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“O fornecimento recursos 
educacionais licenciados 

abertamente, possibilitado 
pelas tecnologias de 

informação e comunicação, 
para consulta, uso e 

adaptação por todos” 
UNESCO, 2002



Recursos de 
Implementação 

conteúdo de 
aprendizagem

Ferramentas

Intellectual 
property licenses 
to promote open 
publishing of 
materials, design
principles, and 
localization of 
content.

Full courses, 
course materials, 
content modules, 
learning objects, 
collections, journals

Software to support the creation, 
delivery, use and improvement of 
open learning content including 
searching and organization of 
content, content and learning 
management systems, content 
development tools, and online 
learning communities.
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Web 2.0. 

A expansão da Web 2.0 muda, 
radicalmente, a forma com que 

interagimos e como comunidades evoluem 
na internet 

De transações para interações 
colaborativas





Projeto Brasil: Origens 

A política e os projetos educacionais que combinam o 
investimento em infra-estrutura com uma abordagem 
coerente “de rede” em relação ao conteúdo são mais 
propensos a causar um impacto positivo significativo, 

bem como alcançar as metas de uma política de 
educação para todos, capaz de inserir o estudante, o 

professor e a comunidade ao redor desses na 
Sociedade da Informação.

Compreender a realidade Brasileira educacional e de 
desenvolvimento, compra e distribuição de recursos 

educacionais. 



Resultados dessas liberdades que
 permitem colaboração 

e inovação









http://www.flatworldknowledge.com/



Proposta

Uma nova forma de pensar tecnologia (e 
inclusão tecnológica) …

Não somente pensar no que “recebemos 
gratuitamente”, mas como uma filosofia de 
construção e distribuição de conhecimento 

e como encaixamos a formação do 
professor e o desenvolvimento e 

distribuição de recursos educacionais nesse 
contexto





“Aos Educadores e estudantes:
 

encorajamos a educadores e estudantes a participar 
ativamente  neste movimento emergente de educação 
aberta.
 

Esta participação inclui: a criação, utilização, 
adaptação e melhoria dos recursos educacionais 
abertos, abraçar práticas educativas em torno da 
colaboração, da descoberta e da criação de 
conhecimento, convidando seus pares e colegas a 
participar. 

A criação e uso de recursos educacionais abertos deve  
ser considerada parte integrante da educação e deve 
ser apoiada e recompensada.”

Encorajar a participação 



“Recursos Educacionais Abertos:
 

Em segundo lugar, apelamos aos educadores, autores, 
editores e instituições para licenciar os seus recursos 
abertamente. 
Estes recursos educacionais abertos devem ser 
livremente compartilhados por meio de licenças livres 
que facilitam o uso, revisão, tradução, melhoria e 
compartilhamento por qualquer um.
 

Os recursos devem ser publicados em formatos que 
facilitem tanto a utilização e edição, e adaptáveis a 
diferentes plataformas tecnológicas. Sempre que 
possível, eles também devem estar disponíveis em 
formatos que sejam acessíveis às pessoas com 
deficiências e a pessoas que não têm ainda acesso à 
Internet.”

Interoperabilidade legal e 
técnica



“ Política Publica de Educação Aberta: 

Em terceiro lugar, governos, conselhos escolares, 
faculdades e universidades devem fazer da 
Educação Aberta uma alta prioridade. Idealmente, 
recursos educacionais financiados pelos 
contribuintes devem ser abertos.
 
Acreditação e os processos de adoção devem dar 
preferência a recursos educacionais abertos. 
Repositórios de recursos educacionais devem incluir 
ativamente e destacar recursos educacionais 
abertos dentro de suas coleções.”

Prioridade, incentivos, 
crescimento na carreira e 
políticas publicas 





Projetos Brasileiros 
Analisados 



Livros didáticos e científicos 

• Direito autoral;

• O direito de acesso e a problemática

da copia;
• A produção de livros;
• Compras publicas;

• O envolvimento governamental. 









Livro Didático Público





Declaração da Cidade do 
Cabo e Brasil

Encorajar a participação 



Interoperabilidade legal e técnica

Prioridade, incentivos, 
crescimento na carreira e 
políticas públicas 

Declaração da Cidade do Cabo e Brasil



Recomendaçõ
es



Dinheiro do contribuinte e acesso público: estabelecer uma política/lei 
federal decretando licenças “abertas” e gratuitas e, portanto, acesso a livros, 
teses e artigos necessários ao ensino superior quando estes são produzidos por 
professores que trabalham em tempo integral em universidades públicas; ou por 
alunos que recebem bolsas de estudo de tempo integral do governo; ou quando 
as publicações são o resultado de projetos com financiamento público.

Dinheiro do contribuinte e acesso público: estabelecer uma política/lei 
federal decretando licenças “abertas” e gratuitas e, portanto, acesso a livros e 
outros recursos educacionais, como objetos digitais ou analógicos de 
aprendizagem, quando estes forem desenvolvidos por e/ou pagos (trabalho sob 
encomenda) pelo governo federal, pelos governos estaduais, municipais e seus 
subempreiteiros.  

Um melhor projeto para garantir acesso: unificar a política de 
licenciamento de direitos autorais, especificamente por meio do estabelecimento 
de um estratégia unificada de licenciamento aberto a instituições públicos, 
visando fornecer recursos educacionais a todos os níveis de educação, quando 
estes são desenvolvidos por e/ou pagos pelo governo federal, pelos governos 
estaduais, municipais e seus subempreiteiros.

interseção entre conteúdo 
educacional e direitos de 
propriedade intelectual:



 interseção de conteúdo e preço

Transparência de Mercado: exigir dos editores 
que divulguem informações sobre os preços de 
venda por atacado dos livros didáticos, sobre seu 
custo real e sobre o histórico de revisões.

Transparência de Mercado: comissionar estudos e 
relatórios para investigar os preços elevados dos 
livros didáticos e as margens de lucro das empresas 
que operam com receitas substanciais com base na 
compra pública de livros didáticos e incentivos 
fiscais.  



interseção de Conteúdo e 
Política Pedagógica 

Educar os educadores: criar um currículo nacional para 
Internet aberta, para ensinar os professores a utilizarem os 
recursos educacionais e a mídia on-line, bem como a 
alfabetização nas TICs.

Educar a sociedade: criar recursos pedagógicos 
específicos para o uso dos REA, abertos, gratuitos e 
disponíveis a todos. Criar um currículo nacional para 
Internet aberta, para ensinar os professores a utilizarem os 
recursos educacionais e a mídia on-line, bem como a 
alfabetização nas TICs.

Incentivos e avaliações: criar avaliações para 
recompensar os professores que não apenas fazem uso dos 
REA, mas que retribuem com novos REA, e utilizam essas 
avaliações na ocupação de cargo e promoção na carreira. 
 



interseção de conteúdo e política 
de tecnologia

Padronizar as políticas de teses: desenvolver uma política de 
tecnologia unificada para acesso e reutilização de teses, abrangendo 
desde dados a softwares, trabalhos criativos, know-how e direitos de 
prática, tecnologia essa associada aos padrões tecnológicos existentes, 
tal como a Iniciativa dos Arquivos Abertos, a fim de desenvolver um único 
meta-índice de teses digitais brasileiras.

Padronizar as políticas de cursos educacionais (courseware): 
desenvolver uma política de tecnologia unificada para acesso e 
reutilização do cursos da Universidade Aberta e similares, abrangendo 
desde dados a softwares, a trabalhos criativos, know-how e direitos de 
prática. Esta tecnologia deve ser interoperável e pode espelhar-se aos 
padrões abertos, tal como a Iniciativa internacional chamada Open 
Archives Initiative, a fim de desenvolver um único meta-índice de 
recursos educacionais abertos brasileiros.

Padronizar uma política de software que promova o software livre 
e nacional: desenvolver um conjunto padronizado de normativas 
determinando que o software resultado de financiamento publico deva 
ser Software Livre e e de código aberto, quando o seu uso for 
educacional.



OBRIGADA!!

crossini@cyber.law.harvard.
edu

carolina.rossini@gmail.com
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