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1. INTRODUÇÃO 

 

Recursos Educacionais Abertos (REA, em português e OER, em inglês), é 

a expressão utilizada para designar materiais para ensino, aprendizagem e 

pesquisa que estão em domínio público ou disponíveis com uma licença de 

propriedade intelectual que permita seu livre uso, adaptação e distribuição. 

(UNESCO, 2013) O termo “Recursos Educacionais Abertos” foi proposto em 2002, 

no primeiro Fórum Global de REA organizado pela UNESCO, e desde então tem 

sido explorados como um dos principais esforços para a construção de novas 

formas de pensar e criar processos educacionais efetivos. 

REA são, principalmente, arquivos, objetos ou mídias digitais, acessíveis 

por computador, e podem ser imagens, vídeos, mapas educacionais, textos, livros, 

artigos, referências, slides, games, entre outros. Entretanto, diferente de outros 

materiais ou recursos tipicamente utilizados na mediação dos processos de 

ensino-aprendizagem, os REA devem ser ‘abertos’. Ser aberto significa que os 

recursos podem ser utilizados, guardados, distribuídos e remixados. A abertura e 

incentivo que estes recursos sejam transformados e recriados de novas formas 

visam aumentar a acessibilidade e apropriação dos recursos educacionais, e 

geralmente é realizado a partir de políticas de Acesso Livre, utilização de 

Softwares Livres, aplicação de licenças abertas, como o Creative Commons. O 

caráter fundamental de abertura dos recursos facilita seu reuso e sua remixagem, 

oferecendo estímulo à transformação e à criação de novo recursos. Para garantir 

seu acesso futuro, os REA são conservados, por isso a necessidade de 

repositórios, de oferecer maneiras de possuírem âncoras e referências únicas e 

universais, para garantir que este conhecimento educacional possa ser 

reencontrado e reutilizado no futuro. A ideia de materiais que permitam livre uso, 

adaptação e distribuição foi criada a partir da necessidade de haver um 

contraponto às limitações impostas pelas legislações de propriedade intelectual e 

dos direitos de uso, em especial no contexto de sistemas digitais. 
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Os REA também devem possuir uma finalidade educacional (de ensino, 

aprendizagem ou pesquisa) ou se inscreverem em um contexto educacional. REA 

tem sido compreendidos não só como um tipo de compartilhamento de materiais 

educacionais, mas como uma das estratégias para uma proposta de educação 

inclusiva, em prol de uma educação acessível, favorecendo o desenvolvimento e 

autonomia de estudantes, educadores, educadoras, pesquisadores e 

pesquisadoras. Este aspecto tem sido estudado por diversos pesquisadores e 

pesquisadoras, no sentido de pensar que tipo de processo educacional se forma a 

partir dos REA, que tem sido chamado de Educação Aberta1, movimento que 

busca 

 
[f]omentar (ou ter a disposição) por meio de práticas, recursos e 

ambientes abertos, variadas configurações de ensino e aprendizagem, 

mesmo quando essas aparentam redundância, reconhecendo a 

pluralidade de contextos e as possibilidades educacionais para o 

aprendizado ao longo da vida. (AMIEL, 2012, p.21) 

 

A Educação é o processo abrangente de “formação (Bildung) do homem 

pela sociedade, ou seja, o processo pelo qual a sociedade atua constantemente 

sobre o desenvolvimento do ser humano no intento de integrá-lo no modo de ser 

social vigente e de conduzi-lo a aceitar e buscar os fins coletivos” (VIEIRA PINTO, 

2010, p.31-32). Neste sentido, mais do que um conjunto de observações técnicas 

para materiais educacionais, os REA também possuem um papel maior, e deve 

“ser percebido como parte de um ciclo virtuoso da educação como direito e do 

conhecimento como um bem público.” (PEÑA et al, 2012, p.17) Assim, as diversas 

preocupações técnicas no desenvolvimento REA, tais como a utilização de 

Software Livre, a oferta de arquivos abertos, utilização de repositórios e o 

licenciamento permissivo, por exemplo, tem como objetivo buscar garantir seu 

                                            
1 Os REA também são posicionados junto a outras abordagens contemporâneas, como a de 

Cultura Livre, Software Livre, Open Design, Inovação Aberta, MOOC (Massive Open Online 

Courses), Acesso Livre, Ciência Aberta, entre outros. 
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acesso, uso e distribuição, inclusive para reuso e adaptação, ou seja, para garantir 

a circulação social do conhecimento e da educação. 

No Brasil, algumas universidades estão iniciando a pesquisa e criaç˜åo de 

REA. Na PUCPR - Curitiba já existem grupos de pesquisa sobre o tema, mas 

concentram-se na área de Educação. Em geral, a discussão sobre REA circula 

entre disciplinas e campos da Educação, apesar de que, para desenvolver REA, 

são necessários conhecimentos que atravessam disciplinas, que vão do Direito à 

Educação, Sistemas de Informação e Design Digital.  

Neste sentido, outras áreas podem se beneficiar de REA, além de trazer 

propostas e colaborações as abordagens sobre REA. Uma destas áreas é a do 

Design de Interação, área interdisciplinar especializada no projeto de artefatos 

interativos, que utiliza-se de conhecimentos de campos como os do Design, 

Computação, Sistemas de Informação, Psicologia, Linguística e Sociologia para o 

desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação, com foco 

em seus diversos usos, seja nos ambientes de trabalho, no cotidiano ou no campo 

das artes. O campo é considerado novo, visto que a educação formal de Design 

de Interação no Brasil ainda permanece em poucos cursos, geralmente ligado à 

especializações e Programas de Pós-Graduação. O campo é estratégico em 

discussões sobre tecnologias digitais, mas sua pesquisa ainda é insipiente no 

brasil, tanto a discussão e a pesquisa acadêmica no assunto quanto o 

desenvolvimento de REA nas universidades. 

O desenvolvimento de recursos educacionais para Design de Interação 

ainda é um tema recente no Brasil. Algumas pesquisadoras, pesquisadores e 

profissionais tem contribuído, com a criação de livros-texto, artigos e slides, 

imagens e outros materiais, divulgados a partir de publicações por editoras e na 

internet, em sítios eletrônicos mantidos pelos autores. Dentre as iniciativas de 

desenvolvimento de Recursos Educacionais Abertos em Design de Interação no 

Brasil, temos o Guia Colaborativo de Design de Interação, atualmente 

disponibilizado na Árvore do Conhecimento do website da plataforma Corais.org. 

Já no contexto internacional, temos mais iniciativas, destacando-se a encyclopedia 
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aberta do portal Interaction-Design.org (2014). Não encontramos referências 

científicas sobre a pesquisa em REA para Design de Interação no Brasil. Assim, 

consideramos que este desenvolvimento e estudo de caso de uma coleção de 

REA para Design de Interação podem contribuir para o aprimoradamente da 

mediação das relações entre ensino e pesquisa de Design de Interação, assim 

como, futuramente, a compreensão do projeto de artefatos digitais pelo Design de 

Interação pode auxiliar no desenvolvimento de REA. 

 

2. OBJETIVO 

Desenvolver coleções de Recursos Educacionais Abertos (REA) para 

ensino, aprendizagem e pesquisa em Design de Interação. 

 

3. MÉTODO 

 

Inicialmente, será realizada uma revisão de literatura sobre REA e 
Design de Interação, a fim de buscar um panorama geral das duas temáticas. 

Será oferecida concentração à literatura sobre definições e de ciclos e de 

processos de produção de REA, e cada projeto de trabalho terá temáticas 

específicas a serem pesquisadas em ambos os temas. Em seguida e 

concomitantemente, será realizada uma pesquisa sobre coleções de REA em 
Design de Interação já existentes, de forma geral mas com foco em particular no 

Brasil, a fim de verificar boas práticas, padronizações e processos de 

desenvolvimento de REA já existentes. 

Destas etapas, segue-se para o desenvolvimento das coleções de REA a 

partir dos processos verificados. Independentemente dos processos a serem 

descobertos e utilizados, estes serão analisados perante o modelo comum de 

'ciclo de vida' de REA, que entende que os REA possui estágios cíclicos, que 

podem ser definidos por verbos: Encontrar, Criar, Adaptar, Usar e Compartilhar. O 

desenvolvimento da coleção de REA também se utilizará de técnicas e processos 
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de Design Digital e de Design de Interação, tais como processos de interação, 

prototipação, redesign, testes, etc. Após o desenvolvimento, temos a finalização 
da coleção e preparação dos REA para o repositório. Inicialmente, os REA 

serão adaptados para repositórios como o Arcaz (UTFPR), Wikimedia, repositório 

próprio dos pesquisadores e possivelmente um repositório na PUCPR (a ser 

verificado posteriormente). Também serão adequadas as licenças, permissões e 

restrições de usos (seguindo as propostas de via verde e dourada), criados 

metadados, documentação, apresentação, e serão adequados padrões e 

protocolos assim como verificados os formatos de arquivos pelos quais os REA 

serão disponibilizados. Por fim, será preparado material para divulgação dos 

resultados e do produto da pesquisa, assim como documento em formato de 

relatório e artigo. 
 

4. CRONOGRAMA 

A tabela abaixo demonstra a distribuição das várias etapas do projeto ao longo 

do período previsto para sua execução. 

 

Atividades 2014 2015 
AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN. JUL. 

Revisão de literatura sobre 
REA e Design de Interação 

X X X X         

Pesquisa sobre REA em 
Design de Interação já 
existentes 

X X           

Desenvolvimento dos REA   X X X X       
RELATÓRIO PARCIAL       X      
Finalização da coleção e 
preparação dos REA para o 
repositório 

      X X X    

RELATÓRIO FINAL          X X X 
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