo de 
tecnologias de informação e comunicação e educação. O CVSP é uma iniciativa da OPAS que inclui 
16 países na rede, entre eles o Brasil, que conta com apoio do Ministério da Saúde e da Fiocruz, 
responsável pelo CVSP/Brasil.

O repositório compartilha os recursos educacionais (materiais didáticos) de forma interope-
rável dos cursos oferecidos na rede CVSP, utilizando formatos abertos.

Para acessar seus recursos: http://brasil.campusvirtualsp.org/

Design Thinking para Educadores

Iniciativa do Instituto Educadigital, organização da sociedade civil engajada no movimento 
REA, disponibiliza gratuitamente para download o material traduzido e adaptado do original Design 
Thinking for Educators da IDEO por meio da licença original CC-BY-NC-SA, que permite cópia, distri-
buição e remix, desde que o crédito seja dado ao autor e não seja feito uso comercial por terceiros.

Acesse: http://www.dtparaeducadores.org.br

https://youtu.be/odhdxCln2_Y
 http://brasil.campusvirtualsp.org/
 http://www.dtparaeducadores.org.br
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Edukatu

É uma rede de aprendizagem que visa incentivar a troca de conhecimentos e práticas sobre 
consumo consciente entre professores e alunos do ensino fundamental de escolas, em todo o Brasil. 
Os participantes realizam atividades por meio de circuitos de aprendizagem. Essa navegação guiada 
é uma experiência inovadora que os levará a:

• solucionar desafios de pesquisa e estudo; 

• comentar e debater com outros internautas;

• compartilhar produções e/ou criações sobre o tema; 

• promover ações práticas de intervenção nas comunidades escolares envolvidas.

Essa rede nasceu de forma colaborativa, com a escuta de professores, crianças e profissio-
nais do Instituto Akatu que decidiram adotar a licença CC-BY-NC-SA, que permite uso, distribuição, 
remix, revisão e adaptação, desde que não seja usado para fins comerciais e os produtos adjacentes 
mantenham a licença.

https://youtu.be/16wvKuoP7WQ

Geografia Visual

Site dedicado à produção de textos que agregam diversas mídias para abordar o ensino de 
Geografia. Todo o material está licenciado com licenças livres.

Logo Geografia Visual

https://youtu.be/16wvKuoP7WQ
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Iniciativas governamentais

Alguns governos, seja no âmbito federal, estadual e municipal, têm elaborado políticas de 
acesso e de licenciamento aberto a recursos educacionais. Vejamos alguns exemplos.

Educapes

Lançado em 2016, pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior), o Educapes é um portal de recursos educacionais abertos para uso de alunos e de professores 
de educação básica, superior e pós-graduação que estão buscando aprimorar seus conhecimentos. 
O portal compila o material didático dos cursos do sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil) e 
pode ser acessado por cidadãos de todas as regiões do Brasil.

Educapes

Em evento de lançamento do portal, o diretor de Educação a Distância, Carlos Lenuzza,          
disse que a iniciativa é o primeiro passo na criação do legado da Universidade Aberta do Brasil. Para 
ele, “no que tange à produção de material didático, de recursos educacionais e do repositório de 
objetos educacionais ainda engatinhamos nos últimos dez anos. No âmbito da UAB, é importante 
lembrarmos que são todos conteúdos produzidos com recursos de orçamento do Estado, pagos por 
todos nós” (LENUZZA, s/d). É possível encontrar recursos como textos, livros didáticos, artigos de 
pesquisa, teses, dissertações, videoaulas, áudios, imagens e quaisquer outros materiais de pesquisa 
e de       ensino que estejam licenciados de maneira aberta, publicados com autorização expressa do 
autor ou ainda que estejam sob domínio público.
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Além de materiais disponibilizados, o Educapes permit e o acesso às plataformas de universi-
dades parceiras do Sistema UAB, algumas delas já integradas ao portal, como: Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), Universidade Federal do ABC (UFABC), Centro de Educa-
ção Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Consórcio Cederj), entre outros.

MEC-RED

A plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais é um repositório que reúne recursos de 
quatro conhecidos portais do MEC (TV Escola, Portal Domínio Público, Portal do Professor e Banco 
Internacional de Objetos Educacionais). Contém cursos, recursos, livros e diversos outros recursos 
educacionais, muitos dos quais são abertos. A contribuição de professores, que podem fazer upload 
na plataforma, será sempre aberta, com o uso de licenças Creative Commons.

FioCruz - Fundação Oswaldo Cruz

Vinculada ao Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz tem por objetivo promover a 
saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico, ser um 
agente da cidadania. A instituição tem forte compromisso com a democratização do conhecimento e 
do acesso à informação científica, e, por isso, adota uma política de acesso aberto desde 2014, que 
tornou mandatório/obrigatório o depósito de teses, dissertações e artigos publicados em periódicos 
científicos em acesso aberto, mas respeitando-se os acordos comerciais com editoras e os casos de 
sigilo industrial e patenteamento.

Seu Repositório Institucional (Arca) é o principal instrumento de realização dessa política, 
atendendo ao objetivo de reunir, hospedar, preservar, tornar disponível e dar visibilidade à pro-
dução científica da instituição. Por meio da plataforma de auto-arquivamento do Arca, os autores 
devem conceder, à instituição, uma cessão não exclusiva para arquivar e tornar acessíveis os seus 
documentos, em formato digital. Com a medida, os autores continuam a reter todos os seus direitos 
de autor. 
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É obrigatório o depósito no Repositório Institucional Arca das dissertações e teses defendidas 
nos Programas de Pós-graduação da Fiocruz e dos artigos produzidos no âmbito da Fiocruz publica-
dos em periódicos científicos.

Arca fiocruz

Em 2019, a Fiocruz lançou o novo portal EDUCARE, que permite que pesquisadores não só 
subam, mas editem e remixem recursos na própria plataforma.

Ambiente Educacional Web

A Plataforma Anísio Teixeira é uma plataforma educacional mantida e gerida pelo Programa 
de Difusão de Mídias e Tecnologias Educacionais Livres da Rede Pública Estadual de Ensino da Bahia.

Ambiente educacional web
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A plataforma se constitui como um espaço pedagógico multidisciplinar criado para que estu-
dantes e professores possam acessar, compartilhar e construir conhecimentos, por meio das tecno-
logias da informação e da comunicação.

Folhas

O Folhas foi um projeto pioneiro de formação continuada dos profissionais da educação, da 
Secretaria de Educação do Estado do Paraná, implementado entre os anos de 2003 e 2010. Com o 
objetivo inicial de estimular a produção acadêmica, por parte dos docentes da rede de educação bá-
sica no estado do Paraná, o Projeto Folhas acabou se tornando, mesmo que de forma não intencio-
nal, um dos pioneiros e mais bem-sucedidos programas de Recursos Educacionais Abertos (REA) do 
país. Um dos resultados do Projeto Folhas foi o Livro Didático Público, voltado para o ensino médio. 
Todos os livros possuem uma licença pública de uso.

Secretaria de Educação do Município de São Paulo

A Secretaria de Educação do Município de São Paulo (SME/SP) implementou a primeira política pública de 

Recursos Educacionais Abertos do Brasil. Conforme o Decreto 52.681/2011, todos os materiais e os livros didáticos dis-

ponibilizados pela SME/SP possuem licença CC-BY-NC-SA, que permitem cópia, distribuição, remix, adaptação, criação 

de obras derivadas, desde que seja dado o devido crédito ao autor e que obras derivadas adotem os mesmos termos 

da licença. Todo material disponibilizado tem objetivos educacionais, pedagógicos e afins, no âmbito da rede pública 

municipal de ensino.

Para saber mais

https://youtu.be/0BGQeos-gnA

Projeto Folhas e Livro Didático Público
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           Sme-sp

Todas essas iniciativas têm como premissa básica a tentativa de democratizar o acesso ao conhecimento                 

financiado com recursos públicos.

Iniciativas Internacionais do Ensino Superior

O nosso foco são as ações produzidas no Brasil ou em português. No entanto, é importante verificar como os 

REA e a Educação Aberta têm avançado ao redor do mundo.

Nos Estados Unidos, os Recursos Educacionais Abertos ganharam representatividade principalmente por meio 

de programas de criação de livros abertos. Em 2011, foi implementado, com verba inicial de 2 bilhões de dólares, o 

Trade Adjustment Assistance Community College and Career Training (TAACCCT), destinado a faculdades comunitárias, 

em parceria com a indústria (empregadores e força de trabalho). Foi o primeiro programa federal criado para alavancar 

REA e apoiar o desenvolvimento de uma nova geração de programas educacionais no ensino superior, com o intuito de 

capacitar os trabalhadores para o mercado de trabalho. Todo beneficiário do programa tem a obrigação de publicar o 

seu material sob a licença Creative Commons CC-BY 4.0.

Hal Plotkin, consultor sênior do Creative Commons, participou do projeto de implantação do programa de Livros 

Didáticos Abertos nos Estados Unidos, a pedido do governo de Barak Obama. Para ele, a metodologia aberta se apresen-

ta como uma ótima solução para ampliar o acesso à educação.

https://youtu.be/q-IV1ovHyp4

O estado da Califórnia possui três leis de incentivo ao uso e à produção de REA. Instituiu duas leis, no ano de 

2012, que visam garantir acesso gratuito a livros didáticos digitais com formatos livres e com licença aberta para mais 

de 50 cursos oferecidos por faculdades do estado, uma ação difundida mundialmente, servindo de inspiração para                 

diversos países. Em 2014, o estado  promulgou a primeira lei do país que garante o acesso livre aos artigos de pesquisas             

científicas financiadas com dinheiro público. É obrigatório o depósito em repositório de acesso aberto em até 12 meses 

após a publicação. A lei se aplica aos beneficiários que recebem fundos de pesquisa do Departamento de Saúde Pública, 

https://youtu.be/q-IV1ovHyp4 
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e são responsáveis por garantir que todos os acordos de publicação ou de direitos autorais relativos aos artigos cumpram 

a lei, integralmente.

go-open

Os líderes distritais e estaduais estão atuando em cooperação com empresas de tecnologia na educação e 

com organizações sem fins lucrativos para compartilhar estratégias e ideias eficazes na criação de novas ferramentas 

que ofereçam oportunidades para que educadores encontrem, adaptem, criem e compartilhem recursos digitais. Entre 

os compromissos do #GoOpen estão a oferta de formação para uso, criação e compartilhamento de REA, adoção de               

licenciamento aberto via Creative Commons, e novas plataformas open source para distribuir as produções.

Existem, também, vários sites que catalogam as contribuições vindas do OpenStax e de outros projetos simi-

lares. O College Open Textbooks Collaborative reunia, até 2017, uma coleção de 29  organizações ligadas a mais de 

200 faculdades comunitárias nos Estados Unidos. Eles procuram sensibilizar para a adoção e uso dos livros abertos e             

oferecem formação, revisão por pares e tutoria on-line.

No Canadá, o governo da British Columbia anunciou, em 2012, o seu apoio para a criação de livros didáticos 

abertos que atendem os 40 cursos mais populares do sistema público de ensino superior. Os textos estão disponíveis na 

BCCampus ou a um baixo custo para as versões impressas para cerca de 200 mil alunos.

Entre os países da União Europeia, a Comissão Europeia delineou medidas para melhorar o acesso à informa-

ção científica produzida na Europa. Para eles, um acesso mais amplo e rápido a documentos e dados científicos tornará 

mais fácil a pesquisadores e a empresas aproveitarem as descobertas da investigação financiada por fundos públicos.           

Acredita-se desse modo, que a capacidade de inovação europeia receberá um forte impulso, e os cidadãos poderão 

aceder, mais rapidamente, aos benefícios das descobertas científicas. No período de 2014 a 2020, a comissão tornou  o 

acesso aberto às publicações científicas financiadas pelo Horizon 2020, de duas maneiras:

• o editor faculta, imediatamente, o acesso on-line aos artigos, podendo os custos iniciais de publicação 

serem reembolsados pela Comissão Europeia; ou 
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• os investigadores disponibilizam os seus artigos por meio de um repositório de acesso aberto, no prazo 

máximo de seis meses após a publicação (12 meses para artigos no domínio das ciências sociais e humanas).

A Comissão recomendou, também, que os Estados-Membros adotem uma abordagem similar para os resulta-

dos de investigação financiada pelos seus próprios programas nacionais.

O Reino Unido financiou um programa de REA (2009-2013), dirigido pela Joint Information Systems Committee 

e pela Higher Education Academy. Foram criados projetos-pilotos e lançada uma pesquisa sobre o uso dos REA. 

Na África do Sul, o projeto OER África é uma iniciativa pioneira e desempenha um papel preponderante no 

apoio a instituições de ensino superior de toda a África, no desenvolvimento e no uso de REA para melhorar o ensino e 

a aprendizagem.

oer africa

Todas essas iniciativas têm, em comum, não somente a adoção de licenças e de tecnologias abertas para facilitar 

o reuso dos recursos produzidos, mas, também, estratégias claras de promoção da autoria docente, a redução de custos 

com materiais que podem ser adaptados a outros conteúdos, em vez de conteúdos de mesma temática serem sempre 

produzidos do zero, o estímulo à revisão por pares e a adoção de plataformas de escrita colaborativa.

Criar

Percurso: Criação, adaptação e remix

É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade.

Nise da Silveira

Neste capítulo, vamos explorar os pontos a serem observados ao se criar um REA e experiências práticas de 

produção colaborativa e remix REA.

Esperamos que você seja capaz de:
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• compreender a importância dos formatos abertos ao se criar um REA;

• compreender que adaptar/remixar um REA resulta em uma nova obra derivada;

• analisar as diferentes formas de autoria colaborativa e aberta;

• refletir sobre as premissas da cultura livre na sociedade conectada.

Remix = outra obra

Adaptação de REA e protagonismo docente

Professores, pesquisadores, estudantes, artistas e autores interessados em REA podem se beneficiar,                        

amplamente, da produção aberta e do acesso a conteúdos educacionais. Quando esses materiais são financiados com 

dinheiro público, seja pelos programas de fomento e incentivo à pesquisa ou por iniciativas próprias de universidades e 

de governos para produzirem esses materiais, faz ainda mais sentido que sejam bens públicos.

Para Carolina Rossini, fundadora do Projeto REA.br, os REA criam a oportunidade para uma transformação, 

ainda mais fundamental, na educação - a de envolver educadores e estudantes, mesmo aqueles não estejam, formal-

mente, vinculados a uma instituição de ensino, no processo criativo de desenvolver e de adaptar recursos educacionais. 

Além de produzir material e incentivar diversas possibilidades de uso, governos e instituições de ensino podem for-

mar professores e alunos para a produção colaborativa de textos, imagens e vídeos de qualidade. Deve ser criado um 

espaço para a formação continuada de professores e estudantes, para a produção e a edição de material didático e a                                     

apropriação de tecnologias digitais em seu cotidiano. Com a disponibilização desses recursos na internet, a possibilidade 

de formação continuada se expande para toda a sociedade.

O professor Nelson Pretto, da UFBA, defende, há algum tempo, que um professor deve ter um jeito hacker de 

ser! Para ele, “os recursos educacionais abertos são uma estratégia importante para transformar cada jovem e cada 

professor em produtores de cultura e conhecimentos e não em consumidores de informações” (PRETTO, 2018, s/p).

https://youtu.be/VFa_Gu_8FRI

Quando consideramos a prática pedagógica docente, reutilizar recursos criados para atividades e grupos              

diferentes é algo enraizado. Planos de aula, material complementar, videoaulas, infográficos e outros tipos de recursos 

são modificados e atualizados para atender aos novos desafios que mudam constantemente. Partindo desse princípio, é 

importante pensar em recursos existentes como um ponto de partida. Nem sempre precisamos criar recursos do zero.

Um dos principais benefícios dos REA é a possibilidade de adaptar e/ou remixar os recursos para serem                     

utilizados em outros contextos. Professores têm bons planos de aula, exemplos de atividades e outros recursos que 

poderiam dar novas ideias a outros professores. Imagine um recurso seu se transformando em referência para outros 

professores! Um colega na sua universidade pode reutilizar uma ótima atividade da sua autoria e área de atuação,             

justamente de um tema no qual você enfrenta um desafio com seus alunos. Você pode disponibilizar, para ele, uma 

https://youtu.be/VFa_Gu_8FRI
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atividade que usa com seus alunos, há anos, e que sempre deu bons resultados. Ao compartilhar usando uma licença 

de uso aberta, você dá a oportunidade para outro professor usufruir de toda a sua experiência e abre possibilidades de 

colaboração que a rotina do dia a dia, muitas vezes, não permite.

Adaptar um REA significa inserir e remover componentes, mudar sequências, editar e alterar imagens, textos, 

áudios e vídeos para atender às necessidades do seu curso ou aula.

A adaptação de REA não é restrita ao meio digital, materiais impressos também podem ser adaptados e                         

remixados. Imagine que você imprima um capítulo ou o trecho de um livro, adicione alguns trechos de artigos, textos 

que você criou, imagens licenciadas abertamente (entre outros) e entregue esse novo recurso aos seus alunos, como 

material didático. Essa prática, além de perfeitamente possível, já acontece há anos, muito antes do surgimento da         

internet. Em última instância, o que o movimento REA possibilita é pensar no recurso didático como algo do qual se pode 

partir, e não como algo dado que não pode ser modificado.

Quais fatores considerar para adaptar um REA?

As professoras Mara Denize Mazzardo e Ana Maria Nobre, da Universidade Aberta de Portugal; e a professora 

Elena Maria Mallman, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) elaboraram alguns fatores a se considerar para 

adaptar um REA no âmbito do Curso “REA: Educação para o Futuro”:

- verificar se a licença e o formato do recurso permitem a edição e a produção de obra derivada;

- relacionar as alterações a serem realizadas;

- organizar os recursos a serem agregados (informação textual, imagens, vídeos, animações, músicas, áudios, 

exercícios, dados do contexto onde será utilizado o recurso). Todos os recursos selecionados para realizar a adaptação 

devem ter licença aberta que possibilite a edição (produção de obra derivada). Não é possível adaptar um REA com 

recursos que não são abertos;

- dar preferência para software livre, ao adaptar REA;

- realizar as alterações;

- incluir todas as referências dos conteúdos reutilizados, mesmo que possuam licenças abertas;

- sempre referenciar o autor original do recurso adaptado;

- informar que se trata de versão derivada de REA (adaptado a partir de “nome REA original e endereço”,             

adaptado por (nome do(s) autor(es) da adaptação); e acrescentar as informações nos créditos do recurso;

- no REA adaptado, utilizar a mesma licença do REA original ou alguma que seja compatível. Inserir no próprio 

recurso, no início, ou no fim, juntamente com os créditos;
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- compartilhar o REA adaptado para manter a premissa dos 5Rs: reter, reusar, revisar, remixar e redistribuir.

Como vemos, as licenças e os formatos abertos são essenciais ao ecossistema REA, pois eles permitem o          

protagonismo docente e a colaboração entre pares, sem ferir o direito autoral, aproveitando toda a potencialidade 

que a internet proporciona, chegando e beneficiando um número muito maior de pessoas, não só com o acesso ao                       

conhecimento, mas, também, com a possibilidade de intervenção para atender diferentes objetivos e contextos.

Criação coletiva

Livros abertos: novas oportunidades de criação e de remix na cultura digital

Seja na escola de educação básica ou na universidade, os livros didáticos e técnico-científicos têm sido, por 

anos, a base para o acesso ao conhecimento, mesmo com a chegada e a consolidação dos ambientes digitais.

O alto custo de aquisição desses materiais não é uma problemática somente brasileira. No Estados Unidos, por 

exemplo, os livros didáticos representam um entre os maiores custos para o governo americano e para o aluno. Nicole 

Allen, diretora de Educação Aberta da Sparc, afirma que cada livro custa cerca de 300 dólares, o que torna difícil a aqui-

sição do material didático.

Entre as maiores barreiras para o acesso e o sucesso nas Instituições de Ensino Superior (IES) da América                    

Latina estão os custos de ser um estudante universitário. Mesmo se não há mensalidade a ser paga, como é o caso da 

maioria das IES públicas ou por meio de bolsas de estudos do governo nas IES privadas, outros custos são geralmente                     

negligenciados. Especialmente o custo dos livros didáticos são reais impedimentos para potenciais e atuais estudantes 

de baixa renda.

No Brasil, um estudo sobre o mercado de livros técnicos e científicos realizado pelo Grupo de Pesquisa 

em  Políticas Públicas de Acesso à Informação (Gpopai), em 2008, revela que o custo com livros em dez cursos da                                  

Universidade de São Paulo variava entre R$ 3.344,75 e R$ 5.810,46. Para mais de 70% dos estudantes, esse valor era 

superior à renda mensal de toda a família.

Foi nesse contexto que nasceu a ideia de um modelo aberto para os livros, os chamados Livros Didáticos Abertos 

ou Open Textbooks como uma resposta aos altos custos e à necessidade de aumentar o acesso a materiais de qualidade.

Como são livros normalmente oferecidos em formatos abertos e com licenças de uso abertas, esses materiais 

oferecem a vantagem de personalização, conforme o enfoque pedagógico; elaboração; adaptação e remix de temas e 

tarefas específicas às necessidades individuais ou de pequenos grupos; a possibilidade de uso de capítulos, trechos ou 

capítulos separados para compor um novo material.

Livros abertos e livros tradicionais
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Livros Abertos na América Latina

A primeira experiência brasileira de produção de livros abertos aconteceu bem antes da popularização dos Re-

cursos Educacionais Abertos. Devido a uma demanda da época (a compra de livros didáticos para o ensino médio), do 

Projeto Folhas acabou nascendo a ideia do Livro Didático Público que ainda continuam acessíveis on-line, em formato 

PDF.

Pesquisadores da UFRGS, lançaram um projeto de escrita colaborativa de material didático sobre métodos nu-

méricos, em nível de graduação, nas áreas das ciências exatas e da terra - Cálculo Numérico - Um Livro Colaborativo. O 

objetivo foi produzir um material de excelente qualidade e de acesso livre pela colaboração entre professores e alunos 

de universidades, institutos de educação e demais interessados na análise, estudo e aplicação de métodos numéricos, 

nos mais diversos ramos da ciência e da tecnologia. O livro está disponível com licença CC-BY-SA e em vários formatos 

(PDF, HTML, EPUB e Slides) e nas versões Scilab e Python. Além disso, o livro está escrito em código LaTeX e disponível 

no repositório GitHub público.

No contexto dos outros países da América Latina existem alguns casos, ainda que incipientes, para criação 

colaborativa de textos. A Universidade Pontifícia Bolivariana criou,   a partir de um grupo de estudos da Faculdade de 

Educação, o Hipernexus, uma metodologia para construção colaborativa de hipertextos para ser usado tanto nos cursos 

de graduação quanto de pós-graduação.

Outro projeto muito interessante é o Projeto Latin, uma iniciativa em que professores e autores acadêmicos 

de universidade latino-americanas podem realizar a escrita colaborativa criando capítulos e livros abertos com colegas 

de outras instituições de ensino superior. É possível adaptar os conteúdos às necessidades específicas de cada curso, 

traduzindo, distribuindo e remixando os conteúdos publicados.

Tabela de comparação livros abertos versus livros tradicionais

dinâmicos

modificáveis/customizáveis

dirigidos a contextos e estudantes
específicos

personalizáveis

gratuitos

orientados a distintos estilos de
aprendizagem

estáticos

não permitem customização

materiais genéricos

conteúdos fixos

alto custo

assumemum único estilo de
aprendizagem
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Esse modelo aberto de criação e de adaptação oferece novas oportunidades de colaboração entre autores que 

se unem a comunidades em uma plataforma de escrita com licenças abertas. Os autores podem optar em produzir 

diversos tipos de conteúdos e mídias, como ensaios, animações, vídeos e atividades diversas. Dessa forma, em vez de 

depender somente de um livro texto, os professores podem aproveitar uma grande variedade de recursos educacionais, 

assumindo uma postura autoral nos aspectos de construção da aprendizagem.

Sabemos que o processo de escrita não é simples! O autor é responsável por definir o tema, realizar revisão de 

literatura, organizar as ideias e pontos de vista, estruturar o texto e outros tipos de mídias que podem compor uma obra. 

Quando se trata de realizar esse processo em colaboração e em uma perspectiva de abertura, torna-se ainda mais com-

plexo, mas, em contraponto, um grupo de autores especialistas pode criar materiais de alta qualidade e com diferentes 

estilos de escrita e inclusive com diversidade de aspectos culturais.

Para facilitar esse processo de colaboração, o Latin criou uma plataforma de escrita colaborativa, um sistema 

programado com tecnologias abertas para facilitar a formação de grupos de trabalhos e a criação de livros abertos para o 

ensino superior. Convidamos todos vocês a conhecerem e a experimentarem esse espaço como tarefa de fim de módulo.

Outras ferramentas de criação de Livros Abertos

Existem muitas ferramentas para a criação e a adaptação de livros Abertos. Selecionamos algumas para                        

ajudá-los em suas novas experimentações.

Connexions: é um projeto que permite visualizar e compartilhar recursos que podem ser organizados em                  

pequenos módulos, cursos, relatórios, livros e outras tarefas acadêmicas. Oferece também um conjunto de ferramentas 

que torna mais fácil, para o autor, criar e adaptar recursos usando um processador de texto semelhante ao Word ou 

Google Docs. 

Fidus Writer: é um editor on-line voltado para artigos, mas que pode ser utilizado para livros também. 

ShareLateX: é um editor on-line e colaborativo para LaTeX. O grande problema é a curva de aprendizado do 

LaTeX e a inexistência de um editor WYSIWYG. Wikilivros: é uma das wikis mantidas pela Fundação Wikimedia e utiliza 

o mesmo software da Wikimedia. Busca, de forma inclusiva e colaborativa, criar recursos educacionais abertos, mais 

especificamente livros, apostilas e manuais inéditos.

Pesquisa: recursos educacionais na UAB

Em 2016, como parte do processo de revisão de políticas e sistemas dedicados à disponibilização de recursos 

educacionais no Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), a DED/CAPES deu início a um mapeamento do uso e da 

percepção de Recursos Educacionais Abertos (REA) na UAB. O resultado dessa iniciativa foi uma pesquisa elaborada em 

parceria com a Cátedra Unesco em Educação Aberta.



Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos

96

Foi publicado um relatório que apresenta esses resultados e nos ajuda a entender a percepção dos envolvidos 

com a UAB, com relação à produção e à disseminação de recursos educacionais e aos REA. Ah, vale ressaltar que essa 

pesquisa nos ajudou a pensar no material deste curso.

Veja um relatório-síntese da pesquisa aqui.

http://educacaoaberta.org/perspectivas-rea-uab/

Publicar 

Percurso: Publicação e compartilhamento

Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante.

Paulo Freire

Neste capítulo, veremos os principais espaços para publicação e compartilhamento de REA, além de explorar o 

acesso aberto à pesquisa científica.

Esperamos que você seja capaz de:

• conhecer as diferentes formas de compartilhar um REA;

• conhecer repositórios REA brasileiros e internacionais;

• refletir e analisar sobre as políticas de compartilhamento de REA em distintos repositórios.

Caminhos da publicação aberta

Onde depositar os REA e quais os critérios?

Onde publicar Recursos Educacionais Abertos?

Para decidir o local de publicação do seu REA, é importante considerar alguns pontos:

O que quero publicar? Quem é meu público-alvo? Como posso facilitar, a todas as pessoas, o acesso ao meu 

material? Como posso facilitar adaptações ao meu material?

Lembre-se, quanto mais livre for a licença de uso, maior as possibilidades de distribuição desse REA; e quan-

do permitido, pode estar disponibilizado em mais de um endereço web, como um repositório institucional e um site                  

pessoal, por exemplo.

http://educacaoaberta.org/perspectivas-rea-uab/
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Planos de aula, apresentações visuais e textos em geral

A forma mais fácil de definir os termos de uso para os planos de aula, as apresentações visuais e os textos, 

em geral, que você criar é acrescentar, a cada arquivo, uma folha de rosto indicando o autor (você), a data de criação,        

referências ao autor original (caso você esteja adaptando algum material) e a licença sob a qual você quer que esse 

material seja usado.

Para compartilhar planos de aulas e apresentações visuais com seus colegas, uma boa opção on-line é o                      

Slideshare. Esse serviço web permite que você compartilhe apresentações, infográficos e documentos; e escolha a sua 

licença de uso, ao realizar o upload do seu arquivo.

Slideshare

Outra opção interessante é o repositório on-line Portal do Professor, portal mantido pelo Ministério da                           

Educação, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Acessando o “Espaço da Aula”, você pode tanto                           

compartilhar o seu material, quanto ter acesso ao material de vários colegas. Infelizmente, esse portal não adotada 

licenças abertas, apenas garante que é um espaço público e que pode ser acessado por todos os interessados; portanto, 

ao usá-lo, adicione uma folha de rosto indicando autoria e licenciamento.
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Portal do professor

A Wikiversidade é outra opção para organizar grupos de estudo ou pesquisa em sua universidade e compartilhar 

suas informações, como anotações, bibliografias, discussões e informações práticas.

Estudantes e professores, autônomos e em instituições, podem usar esse ambiente para organizar seus es-

tudos e anotações, promover discussões e trocas de ideias, de forma que todos possam participar no processo de                                 

conhecimento, criando, aprimorando e aprendendo com seus conteúdos e comunidade.

Wikiversidade

Fotos e Imagens

Depois de tirar suas fotos e editá-las, é interessante publicá-las em um local em que elas possam ser encon-

tradas por outras pessoas. Um exemplo de repositório on-line para fotos é o Wikimedia Commons, uma mediateca 

livre,  disponível em diversos idiomas do Movimento Wikimedia, criada é mantida por voluntários. Todo o conteúdo 

disponibilizado tem caráter educativo/pedagógico e está sob licenças livres ou em domínio público. Dessa forma, todos 

podem copiar, usar e modificar livremente qualquer arquivo, desde que respeitem as condições estabelecidas pelo 

autor; frequentemente, estas consistem em atribuir os devidos créditos à fonte e ao autor e disponibilizar quaisquer 

cópias e melhoramentos nos mesmos termos (CC-BY-SA). É possível contribuir com fotografias, diagramas, infográficos, 

sons e vídeos.
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Wikimedia

O Flickr é uma opção interessante e oferece a possibilidade de licenciamento aberto, há alguns anos, e um         

sistema de busca específico para imagens licenciadas. Para cada foto que você depositar no Flickr, é preciso definir a 

licença de uso, escolhendo uma das opções ao realizar o upload do arquivo. A menos que você tenha configurado o 

seu canal para atribuir uma licença específica a todas as suas imagens, o padrão para qualquer upload será “Nenhuma         

(todos os direitos reservados)”; mas você pode escolher uma das licenças Creative Commons (alguns direitos reserva-

dos) e indicar as restrições você quer escolher para o uso das suas fotos.

Flickr

Vídeos

Para compartilhar os vídeos que você captar, editar ou adaptar, o Youtube é, sem dúvida, uma das                                        

plataformas mais acessadas, mundialmente. O serviço de vídeo do Google oferece a opção de licenciamento CC-BY 

(Creative  Commons atribuição) como única alternativa ao Copyright (licença padrão Youtube).
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Youtube

Uma alternativa é o Vimeo, uma plataforma criada em 2004, por cineastas que queriam compartilhar os seus 

trabalhos. Você pode optar por deixar o vídeo disponível para download, e escolher uma das licenças Creative Com-

mons. Sem dúvida, uma grande vantagem em relação ao Youtube.

Vimeo CC

Assim como para o carregamento de imagens, o Wikimedia Commons pode ser uma excelente escolha para 

compartilhar seus vídeos em diversos tamanhos e formatos.

Áudio/Músicas

Para compartilhar qualquer tipo de áudio gravados e editados por você, é interessante conhecer o Freesou-

nd, CC Mixter e Soundcloud. Essas três plataformas permitem que você crie uma conta e compartilhe seus materiais,                     

escolhendo entre uma das licenças Creative Commons.
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O Freesound é um projeto criado em 2005, por um grupo de estudos da Universitat Poempeu Fabra de                       

Barcelona-Espanha. Essa plataforma possui diversos trechos de áudio, sons completos e amostras de gravações, todos 

licenciados em Creative Commons.

O CC Mixter permite que artistas disponibilizem suas músicas/áudios, que licenciam esse material escolhendo 

usar uma licença CC-0 (domínio público), CC-BY (atribuição) ou CC-BY-NC (atribuição e uso não comercial) e permite que 

qualquer pessoa use esses arquivos de áudio na própria plataforma ou em outros serviços, como o Youtube, Vimeo e 

outros.

CC Mixter

O SoundCloud permite um modelo híbrido e tem um layout mais moderno, em relação às outras duas opções. A 

opção padrão, ao realizar o upload de um arquivo, é o “Todos os direitos reservados”; portanto, é necessário, ao inserir 

os metadados, escolher uma das licenças Creative Commons. A própria ferramenta oferece uma simulação parecida 

com o site do Creative Commons para ajudar o usuário a tomar a sua decisão. O SoundCloud também permite, ao                

usuário, deixar ativas, para outros usuários, as opções de embed e de download.

SoundCloud
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Livros

Livros de sua autoria ou de autoria de um grupo de pesquisadores que deseja compartilhá-lo com alguns direi-

tos reservados podem ser disponibilizados por meio de sites criados especificamente para esse fim. Se essa for a sua 

escolha, considere disponibilizar, além do PDF diagramado, arquivos de cada capítulo separadamente em formato ODT 

para facilitar o reuso de outros usuários. Igualmente, faça uma biblioteca de mídias disponibilizando imagens e vídeos, 

separadamente. Ações como essa facilitam diferentes usos e adaptações. Não se preocupe, normalmente qualquer sof-

tware proprietário possui as opções de formatos livres quando você usa a opção “salvar como”. Deixe a licença, escolhida 

por você, visível no site para que todos entendam como devem atribuir o seu trabalho.

O Wikilivros, outra comunidade da Wikimedia Commons, também pode ser uma ferramenta interessante para 

viabilizar o seu projeto. Ela permite o desenvolvimento colaborativo (wiki) de livros, apostilas, manuais de conteúdo 

aberto.

Wikilivros

Artigos Científicos

Se você quer publicar em acesso aberto, o SciELO (Scientific Electronic Library Online) é uma biblioteca eletrôni-

ca que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros oferecidos em acesso aberto. O projeto 

tem por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia comum para preparação, armazenamento, disseminação e 

avaliação da produção científica em formato eletrônico.

Todos os periódicos e artigos indexados no SciELO Brasil são publicados em acesso aberto. O Programa SciE-

LO formaliza o acesso aberto por meio da adoção de atribuições de acesso do tipo Creative Commons, para todos os                

periódicos e artigos indexados em suas coleções, preferencialmente a atribuição CC-BY. Eventualmente, os periódicos 

podem optar pela atribuição CC-BY-NC. Os periódicos de organismos intergovernamentais adotarão a atribuição CC-

-BY-IGO. O periódico pode adotar uma atribuição de acesso aberto específica, que seja equivalente a uma dessas três 

licenças.
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SciELO

Repositórios

Acesso aberto à pesquisa científica

Uma das principais discussões do meio acadêmico diz respeito ao acesso aberto aos materiais de alta  

qualidade que são produzidos nas universidades. No caso das universidades públicas, onde o conhecimento é                                                                     

diretamente financiado pelo Estado, existe uma defesa para que a pesquisa científica esteja disponível a toda a socieda-

de. Afinal, se foi produzido com dinheiro público deveria ser público.

Mas porque falar de acesso aberto ao conhecimento científico se estamos falando de Educação Aberta? Você 

certamente vai precisar ter acesso a artigos acadêmicos e outras produções científicas. Você sabia que grande parte 

desse conhecimento está fechado atrás de repositórios e plataformas fechadas, que cobram pelo acesso? O panfleto 

abaixo, criado por alunas da UnB (CC-BY-SA), explica isso um pouco melhor:
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Como publicar e compartilhar

Como publicar e compartilhar REA?

Uma vez que seu recurso foi criado, uma licença aberta de uso foi selecionada e um formato foi escolhido, 

chegou o momento de compartilhá-lo com outras pessoas! Existem diversas maneiras de se compartilhar REA! Vejamos 

algumas possibilidades.
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Sites Pessoais

Muitos professores gostam de fazer uso de espaços pessoais on-line, como sites e blogs, para compartilhar 

desde textos a outros tipos de mídias, como imagens e vídeos. Existem vantagens e desvantagens nesse método. Apesar 

de serem ambientes fáceis de criar, à medida que seu conteúdo crescer, ou que outros professores venham usar os seus 

recursos, esses espaços podem se tornar desorganizados ou não ter uma comunicação clara em relação às licenças de 

uso adotadas.

Se você deseja começar dessa forma, não se esqueça de criar um termo de uso que seja claro para os visitantes 

do seu site. Deixe explícito qual a licença do seu conteúdo! Lembre-se, quando você escolhe a sua licença no site do 

Creative Commons, pode pegar um código html para inserir no seu site.

Plataformas e Serviços Web

Como já vimos anteriormente, existem algumas plataformas de distribuição de conteúdo da internet que                  

possibilitam, no momento do upload, que você escolha uma licença Creative Commons; é o caso dos conhecidos Youtu-

be, Vimeo, Flickr, Slideshare e Soundcloud.

Você pode escolher a licença do seu material no momento do upload ou configurá-lo, inserindo o maior número 

de metadados possível e eleger a sua licença.

Sempre que o tipo de mídia permitir, insira uma folha de rosto ou o símbolo da licença, indicando que, de fato, 

seu material está licenciado para os usos atribuídos por você.

A vantagem de usar esses serviços é que, automaticamente, seu material entra nos sistemas de busca para 

recursos licenciados. A desvantagem é que estamos sujeitos aos termos de uso da plataforma e do formato escolhido 

por elas.

Repositórios Institucionais

Para compartilhar REA produzidos pelas universidades, uma boa estratégia é usar sites e repositórios                                            

específicos para depositar os seus recursos, que tenham termos de uso claros e a inclusão de metadados para facilitar a 

busca. Grande parte desses repositórios aceitam diversos tipos de mídia.

Existem diversos repositórios institucionais criados por universidades que, apesar de comunicarem que são 

abertos, na verdade, adotam termos de uso regidos pelo copyright, impossibilita o reuso, remix e redistribuição de um 

conteúdo adaptado.

Portanto, o primeiro ponto a se observar é se o repositório escolhido por você possui, preferencialmente, um 

formato aberto e se ele permite adicionar licenças ao seu conteúdo ou  o depósito de um recurso licenciado.
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Selecionamos, nos próximos tópicos, alguns repositórios para compartilhar, desde artigos científicos a distintos 

tipos de mídias, como imagens, sons e vídeos.

Repositórios brasileiros

Elencamos, aqui, alguns repositórios brasileiros que podem ajudá-lo a compartilhar os seus REA, sejam eles 

direcionados ao ensino superior ou à educação básica. Entretanto, a maioria deles é voltado a públicos específicos. De 

toda forma, é interessante entender como funcionam e quais suas políticas de acesso e termos de uso.

Portal do Livro Aberto

É um portal que tem como objetivo facilitar o acesso aos livros de conteúdo científico, publicados no Brasil. 

Ele se insere no conjunto de serviços oferecidos pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia para a            

promoção do acesso aberto à informação científica, de forma a fomentar o desenvolvimento da ciência e tecnologia do 

país.

Portal do Livro Aberto

Quem pode submeter um REA?

Pesquisadores e editoras de livros técnicos-científicos.

Que tipos de recursos posso depositar?

Publicações oficiais editadas pelos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Federal nos temas definidos na ENCTI 

2012-2015.

Que tipos de licenças são aceitas?

São aceitas licenças Creative Commons, no momento do depósito.
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Portal de Livros Abertos da USP

O portal promove a divulgação dos livros digitais acadêmicos e científicos publicados em acesso aberto na USP.

Portal USP

Quem pode submeter um REA?

Docentes e/ou funcionários técnico-administrativos da Universidade de São Paulo.

Que tipos de recursos posso depositar?

Livros e manuais de conteúdo científico.

Que tipo de licenças são aceitas?

Este portal de livros oferece acesso aberto imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio que torna a pesquisa 

acessível ao público, abertamente, proporcionando maior intercâmbio de conhecimento.

Scielo Livros

A Rede SciELO Livros visa à publicação on-line de coleções nacionais e temáticas de livros acadêmicos com o 

objetivo de maximizar a visibilidade, acessibilidade, uso e impacto das pesquisas, ensaios e estudos que publicam.

SciELO LIVROS
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Quem pode submeter um REA?

Toda submissão de livros deve ser feita mediante uma editora, universitária ou não, que publica livros de caráter 

científico, em todas as áreas do conhecimento. Não serão disponibilizados livros de publicação autônoma.

Que tipos de recursos posso depositar?

Apenas livros.

Que tipos de licenças são aceitas?

Os livros submetidos ao SciELO Livros serão disponibilizados ao público, em duas modalidades distintas de 

acesso: (i) acesso aberto; e (ii) venda de licença de uso. Cabe à editora, a adoção de uma ou outra modalidade de dispo-

nibilização para cada um dos livros. A editora deverá, ainda, expressamente autorizar a disponibilização de parcelas do 

conteúdo em acesso aberto ou à venda.

Todos os livros disponibilizados em acesso aberto obedecerão à licença Creative Commons Atribuição - Uso não 

comercial - Compartilhamento pela mesma licença 3.0 - Não Adaptada (CC BY-NC-SA 3.0).

As publicações são feitas nos formatos HTML, PDF e ePUB, que permitem que os livros SciELO sejam legíveis em 

todos os meios de leitura existentes: leitores de livros eletrônicos, computadores, tablets e telefones celulares.
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Biblioteca Digital do Senado Federal

A Biblioteca Digital do Senado Federal (BDSF) armazena, preserva, divulga e dá acesso, em formato digital, a 

mais de 250 mil documentos de interesse do Poder Legislativo, propiciando segurança e preservação da informação, 

maior visibilidade na internet, maior rastreabilidade em mecanismos de busca e rápida disseminação do conhecimento.

Biblioteca do Senado Federal

Quem pode submeter um REA?

Os autores interessados em publicar na Biblioteca Digital do Senado Federal devem preencher o Termo Geral de 

Autorização para Publicação Digital na BDSF, e seguir as instruções inseridas no próprio documento.

Os trabalhos devem ser de autoria própria e se reportarem sobre temas de interesse do Poder Legislativo, do 

Estado e da sociedade, nas áreas de direito, administração pública, ciência política, história política, economia, orçamen-

to público e áreas afins.

Que tipos de recursos posso depositar?

Podem ser compartilhados livros, obras raras, artigos de revista, notícias de jornal, produção intelectual de se-

nadores e servidores do Senado Federal, legislação em texto e áudio, entre outros documentos.

Que tipo de licenças são aceitas?

As obras publicadas na BDSF são de domínio público ou possuem direitos autorais cedidos pelos proprietários, 

possibilitando acesso e download gratuitos das obras.
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e-Unicamp

Portal com o intuito de impulsionar o uso de tecnologias educacionais que permitem a criação de novos re-

lacionamentos entre professores, alunos e a comunidade, em geral, visando instigar a aprendizagem e disseminar o 

conhecimento.

e-Unicamp

Quem pode submeter um REA?

Todos os professores com vínculo institucional poderão utilizar o portal e-Unicamp para publicar materiais di-

dáticos.

Que tipos de recursos posso depositar?

Poderão ser depositados conteúdos didáticos publicados na forma de textos, imagens, vídeos ou outros mate-

riais.

Que tipos de licenças são aceitas?

Todo o material disponibilizado estará sob licenças do Creative Commons.
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Repositórios internacionais

Curriki

É uma biblioteca digital com recursos educacionais voltados à educação básica. Com uma comunidade de mais 

de 10 milhões de usuários, em todo o mundo, Curriki fomenta a colaboração, a criação e o desenvolvimento do potencial 

dos recursos de aprendizagem, que são revisados por pares e testados em sala de aula, estimulando uma cultura con-

tínua de curadoria compartilhada. A comunidade oferece a possibilidade de criação de grupos abertos e fechados para 

interação e troca de arquivos. Todo o material do site está sob licenças Creative Commons compatíveis com a definição 

de REA.

Europeana

É uma biblioteca virtual desenvolvida pelos países da União Europeia. A Europeana Collections fornece acesso 

a mais de 50 milhões de itens digitalizados como livros, música, obras de arte e muito mais. Possui ferramentas de pes-

quisa e filtro sofisticados e oferece coleções temáticas especiais sobre arte, moda, música, esportes, fotografia e outros. 

Grande parte do material disponibilizado está em domínio público, ou seja, permite reutilização, remix e distribuição 

sem restrições. Sempre que houver alguma restrição de reuso, uso comercial, distribuição e remix, é apontada junto ao 

recurso, explicando, claramente, os tipos de uso admitidos.



Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos

112

Merlot

É uma comunidade on-line gratuita e de recursos livre, destinada a estudantes de ensino superior, que permite 

compartilhar materiais pedagógicos e de aprendizagem. É uma plataforma centrada no usuário, organizada por meio de 

coleções ou temas; e qualquer usuário cadastrado pode submeter um recurso educacional. O seu grande diferencial é a 

revisão. Os materiais de aprendizagem on-line são catalogados e revisados por uma equipe indicada por uma comissão 

editorial, para garantir a qualidade do material compartilhado.

OER Commons

É uma biblioteca digital com recursos em distintos formatos. A plataforma oferece diversos filtros como área do 

conhecimento, nível de ensino, tipo de mídia, condições e termos de uso para reuso e remix. Uma grande inovação do 

OER Commons é disponibilizar uma ferramenta de autoria chamada “Open Author”.

É possível criar de três formas distintas:

Construtor de recursos: permite recombinar textos, vídeos, imagens e sons, licenciando o recurso final e com-

partilhando diretamente com outros professores. A ferramenta permite importar conteúdo diretamente do Google Dri-

ve e personalizar o REA.
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Construtor de planos de aula: permite que os autores criem tarefas sequenciadas que podem ter recursos dispo-

níveis para download. Os autores são encorajados a incluir visualizações gerais, texto de apoio pedagógico e instruções 

para estudantes e outros usuários do recurso. Essa ferramenta auxilia a criação de tabelas, adição de links, formatação 

do recurso e que as tarefas possam ser remixadas e personalizadas para atender às necessidades específicas dos alunos.

Construtor de Módulos: permite estruturar diversos planos de aula, em formato de curso.

O OER Commons também permite que cada pessoa crie suas próprias coleções, que podem ser compartilhadas 

em grupos abertos e fechados.

OpenStax

É um repositório global de conteúdo educativo mantido pela Rice University. Foi fundado em 1999, por Richard 

Baraniuk, um professor de engenharia elétrica da Rice University. Originalmente chamado Connexions, OpenStax come-

çou como um repositório de Recursos Educacionais Abertos, em que faculdades de todo o mundo poderiam publicar, 

compartilhar e remixar materiais educacionais.

Em 2012, o OpenStax começou a criar seus próprios materiais e, à época, contava com mais de 20 livros aber-

tos publicados . Autores acadêmicos, selecionados por sua especialização, trabalham com o manuscrito para garantir 

a voz comum e pedagogia consistente em todo o livro e em seus recursos adicionais. Os capítulos são, primeiramente,             

revisados pela faculdade que se especializa nos tópicos específicos, em cada capítulo. Uma rodada final de revisões 

gerais é realizada por instrutores experientes, que garantem a qualidade do livro. O ambiente on-line do OpenStax con-

ta com tecnologia de aprendizagem adaptativa, projetada para melhorar os resultados de aprendizagem por meio de 

caminhos educacionais personalizados.

O antigo Connexions, atualmente conhecido por OpenStax CNX, é um ecossistema digital dinâmico de Recursos 

Educacionais Abertos do OpenStax. Oferece objetos de aprendizagem organizados em uma série de disciplinas, todos 

facilmente acessíveis on-line e descarregáveis para quase qualquer dispositivo; ou caso o estudante deseje uma cópia 

impressa, ela pode ser adquirida a baixo custo.

É possível criar, remixar e compartilhar conteúdos! Qualquer pessoa pode criar e colaborar, assim como                   

construir e compartilhar coleções personalizadas, ou, simplesmente, encontrar e explorar conteúdos. A plataforma per-
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mite a comunicação entre os criadores de conteúdo e oferece várias formas de colaboração para revisão, edição e atua-

lização do conteúdo por pares.

O OpenStax CNX está estruturado da seguinte forma:

Educacionalmente: encorajamos os autores a escreverem cada página de forma independente, para que outros 

possam usá-la, facilmente, em diferentes coleções e contextos especialmente projetados para seus alunos.

Tecnologicamente: todo o conteúdo é construído no formato HTML5, com recursos de acessibilidade embuti-

dos, para garantir que todos os recursos educacionais possam ser lidos por todos. Além disso, o conjunto de ferramentas 

OpenStax CNX torna mais fácil, para o autor, criar e adaptar conteúdo, usando um processador de texto semelhante ao 

Google Docs ou ao Word.

Legalmente: todo o conteúdo produzido no OpenStax está disponível sob licenças Creative Commons. Isso torna 

mais fácil, para os autores, compartilhar seu trabalho, permitindo que outros usem e reutilizem, legalmente, enquanto 

continuam recebendo reconhecimento e atribuição por seus esforços. O software OpenStax CNX mantém atribuição ao 

autor original.

PLOS

A Public Library of Science (PLOS) é uma editora sem fins lucrativos, iniciada no começo de 2001, com uma pe-

tição on-line liderada por Harold Varmus; Patrick Brown, bioquímico da Universidade de Stanford; e por Michael Eisen, 

biólogo computacional da Universidade da California em Berkeley e do Lawrence Berkeley National Laboratory. Sua 

missão é “ acelerar o progresso da ciência e da medicina, liderando uma transformação na comunicação de pesquisa”. 

PLOS [2001?] Seus principais objetivos são:

Proporcionar alternativas para superar barreiras à disponibilidade imediata, ao acesso e ao uso de pesquisas.

Dar continuidade a uma estratégia editorial que otimiza a abertura, a qualidade e a integridade do processo de 

publicação.

Desenvolver abordagens inovadoras para avaliação, organização e reutilização de ideias e de dados de pesquisa.
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Temoa - Portal de Recursos Educativos Abiertos

É um repositório com um catálogo público e multilíngue de coleções de recursos educacionais abertos, que 

busca apoiar a comunidade educacional na busca de recursos e de materiais, por meio de um sistema colaborativo de 

pesquisa especializada e de ferramentas sociais. Contém recursos educacionais selecionados, descritos e avaliados por 

uma comunidade acadêmica e permite a criação de comunidades em torno de recursos educacionais.

Wikieducator

É uma comunidade em desenvolvimento, que visa contribuir para o planejamento de projetos educacionais 

relacionados com o desenvolvimento de conteúdo gratuito; o desenvolvimento de conteúdo aberto para e-learning; a 

criação de Recursos Educacionais Abertos; e propostas de financiamento e desenvolvido.

É um recurso comunitário global da Open Education Resources Foundation, uma entidade independente e sem 

fins lucrativos com base na Otago Polytechnic, para a criação de recursos educacionais abertos. A Commonwealth of 

Learning é responsável pela sustentabilidade financeira da comunidade.
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Wikipedia

Conhecida como a enciclopédia livre, na qual qualquer pessoa pode participar e contribuir colaborativamente, 

é o projeto mais conhecido da Fundação Wikimedia. A Wikipédia foi lançada em 15 de janeiro de 2001, por Jimmy Wales 

e Larry Sanger, e tornou-se a maior e mais popular obra de referência geral na internet, consultada por milhares de pes-

soas ao redor do mundo. A Wikipédia se afasta do estilo tradicional de construção de uma enciclopédia e possui uma 

grande presença de conteúdo não acadêmico.

Os mais de 43 milhões de artigos encontrados na Wikipédia foram escritos de forma conjunta por diversos vo-

luntários ao redor do mundo; e quase todos os verbetes presentes no site podem, igualmente, ser editados por qualquer 

pessoa com acesso à internet.

Conheça outras iniciativas on-line de código aberto também encabeçadas pela Wikimedia:

• Wikicionário - dicionário de conteúdo aberto multilíngue;

• Wikilivros - coleção de livros de conteúdo livre;

• Wikiquote - coletânea livre de citações;

• Wikisource - repositório de documentos originais;

• Wikimedia Commons - banco de imagens, sons e vídeos com licenças abertas;

• Wikinews - notícias de conteúdo livre;

• Wikiespecies - diretório de espécies.
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