
RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS: CAMINHO PARA A EQUIDADE                                                    1 
 

 

 

 

 

 

Recursos Educacionais Abertos: caminho para a equidade 

Priscila S. Pires 

Universidade Aberta de Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS: CAMINHO PARA A EQUIDADE                                                    2 
 

Resumo 

Os caminhos pelos quais a sociedade vem trilhando e, ao fazer um recorte para o processo de ensino 

e aprendizagem, estamos diante de uma complexidade que perpassa por diversos níveis. 

Complexidade presente para além das salas de aula, mas também na aprendizagem ao longo da vida, 

afinal somos seres dotados e sedentos de saberes, em uma rede conectada que nos permite não só 

o acesso à informação, mas também a construção dele, como co-autores dos saberes que 

disseminamos. E, nesse cenário amplo e diverso, se faz necessário o olhar atento para a equidade, 

na oportunidade diversa em atendimento aos múltiplos contextos. Além disso, tornar corresponsável 

também a iniciativa pública, para que sejam elaboradas políticas que permitam e apoiem o uso de 

recursos educacionais abertos. O presente artefato, por meio de estudo de diferentes literaturas, 

discorrerá sobre a definição dos REA, permeará sobre alguns cenários internacionais e brasileiro, 

incluindo o campo da política pública e apresentará um recurso aberto - Jogo da Política de Educação 

Aberta - utilizado para discutir políticas junto aos diferentes atores do cotidiano escolar. Aqui pode 

estar uma oportunidade para ampliar o acesso ao assunto, impactando nas tomadas de decisões nos 

municípios, estado e federação.  

 Palavras-chave: REA, Educação Aberta, Equidade, Políticas Públicas 
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Introdução 

Estamos diante de um cenário plural e, a inteligência coletiva produzida, constitui-se por um campo 

exploratório de saberes, problemas e soluções. Ao mesmo tempo que há a valorização individual em 

sua diversidade, há o olhar para as produções coletivas, que podem suplementar necessidades antes 

não identificadas. Assim, “ a interconexão condiciona a comunidade virtual, que é uma inteligência 

coletiva em potencial“ (Lévy, p.133, 1999). 

Na década de 1990, Pierre Lévy já sugeria uma mudança cultural no qual o mundo virtual poderia 

definir parâmetros para as relações sociais, pois a inteligência coletiva seria a oportunidade para 

potencializar, transformar e até criar novos signos e tecnologias. Essa nova cultura seria moldada por 

meio da interatividade entre os indivíduos, que colaboram para formar uma rede de conhecimentos. 

Assim como “a aplicação desses conhecimentos e dessa informação para a geração de 

conhecimentos e de dispositivos de processamentos/comunicação da informação, em um ciclo de 

realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso” (Castells, p. 69, 1999), já que potencializa a 

disseminação de saberes e possibilita aplicação customizada em contextos diversos.  

Até aqui, a abordagem se deu para um movimento que a internet ajudou a pulverizar, no qual existem 

diálogos não mais com papéis marcados em núcleo emissor e receptor, mas sim por um espaço de 

co-criação em que todos são responsáveis pelas determinantes de novos hábitos, necessidades, 

comportamentos e saberes. “O ciberespaço, dispositivo de comunicação interativo e comunitário, 

apresenta-se justamente como um dos instrumentos privilegiados da inteligência coletiva” (Lévy, p. 

29, 1999). E, essa inteligência coletiva em rede que está em constante transformação, rica em 

diversidade, utilizar os recursos educacionais abertos pode ser um caminho para suportar a 

construção coletiva do conhecimento, de forma a atender necessidades específicas, em acordo com 

a cultura local, ao cenário momentâneo, aos ajustes em um plano para o alcance de resultados 

específicos etc.  
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O cenário de um mundo VUCA - volátil, incerto, complexo e ambíguo - nos exige cada vez mais uma 

mentalidade ágil e o compartilhar de descobertas e informações para que as necessidades imediatas 

possam ser supridas. Não há mais espaço para o correto intocável e acessos velados, mas sim para 

a reconstrução de modelos que impactará em mudança cultural, educacional e para o mundo do 

trabalho. 

Nota-se que, as oportunidades para que haja equidade de saberes, nos possibilita fazer uso de 

diferentes ferramentas e tecnologias, que podem ser adaptáveis a cada necessidade, para que sejam 

ultrapassadas as barreiras de acesso ao conhecimento. Assim, os recursos educacionais abertos 

(REA) “assumem-se como enriquecedores do projeto educativo global e facilitam o acesso ao 

conhecimento, desterritorializando-o, sem limitações físicas e sem a sua tradicional associação 

exclusiva ao ambiente escolar formal”, como citado por Pereira, Rosa e Nobre (2016). 

O Recurso Educacional Aberto  

Ao colocarmos luz às novas formas de organização em sociedade, ao uso da internet a das 

possibilidades de acesso aos saberes, sejam eles formais ou não, observa-se uma mudança de 

hábitos que permitem às pessoas experimentarem novas formas de se posicionarem, reverberando 

também no campo do ensino e da aprendizagem. 

Nesse sentido, a educação aberta ganhou força ao possibilitar que cada indivíduo possa contribuir 

para que os diversos saberes estejam em uma rede livre, que permeia a troca, a disrupção, a 

adaptação, a interação e a proximidade de realidades parecidas, mas muitas vezes isoladas.  

E, nesse cenário, os recursos educacionais abertos, um movimento mundial que deu início no ano de 

2001, no Massachusetts Institute of Technology (MIT), ganhou novas perspectivas, pois além do MIT 

oferecer acesso livre de quase todos os seus cursos, outras instituições assim o fizeram. Foi então 

que, em 2002, no Primeiro Fórum Global em REA, organizado pela Organização das Nações Unidas 
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para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), houve a consolidação para o uso da expressão 

“recurso educacional Aberto”.  

A considerar como definição mais utilizada, “os REA são materiais para ensinar, aprender e pesquisar, 

que estão em domínio público ou são publicados com uma licença de propriedade intelectual que 

permite sua livre utilização, adaptação e distribuição”, segundo a UNESCO (2002). 

Desde então, vários esforços foram sendo empregados para que o REA alcançasse mais frentes e 

ultrapasse fronteiras, além de serem elaborados documentos para cada vez mais levar essa discussão 

de forma qualificada ao maior número de pessoas. Assim, em 2012, também em um congresso 

(Congresso Mundial de Recursos Educacionais Abertos Paris) realizado em Paris, pela UNESCO, foi 

redigida a Declaração REA de Paris com o intuito de auxiliar na elaboração de políticas públicas para 

a implementação desses recursos. O documento perpassa desde “o reforço da sensibilização e da 

utilização dos REA (...) numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida”, até a “promoção da 

compreensão e da utilização de estruturas com licenciamento aberto”, e “o incentivo ao licenciamento 

aberto de materiais didáticos com produção financiada por fundos públicos”. É um caminho sem volta 

que une poder público e privado, instituições de ensino, produtores de conteúdos, professores e 

estudantes para a construção coletiva do conhecimento. 

Outro encontro importante organizado pela UNESCO e pelo Governo da Eslovênia, foi o 2º Congresso 

de Recursos Educacionais Abertos Mundiais, em 2017, que apresentaram ações concretas em 

atenção a cinco áreas estratégicas para REA e que impacte em educação de qualidade: dar condições 

para que os usuários utilizem os REA ao auxiliar no desenvolvimento de habilidades e competências 

necessárias; preservar as questões de linguísticas e também culturais; ser garantida a inclusão e 

equidade ao atentar para as diversidades; cuidar para desenvolver modelos sustentáveis e investir em  

políticas que propiciem a prática dos REA.  

Ao avançar na causa, recente encontro na sede da UNESCO (2019), The Intergovernmental Expert 

Meeting, deu origem a um Projeto de Recomendações sobre recursos educacionais abertos. Moez 
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Chakchouk, Diretor Geral Assistente de Comunicação e Informação da UNESCO, declarou que 

“…since 2002, when the term Open Educational Resources (OER) first emerged, OER has increasingly 

been recognized as an innovative tool for meeting the challenges of providing lifelong learning 

opportunities for learners from diverse levels and modes of education worldwide”. Fato é que, mais 

uma vez, as comunidades globais estão atentas ao fato de que os recursos educacionais abertos 

podem promover a equidade para a aprendizagem ao longo da vida.  

Além disso, com o advento dessa cultura colaborativa de rede “os REA 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” (Centro de 

Inovação para a Educação Brasileira [CIEB], 2016). Isso tem a ver com o fato de que não basta 

disponibilizar conteúdos pelas redes, mas que haja concessão pelo autor para uso de sua obra.   

Segundo Tuomi (2006, como citado por Yuan, Macneill e Kraan, 2008), o maior nível de abertura é “about 

the  right  and  ability  to  modify,  repackage  and  add  value  to  the  resource. However,  most  existing  

initiatives  offer  the  most  basic  level  of  openness  -  “open” means “without cost” but it does not 

mean “without conditions””, o que varia de contexto. 

As colocações de Tuomi (2006), vão ao encontro do que Wiley (2011) também expõe, “perhaps the 

key takeaway from this entire discussion is that much of what makes an OER ideal is context specific”, 

e isso tem a ver com qualidade, com valor e com o que desejam os usuários e produtores. 

O uso do REA para equidade na educação 

Para além das possibilidades do uso diversificado dos recursos educacionais abertos enquanto 

oportunidade de licença aberta, os REA estão para serem usados a favor do percurso formativo do 

indivíduo, “contribuindo, assim, para a inclusão social, a equidade entre os géneros, bem como para 

o ensino com necessidades específicas” (Declaração REA de Paris, 2012). 
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Sabemos que “integrar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) ao currículo de forma 

qualitativa para aproximar a escola da cultura digital é um desafio global” (CIEB, 2016) e que ainda 

existe um longo processo, inclusive ultrapassar barreiras burocráticas e formativas que impossibilitam 

o alavancar no uso de recursos educacionais abertos digitais. Porém, o ponto crucial aqui é o fato de 

que há a necessidade de uma mudança de pensamento para que sejam incorporadas novas formas 

de se criarem e recriarem (adaptarem, usarem) recursos analógicos ou digitais que auxiliam em novas 

práticas educacionais. Práticas que favoreçam o aprendizado coletivo, sendo o professor a figura de 

um mediador de conhecimentos e, o aluno, o protagonista do seu próprio saber. 

Os obstáculos estão postos, mas é preciso um esforço e trabalho conjunto de toda sociedade para 

que: estudantes tenham acesso e participem ativamente da construção dos materiais; que educadores 

também tenham acesso aos REA, inclusive que, junto com seus pares, criem novas possibilidades e 

encorajem “seus alunos”, com seu uso pedagógico; que os criadores de REA, sejam eles professores, 

autores diversos, editoras, organizações educacionais entre outros, disponibilizem de forma fácil e 

acessível também aos portadores de alguma necessidade especial e, por fim, mas de muita 

relevância, a educação aberta deve ser uma questão de política pública em que governos, empresas, 

conselhos escolares e a academia, por exemplo, tenham os REA como prioridade e que possam ser 

compartilhados com a sociedade, afinal “conteúdo aberto e aprendizagem aberta refletem uma 

particular filosofia de igualdade e oportunidade criada por meio da educação” (Bates, p. 449, 2016) . 

É esse percurso coletivo que direciona para resultados satisfatórios de aprendizagem para todos, de 

forma democrática, autônoma e participativa, com recursos de investimentos redimensionados e não 

superfaturados. Afinal, "um REA ideal ajudaria todas as pessoas no mundo a obter toda a educação 

que desejam" (Wiley, 2011). 

Como já mencionado, o Plano de Ação elaborado no 2º Congresso Mundial de REA (2017), referente 

à educação de qualidade, sugere dois pontos principais que dialogam diretamente com os desafios 

para o alcance da equidade na educação: “apoiar estratégias para superar barreiras culturais para 

assegurar a partilha de conhecimentos”, além de que o “REA deve ser acessível a todos os 



RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS: CAMINHO PARA A EQUIDADE                                                    8 
 

estudantes, em contextos de educação formal e não formal, independentemente da idade, capacidade 

física, status socioeconômico, bem como aqueles que vivem em áreas remotas (incluindo populações 

nômades), deslocados internamente e refugiados.” 

Desafios destacados também no 4º objetivo da Agenda 2030 (UNESCO, 2015) que almeja “assegurar 

a educação inclusiva e de qualidade, e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida 

para todos”. 

Nessa perspectiva, “a análise crítica da integração de REA na organização didático-metodológica do 

processo de ensino/aprendizagem pode tomar como referência as quatro grandes categorias 

inspiradas na proposta de modelo de uma Didática do e-Learning” (Amador et al., 2016, como citado 

por Nobre e Mallmann, 2016), em que conhecimento conceitual, pedagógico, didático e tecnológico 

são partes fundamentais para “perspetivar a sua conceção/redistribuição de modo a tentar superar as 

barreiras cognitivas dos docentes e dos estudantes, produzir um processo de transposição didática e 

responder sistematicamente à aprendizagem e ao ensino” (Nobre e Mallmann, 2016). 

Jogo da Política de Educação aberta 

Assim como na Declaração REA de Paris (2012) tendo “o reforço do desenvolvimento de estratégias 

e de políticas relativas aos REA”, na Declaração da Cidade do Cabo (2017) com destaque também 

para a “política pública de educação aberta”, também no Plano de Ação elaborado no 2º Congresso 

Mundial de REA (2017) com o “desenvolvimento de ambientes de políticas de apoio” e no Projeto de 

Recomendações, da Reunião Intergovernamental de Peritos (2019) ao tratar de “desenvolvimento de 

políticas de apoio”,  apresentaram a preocupação em pontuar a necessidade de políticas públicas 

específicas para a implementação e sustentabilidade dos REA, em todo o mundo, no Brasil não é 

diferente. 

Recentemente, foi aprovado na Comissão de Cultura da Câmara o Projeto de Lei nº 1.513/2011 que, 

quando recursos forem subsidiados por fundos públicos, devem ser recursos educacionais abertos, 



RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS: CAMINHO PARA A EQUIDADE                                                    9 
 

disponível à sociedade em plataforma pública. O que vai ao encontro da Portaria 451, do Ministério 

da Educação, que da mesma forma, para o uso de licenças abertas para materiais educacionais. 

Ao refletir sobre esse cenário, um jogo destinado à equipe de gestores escolares para auxiliarem a 

implementar políticas de educação aberta foi lançado em Português, Inglês e Espanhol pretendendo 

o alcance ainda maior, que ultrapasse barreiras da língua, contribuindo com a implementação de 

diretrizes escolares, políticas públicas e para o diálogo equitativo.  

O Jogo da Política de Educação Aberta é também um exemplo de recriação sob um outro material 

conhecido como livro-guia - Como implementar uma Política de Educação Aberta e de Recursos 

Educacionais Abertos (REA), que foi lançado durante o 2º Congresso Mundial de Recursos 

Educacionais Abertos da UNESCO, na Eslovênia. Isso mostra a flexibilidade para adaptações ao se 

tratar de um conteúdo de licença aberta. Foi a oportunidade identificada a partir de contextos diversos 

que o jogo surgiu para ser uma ferramenta lúdica para a reflexão sobre as tomadas de decisões no 

uso de recursos educacionais abertos. 

Para jogar, a equipe gestora pode acessar os materiais que estão disponíveis online, e que, além de 

estar sob licença aberta Creative Commons BY-NC que “permite que outros remixem, adaptem e 

criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais”, também possui um conceito de “faça você 

mesmo”, pois além do manual do jogo, estão também disponíveis todas as cartas, o infográfico e todas 

as demais peças necessárias para que o jogo aconteça. O preparo para o jogo também pode ser bom 

exercício de co-criação, indo ao encontro do que já foi abordado aqui, ao mencionar sobre a cultura 

colaborativa de rede.  

O objetivo do Jogo da Política de Educação Aberta é o de realização de um diagnóstico sobre as 

políticas da área que se encontram, por isso é interessante ter um grupo diversificado de gestores (os 

jogadores). Ao jogarem, também têm a oportunidade de conhecerem sobre os conceitos referente ao 

REA, além de poderem identificar fragilidades e potências relacionadas o que já é implementado, ou 
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não, afinal, “construir uma política de educação aberta pressupõe uma visão abrangente a partir de 

três aspectos: pedagógico, técnico e jurídico” (Educadigital, 2018). 

Para além do jogo e da aprendizagem gamificada a que os gestores são expostos, o jogo é também 

um recurso que empodera essa equipe a disseminar o conceito de REA para a sociedade. Em uma 

secretaria de educação, por exemplo, pode ser um caminho para uma rede fortalecida para o uso de 

REA, em diferentes frentes de atuação. Em tempo, “a todo este movimento cultural que as tecnologias 

em rede estão impulsionando, os profissionais do ensino precisam de construir e aprimorar novas 

competências que os auxiliem na dinâmica do ensinar/aprender”, como já abordaram Nobre e 

Mallmann (2016).  

Conclusão 

Os REA já são parte do nosso cotidiano, de uns mais e de outros menos, mas o fato é que a 

oportunidade está latente e, agora, o esforço precisa ser de cada indivíduo, mas também de um 

coletivo, afinal, estamos conectados por muitos desafios, mas também por muitas possibilidades.  

É chegada a hora de mudança de atitudes. Nesse mundo complexo e de constante transformação, é 

fato o experimentar, se colocar vulnerável diante de necessidades para o desenvolvimento de novas 

habilidades. Entender que co-criar e ser corresponsável pelo ensino e aprendizagem é papel de todos 

nós, seja no micro-organismo da sala de aula, seja na comunidade universal, como contribuintes para 

uma educação de qualidade e com equidade. 
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