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Educação Aberta



A escola precisa mudar



A escola precisa mudar desde que começou



http://school.discoveryeducation.com/clipart/?campaign=DE



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Socrates_teaching.jpg



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:15th.century.classroom.jpg





http://www.flickr.com/photos/patextremadura/4117955088/





 ...a história da educação é uma busca 
constante por expansão e abertura 

(IIYOSHI e KUMAR, 2008).



Uma perspectiva do passado



Um sistema educacional

“...deve ter três propósitos: dar a todos que queiram 
aprender acesso aos recursos disponíveis em qualquer 

época de sua vida; capacitar a todos os que queiram 
partilhar o que sabem a encontrar os que queiram 
aprender algo deles e, fnalmente, dar oportunidade a 

todos os que queiram tornar público um assunto a que 
tenham possibilidade de que seu desafo seja conhecido 

(ILLICH, 1973).



Serviço de consulta a objetos educacionais 
acesso a bens comuns

Intercâmbio de habilidades 
identificar competências e habilidades

Encontro de colegas 
rede de comunicações

Serviço de consulta a educadores em geral 
tutores, consultores, colegas



OERu



MOOC



E-service





Educação Aberta

Fomentar (e ter a disposição) variadas 
confgurações de ensino e aprendizagem 
(mesmo quando estas aparentam 
redundância) reconhecendo a pluralidade 
de contextos e a possibilidades 
educacionais



Recursos Educacionais Abertos





Gabi Amarantos. http://www.youtube.com/watch?v=niGt6fhwMtA9/12 (CC-BY)
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goodcopybadcopy.net



http://deborasebriam.wordpress.com/



02/29/12
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/livro_didatico/



Criar

Shneiderman, B. (2002). Leonardo's laptop

Usar



Recursos Educacionais Abertos

    “...materiais de ensino, aprendizado, e pesquisa 
em qualquer suporte ou mídia, que estão sob 
domínio público, ou estão licenciados de 
maneira aberta, permitindo que sejam 
utilizados ou adaptados por terceiros... 

UNESCO/COL (2011)



Recursos Educacionais Abertos

    O uso de formatos técnicos abertos facilita o 
acesso e o reuso potencial dos recursos 
publicados digitalmente. 

...podem incluir cursos completos, partes de 
cursos, módulos, livros didáticos, artigos de 
pesquisa, vídeos, testes, software, e qualquer 
outra ferramenta, material ou técnica que 
possa apoiar o acesso ao conhecimento.

UNESCO/COL (2011)



Licenças abertas
Ou a teoria do “Chaves”



sem querer...



querendo...
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Revista acadêmica



Recursos didáticos



Fotos
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Formato proprietário/fechado

DOC, PPT, XLS Microsoft Office

CDR/PSD Fotos, imagens

SWF/FLV/WMV Vídeo

WMA Áudio

Formato aberto/especificado

HTML Web, linguagem

PNG/JPG Fotos, imagens

PDF Documentos, multimídia

ODF/T Documentos, planilhas

OGG/FLAC Áudio

OGG/MKV Vídeo, Microsoft



 Baixou um vídeo WMV para remixar
 Achou um DOCX que precisa editar
 A simulação em Flash seria ótima se...

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thumbs-down-icon.png (CC-BY-SA)



Em uma cultura digital

 Buscar a licença mais aberta possível
 Buscar formatos abertos, ou ao menos 

especifcados abertamente

     Maximizar as possibilidades de 
compartilhamento, uso, reuso



Folhas

“...Nesta caminhada, aprendemos e ensinamos que o 
livro didático não é mercadoria e o conhecimento 
produzido pela humanidade não pode ser apropriado 
particularmente, mediante exibição de títulos privados, 
leis de papel mal-escritas, feitas para proteger os 
vendilhões de um mercado editorial absurdamente 
concentrado e elitista.”



 PNLD 2007
 60% dos exemplares

 39% são do governo (PNLD)

 55% do faturamento do mercado de livros 

 PNLD 2012

 75% dos livros (ensino médio) são de 4 editoras

 85% dos livros (fundamental) são de 5 editoras

Para quem é feito esse livro?

GPOPAI/USP (2010)

Plano Nacional do Livro Didático
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Design de Instrução
ou Instructional Design

Sistema de técnicas envolvendo a análise, 
planejamento, desenvolvimento, implementação, 
e avaliação de um momento de ensino-
aprendizagem
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Design de instrução
Elementos básicos

Análise: tarefas e metas, qual são as condições, limites, 
possibilidades?

Planejamento: como vamos atingir nossas metas?

Desenvolvimento: qual as melhores ferramentas e processos 
para criar a instrução?

Implementação: aplicação/uso do material

Avaliação: atingimos as metas?



Design Instrucional
9 eventos de Gagné

1. Obter a atenção dos alunos

2. Informar o objetivo da aula

3. Estimular a lembrança de 
conhecimento prévio

4. Apresentar o estimulo/material

5. Fornecer orientação

6. Demonstração de desempenho

7. Feedback ao aluno

8. Avaliar a performance

9. Facilitar retenção e 
transferência



PNDL 2014

 Primeiro plano nacional a incluir a compra de 
recursos digitais

 Gastos (totais) na ordem de R$1,3 bilhões
 Livros para todo o Brasil

Para quem é feito esse recurso?



OER/REA

 Milhões de recursos digitais
 Legalmente (mais) abertos
 Técnicamente (mais) maleáveis

 n designers em potencial
 nn remixes em potencial



O público é desconhecido



Fatores Tradicional REA
Atitude diante do contexto Evitar contexto Encorajar adaptação

Reuso no mesmo/outro 
domínio

Dentro de um mesmo domínio Múltiplos domínios

Controle sobre contexto Nenhum Usuário fnal

Abertura Fechado/Reuso Aberto/Remix

Ferramentas para 
localização

Não apoiado Parte do recurso ou sistema

Período de localização Design e desenvolvimento Uso/Implementação

Papel do designer Tradicional/análise do usuário Designer e/ou usuário hábil

Saliências culturais Embutidas Encorajadas

Barreiras instrucionais Limitada consideração de 
contexto

Tempo, custo, e habilidades de 
localização

Amiel, T, Orey. M., & West, R. (2011). Recursos Educacionais Abertos (REA): Modelos para localização e adaptação. 
http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/etd/article/view/2284



http://www.youtube.com/watch?v=wXLm6jTRhFU



http://livrorea.net.br


