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Resumo

O movimento Recursos Educacionais Abertos (REA) vem evoluindo e se inserindo

em um movimento bem mais amplo, chamado Educação Aberta, que visa tornar a

educação mais livre e acesśıvel para todos. Frente aos atuais desafios, a UNESCO

reformulou seu guia de uso de práticas para a Educação Aberta, com o objetivo

de contribuir para que governos e professores pudessem mitigar os efeitos negati-

vos causados pela pandemia da Covid-19 através do uso de REAs, reforçando a

sua importância. Nesse artigo, desenvolvemos uma análise comparativa entre Re-

positórios de Recursos Educacionais Abertos (RREA) nacionais voltados para o

ensino básico. Apesar de haver uma infinidade de RREA na rede, a triagem dos

repositórios dispońıveis revelou que poucos são aqueles que possuem materiais de

diferentes áreas do conhecimento voltados para o ensino básico. Dentre estes, nossa

análise se pautou na busca dos que possam, da melhor forma, se adequar às ne-

cessidades de educadores e educandos do ensino básico brasileiro. Primeiramente,

descrevemos os principais conceitos relacionados aos REA, delineando uma visão

geral dos mesmos, bem como dos seus principais elementos. Em seguida, definimos

os corpus em oito repositórios, tendo como critérios serem nacionais, abrangentes

— não se limitando a uma disciplina ou temática — e terem conteúdos voltados

exclusiva ou majoritariamente ao ensino básico. Posteriormente, a partir do uso de

Indicadores de Qualidade (IQ), definidos na por Atenas e Havemann (2014), e a

através de uma análise quantitativa, atribúımos pontuações aos repositórios seleci-

onados para identificarmos aquele que atualmente se destaca na difusão dos REA.

Entre os oito repositórios avaliados, percebe-se que três possuem baixo rendimento

e três médio rendimento. Apenas dois, segundo os critérios de avaliação definidos,

1 Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Bacharelado em Sistemas de In-
formação da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para conclusão do curso.
Graduando do Curso de Sistemas de Informação - UFF, mvdrocha@id.uff.br.

2 Graduando do Curso de Sistemas de Informação - UFF, rodrigo medeiros@id.uff.br.

1



alcançaram alto rendimento. Sendo este um indicativo que pode guiar interessados

em Repositórios de Recursos Educacionais Abertos voltados à educação básica.

Palavras-chaves: Repositórios REA; Comparativo RREA; Educação básica.

Abstract

The Open Educational Resources (OER) movement has been evolving and forming

part of a much broader movement, called Open Education, which aims to make

education more free and accessible to all. In the face of current challenges, UNESCO

reformulated its guide for using practices for Open Education, with the aim of

helping governments and teachers to mitigate the negative effects caused by the

Covid-19 pandemic through the use of OER, reinforcing their importance. In this

article, we developed a comparative analysis between national Open Educational

Resource Repositories (ROER) focused on basic education. Although there is an

infinity of ROER in the network, the screening of the available repositories revealed

that few are those that have materials from different areas of knowledge aimed at

basic education. Among these, our analysis was based on the search for those who

can, in the best way, adapt to the needs of educators and students of Brazilian

basic education. First, we describe the main concepts related to OER, outlining an

overview of them, as well as their main elements. Then, we defined the corpus in

eight repositories, having as criteria to be national, comprehensive — not limited to

one discipline or thematic — and to have content focused exclusively or mostly on

basic education. Subsequently, through the use of Quality Indicators (QI), defined

in by Atenas and Havemann (2014), and through a quantitative analysis, we assign

scores to the selected repositories to identify the one that currently stands out in

the dissemination of OER. Among the eight repositories evaluated, it can be seen

that three have low income and three medium income. Only two, according to the

defined evaluation criteria, achieved high performance. This is an indication that

can guide those interested in Open Educational Resource Repositories focused on

basic education.

Keywords: OER repositories; ROER comparison; Basic education.
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1 INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea, a posse do conhecimento é um importante fator

para o desenvolvimento do indiv́ıduo. Não obstante, o acesso a este bem imaterial

não ocorre de forma igualitária, muito pelo contrário, uma pequena parcela da
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população possui as melhores oportunidades, est́ımulos e recursos para que possam

construir conhecimento.

O compartilhamento do conhecimento possui o potencial para ser um dos fato-

res a contribuir para a diminuição das disparidades ao acesso a bens intelectuais

e culturais. Temos que, “a consequência esperada desse comportamento é que o

destinatário ou receptor assimile o conhecimento compartilhado pela fonte ou emis-

sor” (TONET; PAZ, 2006, p. 75). Neste artigo, trataremos, de maneira geral, do

compartilhamento do conhecimento a partir de um escopo mais espećıfico, o dos

Recursos Educacionais Abertos para a educação básica.

O movimento Recursos Educacionais Abertos, surgido em 2002, vem evoluindo

e se transformando em um sólido conceito, inserido em um movimento bem mais

amplo, chamado Educação Aberta (Open Education), que segundo Inuzuka e Du-

arte, “[...] é um movimento de pessoas e instituições que promovem ações que têm

como objetivo tornar a educação mais livre e acesśıvel para todos.” (INUZUKA;

DUARTE, 2012, p. 194)

Além disto, o movimento para a Educação Aberta

reflete outras mudanças culturais, como o movimento para abrir
métodos e práticas de aprendizagem, que vê a transição ou
remoção de papéis tradicionais como professor e aluno, movendo-
se para papéis como mentor e aluno. (FURNIEL; MENDONCA;
SILVA, 2020., p.6)

Assim, é posśıvel verificar uma mudança no curso das práticas educacionais,

que está colocando em questão a maneira tradicional de aprendizado. Para essa

modificação de papéis, é desejável que haja uma relação de complementaridade

entre entre os REA e o educador, permitindo aos professores se munirem de uma

gama maior de recursos, que têm como resultado a disseminação do conhecimento

e a melhoria da aprendizagem.

Frente aos “atuais desafios causados pela ampla interrupção da educação

devido à pandemia da COVID-19, que afeta 1,57 bilhão de estudantes em 191

páıses” (UNESCO, 2020) os Recursos Educacionais Abertos ganham ainda mais

importância. Neste peŕıodo de emergência, a UNESCO reformulou seu guia de uso

de práticas para a Educação Aberta, uma vez que o antigo material não dava conta

dos novos desafios enfrentados. Seu objetivo foi o de contribuir para que governos e

professores pudessem mitigar os efeitos negativos causados pela pandemia, através

do uso de Recursos Educacionais Abertos, reforçando a sua importância.

No presente artigo, realizamos uma análise comparativa entre RREA nacionais

voltados para a educação básica, verificando a estrutura dos repositórios, a partir

da metodologia definida. Com isso, buscamos contribuir para a escolha de um

repositório nacional que possa melhor se encaixar às necessidades de educadores e

educandos do ensino básico brasileiro.
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2 RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS

Nesta seção, abordaremos alguns dos principais conceitos relacionados a Recur-

sos Educacionais Abertos. Para tanto, primeiramente faremos uma conceitualização

esmiuçada do que são REA. Na segunda parte, procederemos a uma análise dos tipos

existentes desses recursos. Posteriormente, descreveremos a relação entre os REA e

as licenças de uso e, por fim, falaremos sobre o armazenamento e a distribuição de

Recursos Educacionais Abertos, com foco em RREA.

2.1 Conceituando Recurso Educacional Aberto

O termo Recurso Educacional Aberto aparece pela primeira vez em 2002 no
Fórum da UNESCO que discutia os impactos dos Open Couserware (OCW) na
educação superior de páıses em desenvolvimento. Essa relação pode ser verificada
no documento final do Fórum:

Os participantes adotaram então uma Declaração Final na qual
expressam sua satisfação e seu desejo de desenvolver juntos um
recurso educacional universal dispońıvel para toda a humanidade,
a ser referido daqui em diante como Recursos Educacionais Aber-
tos. (UNESCO, 2002, p. 6) (tradução nossa)

Desta forma, é posśıvel afirmar que a criação dos Recursos Educacionais Abertos

está intimamente ligada aos OCW. Estes foram inicialmente uma iniciativa proposta

pelo Massachusetts Institute of Tecnology (MIT), no ano de 2001, e são a expressão

do ideal da instituição em relação à Educação à Distância neste ano. Segundo

Dutra e Tarouco (2007), o OCW é uma iniciativa que “visa oferecer o acesso on-line

através da Internet, a cursos e conteúdos de forma livre e aberta para alunos da

instituição, pesquisadores e quaisquer interessados ao redor do mundo”(DUTRA;

TAROUCO, 2007, p.2). Também em 2001 é criada a licença Creative Commons

que será fundamental para dar suporte à publicação de REA. Devido ao importante

papel das licenças abertas para o construto Recurso Educacional Aberto, reservamos

uma seção espećıfica para tratar do assunto.

Ambos REA e OCW fazem parte de um movimento maior chamado Educação

Aberta que busca promover a democratização do ensino, partindo de preceitos cal-

cados na pluralidade de contextos, de ideias e de recursos. Amiel coloca que a

Educação Aberta “é uma tentativa de buscar alternativas sustentáveis para algu-

mas das barreiras evidentes no que tange ao direito de uma educação de quali-

dade”(AMIEL, 2012, p.18).

Mesmo não havendo um consenso em relação ao conceito de Educação Aberta,

é posśıvel elencar algumas caracteŕısticas comuns entre as diversas linhas de pen-

samento: 1- liberdade de espaço (casa, pólos de aprendizagem, escola, entre outras

possibilidades); 2- liberdade em relação à metodologia de ensino - se a instrução
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ocorrerá por módulos, créditos, entre outras; 3- possibilidade de autoinstrução sem

que isto a caracterize diferente do ensino formal, inclusive em relação à certificação;

4- gratuidade; 5- isenção de provas e outras formas de seleção para acesso à ins-

trução ofertada; 6- acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais ou

em razão de desigualdades sociais; 7- utilização prioritária de Recursos Educacionais

Abertos (ROSSI; ROSSINI; PRETTO, 2012, p.72)

A fim de melhor elucidar o conceito de Recurso Educacional Aberto, retornemos

ao Fórum sobre os impactos dos Open Couserware (OCW) na educação superior de

páıses em desenvolvimento promovido pela UNESCO em 2002. É posśıvel observar

que, desde o seu nascimento, os REA possuem uma diretriz clara, ancorada no

compartilhamento do conhecimento. No anexo 5 do documento final do Fórum da

UNESCO é recomendada a seguinte definição para Recursos Educacionais Abertos:

O fornecimento aberto de recursos educacionais, possibilitados
por tecnologias de informação e comunicação, para consulta, uso
e adaptação por uma comunidade de usuários para fins não co-
merciais.(UNESCO, 2002, p.8-9) (tradução nossa)

Destarte, podemos perceber que o conceito de REA acima ainda não possui todos

os elementos que se tornaram primordiais, deixando de fora, por exemplo, a questão

relacionada à redistribuição do recurso. Contudo, é necessário levar em consideração

que este é o momento da criação, aqui não se tinha a certeza nem mesmo sobre o

nome do conceito, que poderia ter sido Open Learning Resources, segundo o próprio

documento.

Uma definição mais próxima ao consenso atual sobre REA é dado pela De-

claração da Cidade do Cabo. Segundo o documento, o movimento:

é constitúıdo na crença de que todos devemos ter liberdade de
utilizar, personalizar, melhorar e redistribuir os recursos edu-
cacionais sem restrições. Educadores, aprendizes e outros que
compartilham dessa crença estão se unindo como parte de um
esforço global para fazer da educação algo acesśıvel e efetivo.
(DECLARAÇÃO DA CIDADE DO CABO, 2007)

O ciclo de vida dos Recursos Educacionais Abertos, representado pelos 4R’s (Re-

view, Reuse, Remix e Redistribute — em português: Usar; Aprimorar; Recombinar;

Distribuir) já aparecem bem delineados no documento. Vale destacar que atual-

mente foi inclúıdo um novo ”R”ao ciclo dos REA, o retain (manter, em português)

(HILU; TORRES; BEHRENS, 2015, p.137)

Há também pontos dissonantes entre os autores que pesquisam REA, dentre

eles o fato de materiais f́ısicos serem ou não considerados Recursos Educacionais

Abertos. Concordamos que apenas podemos considerar como REA os recursos dis-

ponibilizados on-line, pois estes proporcionam uma maior abrangência do acesso e
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distribuição dos recursos. Questões relativas à natureza do recurso não são as únicas

tensões existentes entre os autores.

Segundo Camilleri, Ehlers e Pawlowski, outros pontos de dissensão podem ser

verificados quanto à fonte do recurso, ou seja, se recursos criados não explicitamente

para fins educacionais podem ou não ser considerados Recursos Educacionais Aber-

tos e quanto ao ńıvel de abertura (CAMILLERI; EHLERS; PAWLOWSKI, 2014,

p.8-9). Alguns autores acreditam que, para um recurso ser REA, ele deve estar em

domı́nio público, enquanto outros acreditam que basta serem usados com propósitos

educacionais ou exclúırem o uso comercial.

Há questões fundamentais para que um recurso seja considerado REA, quais

sejam: permitir uso e reuso, re-propósito e modificação dos recursos; seu uso deve

ser gratuito; deve garantir um maior acesso aos recursos didáticos e abranger todos

os tipos de mı́dia digital, preferencialmente através de formatos abertos. Além disso,

é importante que seu uso se paute na colaboratividade, estimulando a solidariedade

intelectual e o enriquecimento do conhecimento.

2.2 Tipos de Recursos Educacionais Abertos

Para melhor compreender os tipos de REA, utilizamos principalmente o trabalho

de Camillieri, Ehlers e Pawlowski (2014), por se tratar de artigo com a chancela da

Comissão Europeia e citado por diversos outros trabalhos na área de REA. Segundo

os autores, é posśıvel classificar de maneira mais ampla os REA em três categorias: 1-

conteúdos de aprendizagem, que são o material em si; 2- ferramentas, definidas como

“softwares para apoiar o desenvolvimento, uso, reutilização e entrega de conteúdo de

aprendizagem” (CAMILLERI; EHLERS; PAWLOWSKI, 2014, p. 9) e 3- recursos

de implementação, que são as licenças utilizadas em recursos abertos.

Diminuindo a granularidade classificatória dos tipos de REA, Camillieri, Eh-

lers e Pawlowski (2014) os dividem em: criados por colaboradores (user-generated)

X criados por organizações (organisationally-produced resources); produzidos por

pares (peer-produced) X produzidos por iniciativa individual (individually-authored

resources) e único (single) e agregado (packaged OER) (CAMILLERI; EHLERS;

PAWLOWSKI, 2014).

2.2.1 Criados por colaboradores X Criados por organizações

Os conteúdos gerados por colaboradores são os mais abundantes existentes na

internet. Estes recursos são criados por qualquer pessoa e podem ou não possúırem

fins educacionais. De maneira geral, apresentam qualidade inconstante, tendo em

vista que os criadores podem ter maior ou menor grau de expertise sobre o tema.

Os REA criados por organizações, também conhecidos como grandes recursos,

são gerados a partir de projetos de Educação Aberta com fins estritamente educa-
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cionais e possuem objetivos e metodologia expĺıcitas. Por isto, Camillieri salienta

que estes recursos geralmente apresentam grande qualidade.

2.2.2 Produzido por pares X Produzido por iniciativa individual

Podemos dizer que os REA produzidos por pares estão constantemente em de-

senvolvimento. Estes são criados através de plataformas que permitem a colabora-

tividade, como, por exemplo o Github e a Wikipedia, e apresentam diversas versões

do mesmo recurso.

Já os recursos produzidos por iniciativa individual são aqueles que apresentam

um recurso conclúıdo, fruto do esforço, inicialmente, de um autor, no entanto, po-

dendo sofrer modificações por mais autores ao longo do tempo.

2.2.3 Recurso único X Recurso agregado

Os recursos únicos são caracterizados por sua atomicidade, normalmente são

constitúıdos pelos formatos básicos de mı́dias, como por exemplo, imagem, som e

texto.

Os recursos agregados podem ser identificados pela união de materiais distintos,

sendo formados pela aglutinação de recursos simples ou mesmo incorporando outros

recursos agregados, de forma a alterar sua granularidade e entregar mais valor ao

novo propósito.

2.3 Licenças apropriadas a Recursos Educacionais Abertos

O uso de licenças abertas é um dos elementos mais importantes para o movi-

mento dos Recursos Educacionais Abertos, promovendo e encorajando o reuso e o

compartilhamento de REA. Como nos relatam Butcher, Kanwar e Stamenka,

o principal diferencial entre um REA e qualquer outro recurso
educacional é sua licença. Assim, um REA é simplesmente um
recurso educacional que incorpora uma licença que facilita a reu-
tilização – e, potencialmente, a adaptação – sem primeiro soli-
citar permissão do detentor dos direitos autorais. (BUTCHER;
KANWAR; UVALIC-TRUMBIC, 2011, p.34) (tradução nossa)

Portanto, a licença de uso é um dos aspectos que define um recurso como sendo

um Recurso Educacional Aberto, tendo em vista a liberdade de utilização por ter-

ceiros. Essa premissa indica que o material deve estar dispońıvel sem que haja

qualquer tipo de cobrança monetária, sendo sua obtenção, acesso, consumo, com-

partilhamento, ou mesmo adaptação, sem a necessidade prévia de autorização do

proprietário.

Conteúdos abertos abrangem dois grandes grupos no quesito direito autoral,

caracterizados como Domı́nio Público e Mundo das Autorias. Qualificar um material
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como Domı́nio Público significa conceder todos os direitos e permitir que todos

tenham acesso ao conteúdo e possam fazer livremente o uso da obra. Isso ocorre

quando não se conhece o autor; expirou a proteção da licença ou quando o autor

conscientemente abriu mão dos seus direitos (CREATIVE COMMONS, 2009a).

Já o Mundo das Autorias, que compreende as licenças que garantem direitos au-

torais perante as legislações, permite que se possa usufruir de quaisquer benef́ıcios

morais e patrimoniais resultantes da exploração de suas criações, conferidas pelo

contrato de licença. Quanto a estas, há duas vertentes, a saber: as que protegem

contra o uso sem requerimento prévio por terceiros e possuem o intuito da exploração

comercial e as licenças que buscam o crescimento dos bens comuns, as quais, junto

com oDomı́nio Público dão sustentação aos Recursos Educacionais Abertos (CRE-

ATIVE COMMONS, 2001).

As licenças são as concessões de direitos atribúıdas a um determinado objeto,

padronizada por órgãos, para que os recursos possam ser distribúıdos da forma como

foi planejada pelo autor, logo, as permissões atribúıdas a cada obra vão depender

da escolha da licença. O autor dos Recursos Educacionais Abertos deve escolher a

licença que possui caracteŕısticas compat́ıveis com a sua ideologia. Dentre as ins-

tituições que oferecem licenças abertas, podemos citar Free Software Foundation,

responsável pelas principais licenças de software livre, que ainda possui outras cate-

gorias, e a Creative Commons, organização não governamental sem fins lucrativos,

dominante no licenciamento menos restritivo e de Recursos Educacionais Abertos.

A Creative Commons, “que se difundiu por diversos páıses e aqui no Brasil é man-

tida pela Fundação Getúlio Vargas”(VAGULA; MARINHEIRO; NASCIMENTO,

2018, p. 78), oferece seis licenças principais. Estas se assemelham muito entre si no

que diz respeito ao quesito compartilhamento de forma gratuita.

Dentre as licenças Creative Commons (CC) conferidas, duas possuem um escopo

mais aberto, garantindo maiores liberdades, sendo a Atribuição (CC BY) a mais

flex́ıvel entre elas, permitindo que a obra seja consumida, compartilhada, modifi-

cada e comercializada, exigindo somente que seja atribúıdo o crédito pela criação

original. A licença Atribuição-CompartilhaIgual (CC BY-SA) oferece permissões

idênticas a sua precedente, mas exige que as derivações da obra original possuam a

mesma licença, dessa forma, as derivações continuam com as mesmas atribuições de

liberdade.

A Atribuição-CompartilhaIgual se assemelha à licença Copyleft, a qual obriga

que as mesmas liberdades sejam preservadas em versões modificadas. Essas licenças

permitem que a derivação de uma obra seja comercializada, mas obriga que todo

material esteja aberto, não impedindo a distribuição do mesmo material de forma

gratuita.

Dentre as licenças Creative Commons há ainda a Atribuição-NãoComercial (CC

BY-NC) que permite a remixagem, adaptação e criação a partir do trabalho ori-
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ginário, sem a obrigação de compartilhamento com a mesma licença, porém para fins

não comerciais (VOLLMER, 2013) e a Atribuição-NãoComercial- CompartilhaIgual

(CC BY-NC-SA), que possui basicamente as mesmas caracteŕısticas da licença an-

terior, estabelecendo porém, a obrigação de compartilhamento com a mesma licença

(CREATIVE COMMONS, 2009b).

As duas últimas licenças CC, Atribuição-SemDerivações (CC BY-ND) e Atri-

buição-NãoComercial-SemDerivações (CC BY-NC-ND), são as mais restritas e dei-

xam dúvidas quanto à utilização dentro do contexto REA, por não permitirem o

compartilhamento das derivações da obra. Contudo, não impedem que os recursos

sejam adaptados pelo usuário, como cita o contrato de licença da Creative Commons

O Licenciante renuncia e/ou concorda em não reivindicar qual-
quer direito ou autoridade para proibir o usuário de fazer as mo-
dificações técnicas necessárias para exercer os Direitos Licencia-
dos, incluindo modificações técnicas necessárias para contornar
Medidas Tecnológicas Efetivas. (CREATIVE COMMONS, 2010,
Seção 2.a.4.) (tradução nossa)

Apesar de se enquadrarem aos REA, por admitirem que os recursos sejam acessa-

dos, utilizados, adaptados e redistribúıdos por terceiros, essas licenças normalmente

possuem o uso desencorajado pelo movimento por limitarem as adaptações.

Mesmo sendo a licença não comercial a mais utilizada, ela pode restringir o

compartilhamento em determinados casos. Algumas interpretações legais veem seu

uso em atividades que possuem fins lucrativos como uma violação no contrato de

licença. (CREATIVE COMMONS, 2009c, p.77-83)

Apesar de ser compreenśıvel que um autor que disponibiliza seus
materiais abertamente não gostaria de ver outros lucrando com
eles, isso pode ser alcançado de outras formas. Por exemplo,
pode-se argumentar que, quando materiais podem ser livremente
acessados na Internet, cobrar por eles se torna irrelevante, e, para
obter lucro, o indiv́ıduo ou empresa teria que agregar valor extra
suficiente, além do que está dispońıvel gratuitamente, para justi-
ficar que os usuários pagassem por ele. (BUTCHER; KANWAR;
UVALIC-TRUMBIC, 2011, p. 58)

Assim, quando o autor de um REA fizer a opção pela licença aberta, ele deve

fazer uma análise e se certificar que a escolhida está de acordo com seus ideais e

interesses.

2.4 Armazenamento e distribuição de Recursos Educacio-

nais Abertos

Os repositórios e buscadores de recursos digitais surgiram conjuntamente ao

avanço da tecnologia, quando mudamos a forma de armazenar informações, trans-

formando grande parte do que antes estava impresso em papel em um documento
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de texto online e fotos em mı́dias digitais. Portanto, houve uma mudança na co-

municação da sociedade, e hoje pode-se encontrar na internet os mais diversos

repositórios que atendem múltiplas necessidades do indiv́ıduo contemporâneo.

Como forma de solução para localizar os Recursos Educacionais Abertos diante

da grande disseminação dos repositórios, os maiores propagadores do movimento da

Educação Aberta têm desenvolvido ferramentas espećıficas para a busca dos REA.

Dessa forma, viabilizam condições de acessibilidade, ao diminuir o esforço necessário

para encontrar materiais de qualidade, pois oferecem operadores que permitem de-

limitar a consulta através de parâmetros comuns de buscadores conhecidos, como:

palavra-chave, formato, idioma, sites e tamanho, além de critérios espećıficos, como

tipos de uso do material e combinações de licenças.

Os repositórios que se encarregam em realizar o armazenamento e a distribuição

de REA, são os chamados Repositórios de Recursos Educacionais Abertos (RREA).

Segundo Atenas e Havemann, podemos definir os RREA como “[...] plataformas

que hospedam e facilitam o acesso destes recursos”(ATENAS; HAVEMANN, 2014,

p. 1) (tradução nossa), de maneira a “[...] apoiar educadores na busca de conteúdo,

compartilhando seus próprios recursos, reutilizando e avaliando materiais e adap-

tando materiais feitos por ou em colaboração com outros membros da comuni-

dade”(ATENAS; HAVEMANN, 2014, p. 5) (tradução nossa).

Estes tipos de repositório não visam ao lucro e, portanto, dependem majorita-

riamente de doações e patroćınios para sua criação e manutenção. Portanto, eles

seguem um caminho mais tênue com relação à estabilidade, em virtude de não

possúırem grandes investimentos financeiros.

Diante desta dificuldade, surgem, por meio do movimento da Educação Aberta

e do avanço das tecnologias diversas, iniciativas mais pontuais - através do uso de

blogs, fóruns, redes sociais, wikis, e-mail e Youtube - que muitas vezes aproveitam a

estrutura das ferramentas existentes para o compartilhamento de materiais abertos.

Por se tratarem de projetos menores, estes geralmente se propõem a difundir um

conteúdo com uma temática especializada.

Felizmente, apesar de não possúırem o tamanho e a solidez dos grandes em-

preendimentos do setor privado, tem havido cada vez mais apoio a iniciativas que

promovam a difusão de Recursos Educacionais Abertos, especialmente a partir de

2012 com a Declaração REA de Paris, que faz uma série de recomendações aos

Estados no sentido de fortalecimento do movimento REA, dentre elas:

A facilitação da identificação, da recuperação e da partilha dos
REA. O incentivo ao desenvolvimento de ferramentas de fácil uti-
lização, com vista a localizar e recuperar os REA que forem es-
pećıficos e pertinentes a determinadas necessidades. A adoção de
normas abertas apropriadas, com vista a assegurar a interopera-
cionalidade e a facilitar a utilização dos REA em distintos meios
de comunicação.(UNESCO, 2012, p.2)
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Isto fomentou maiores investimentos em RREA, especialmente através de depar-

tamentos e órgão educacionais estatais, como Universidades, de parcerias público-

privadas ou mediante o terceiro setor. Outra possibilidade é a contribuição direta de

órgãos supra-nacionais, como a UNESCO, na criação e manutenção de Repositórios

de Recursos Educacionais Abertos.

3 METODOLOGIA

Nesta parte do trabalho, faremos o relato da metodologia utilizada para realizar

a avaliação dos Repositórios de Recursos Educacionais Abertos (RREA) escolhi-

dos. Inicialmente, justificaremos os critérios para a escolha dos RREA analisados,

bem como os descreveremos de uma maneira geral. E, por fim, apresentaremos

os critérios de avaliação dos Repositórios de Recursos Educacionais Abertos e os

elementos anaĺıticos empregados para sua classificação.

Para a avaliação dos Repositórios Educacionais Abertos, foi realizada uma pes-

quisa de natureza aplicada, visando gerar resultados aplicáveis e reprodut́ıveis, bus-

cando, com objetivo exploratório, solucionar os problemas já especificados aspirando

entregar um resultado pasśıvel de utilização. Os procedimentos técnicos basearam-

se em pesquisa bibliográfica, através dos materiais analisados e leitura de estudos

relacionados ao tema.

3.1 Justificativa e descrição dos RREA escolhidos

O primeiro critério adotado para a escolha dos Repositórios de Recursos Educa-

cionais Abertos foi que ele contivesse, se não apenas, ao menos majoritariamente,

REA voltados à educação básica - que compreende o Ensino Médio e Fundamental.

Tal escolha foi pautada pelo ńıvel educacional deficitário do Brasil neste segmento,

pois em 2018 no desempenho do PISA - Programa Internacional de Avaliação de

Estudante -, principal avaliação da educação básica no mundo, o Brasil aparece

entre as 20 piores colocações no ranking.

Outro ponto fundamental para a seleção foi que os RREA fossem de iniciativa

nacional. Isto ocorreu pelos seguintes motivos: o primeiro diz respeito à acessibili-

dade do conteúdo disponibilizado, pois incluir repositórios cuja interface e recursos

estejam em outra ĺıngua, seria restringir a poucos o acesso aos REA e, portanto,

um contrassenso em relação ao que preconiza o movimento; o segundo, pelas espe-

cificidades do sistema educacional e da cultura brasileira, pois familiaridades nestes

aspectos podem contribuir para a facilitação do processo de aprendizagem.

Definimos como último critério para a escolha dos Repositórios de Recursos Edu-

cacionais Abertos que os mesmos contemplem diversos tipos de saberes relacionados

à educação básica. Com isso, a intenção é selecionar repositórios mais completos
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e que atendam melhor às necessidades de educadores e educando brasileiros. As-

sim, foram descartados da seleção repositórios que se restringem a uma determinada

temática ou área de conhecimento.

A busca pelos repositórios ocorreu a partir da consulta em três diferentes fontes,

sendo duas delas buscadores de RREA — o Mapa de Iniciativa de Recursos Abertos

(MIRA; mira.org.br) e o OpenDOAR(https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/) — e a

terceira foi o site Wikiversity (pt.wikiversity.org/wiki/), cujo foco está na educação.

O MIRA é um buscador nacional de RREA exclusivo para a América Latina e

permite que uma série de filtros sejam utilizados na consulta desejada, mas curio-

samente parte destes filtros estão na ĺıngua inglesa.

Os filtros selecionados na busca foram: Categoria: repositório; Idioma: portu-

guese (português); Localização: Brazil (Brasil) e Público-alvo: Pre-primary educa-

tion (pré-primário), Primary education or first stage of basic education (1a fase do

ensino fundamental), Lower secondary education or second stage of basic educa-

tion (2a fase do ensino fundamental), Upper secondary education (ensino médio) e

Post-secondary non-tertiary education (ensino técnico de ńıvel médio).

Com isso, obtivemos 24 (vinte e quatro) registros, porém, dentre estes, 12 (doze)

são instâncias de um mesmo repositório, o Escola Digital, e por isto foram contabi-

lizados apenas como 1 (um) repositório.

No OpenDoar, utilizamos o filtro por páıs, pois era o único posśıvel, selecionando

o Brasil, o que retornou 151 (cento e cinquenta e um) repositórios. No site Wiki-

versity, através da página Lista de repositórios de recursos educacionais dispońıveis

online, são indicadas 50 (cinquenta) referências de RREA. Mas, assim como ocorrido

na busca no MIRA, havia instâncias do mesmo repositório, isto é, 7 (sete) instâncias

do Escola Digital, o que nos levou a desconsiderar 6 (seis) resultados.

Separamos os repositórios sugeridos pelos buscadores nas seguintes categorias:

CAT1 - não possui ou não possui majoritariamente material de ńıvel básico;

CAT2 - não possui nacionalidade brasileira;

CAT3 - possui material especializado em determinado assunto ou disciplina;

CAT4 - problemas técnicos ou serviço descontinuado;

CAT5 - satisfaz os critérios pré definidos.

Após a seleção, apenas oito repositórios se enquadraram na CAT5, ou seja, sa-

tisfizeram completamente os requisitos definidos. Vale destacar que, de todos os 8

(oito) RREA selecionados, somente um - Portal do Professor - é sugerido exclusi-

vamente pelo Wikiversity, todos os outros aparecem nos resultados tanto deste site,

quanto do MIRA. Nenhum repositório válido foi encontrado na pesquisa realizada

no OpenDOAR. Na tabela 1, é posśıvel visualizar o número total de repositórios

retornados por categoria.

Os RREA selecionados foram: Curŕıculo Digital, Dia a Dia Educação, Edu-

copédia, Escola Digital, Plataforma Ańısio Teixeira, Plataforma MEC RED, Portal
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Tabela 1: Resultado da busca por RREA

Categorias MIRA OpenDOAR Wikiversity
Não básico 0 108 17

Origem distinta 0 0 2
Restrito 3 21 11

Fora do ar 2 22 8
Válido 7 0 8

Fonte: Os autores (2020)

do Professor e REA Dante. Abaixo descreveremos cada um deles, a fim de propor-

cionar uma visão geral de cada repositório válido na busca.

Vale destacar que a sequência de descrição dos Repositórios de Recursos Educaci-

onais Abertos não indica nenhuma relevância. Os mesmos irão se suceder ordenados

alfabeticamente e todas as caracteŕısticas serão avaliadas posteriormente a partir de

Indicadores de Qualidade.

O Curŕıculo Digital é um projeto da Cidade de São Paulo, originado da cola-

boração de mais de 59 (cinquenta e nove) mil alunos e professores no decorrer do

ano de 2017. São Paulo foi a primeira cidade brasileira a lançar uma ação alinhada

à nova Base Nacional Comum Curricular. A plataforma é fruto do Pátio Digital,

ação da Secretaria Municipal de Educação com parceria da UNESCO, a qual busca

a ampla abertura e difusão de materiais e dados públicos sobre a educação.

O portal Dia a Dia Educação é uma ferramenta integrada à Secretaria de Estado

da Educação do Paraná. Foi lançado em 2004 e reestruturado em 2011, com o intuito

de disponibilizar serviços, informações e Recursos Educacionais Abertos para toda a

comunidade escolar. A ferramenta funciona em ambientes voltados para educadores,

alunos, gestores e comunidade.

A Educopédia foi desenvolvida pela Secretaria de Educação do Rio de Janeiro,

no ano de 2010, e contou com a colaboração de cerca de 300 (trezentos) professores

da rede municipal para formar o material pedagógico. Os materiais são relativos

aos anos escolares e às categorias: educação infantil; educação jovens e adultos;

educação especial e cursos para professores.

A Escola Digital foi criada em 2013 através da iniciativa de fundações ligadas

ao setor privado. A plataforma permite que materiais sejam encontrados através de

busca por palavras-chave ou através de diversas classificações, como, por exemplo,

disciplinas, tipos de mı́dia, etapas de ensino e modalidades. Através de parcerias

com o setor público, o Escola Digital foi implementado em mais de 30 (trinta)

Secretarias Públicas de Educação. Trata-se de uma rede colaborativa e cada vez

que uma instância é criada seu acervo passa a incorporá-la.

A Plataforma Ańısio Teixeira é uma iniciativa de 2008 do governo do Estado da

Bahia, por meio do Instituto Ańısio Teixeira, que juntamente com outras iniciati-
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vas, compõem a Rede Ańısio Teixeira (REA). O projeto baseia-se no compartilha-

mento de Recursos Educacionais Abertos voltados para a educação básica e para

a Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica das redes públicas,

tendo atingido mais de cinco milhões de acessos, dentre os mais de dezessete mil

recursos disponibilizados.

A Plataforma Integrada surgiu por meio da iniciativa do Ministério da Educação

no ano de 2015, com a proposta de reunir e disponibilizar, em um único lugar, os

Recursos Educacionais Abertos, através de parcerias com os principais portais do

Brasil. A Plataforma armazena os recursos de outros repositórios, e os disponibi-

liza através da ferramenta, a qual foi desenvolvida em uma parceria coletiva entre:

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal do Paraná

(UFPR) e professoras(es) da Educação Básica de todo o Brasil.

O Portal do Professor surgiu em 2008 da parceria entre as Secretarias Estaduais

e Municipais de Educação com o Ministério da Ciência e Tecnologia e busca apoiar

o processo de formação de professores brasileiros. O portal conta com espaço para

criar e compartilhar sugestões de aula, um jornal com as boas práticas educacionais

e um ambiente para a disponibilização de Recursos Educacionais Abertos. Hoje o

acervo conta com quase 18 mil recursos dispońıveis, além de mais de 16 mil sugestões

de aulas cadastradas.

O projeto REA Dante foi criado em 2011, para a disponibilização de Recur-

sos Educacionais Abertos produzidos principalmente pela equipe interna do Colégio

Dante. O espaço incentiva a colaboração e o compartilhamento de ideias para me-

lhorar a produção já existente e para permitir acesso amplo a um conteúdo de

qualidade.

3.2 Critérios e elementos anaĺıticos de avaliação dos RREA

Avaliar é sempre um processo bastante delicado e cŕıtico, pois, caso os critérios

não sejam definidos de forma bastante clara e transparente, corremos o risco de ser

parciais e, com isto, deturpar uma pesquisa cient́ıfica e transformá-la em opiniões.

Antes de definir qual seria a forma de classificar os RREA, foi realizada uma análise

de trabalhos relacionados ao tema.

A partir do levantamento de fontes verificamos que que existem poucos traba-

lhos que realizam análises acerca de Repositórios de Recursos Educacionais Abertos,

especialmente em relação verificação da qualidade.

Não obstante, foi posśıvel pontuar alguns trabalhos com valiosa contribuição

para a compreensão do tema. A primeira pesquisa examinada foi a de Amiel e Soa-

res (2015), que apresenta “um método de auditoria para averiguar a “abertura” de

repositórios de recursos abertos com enfoque nos termos de uso” (AMIEL; SOARES,

2016, p.46). Para tanto, os autores realizam uma análise quantitativa de 50 repo-
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sitórios Latino Americanos voltados para a educação básica, buscando investigar se

há informações referentes às licenças utilizadas e, quando estas estão presentes, se

há consistência entre o descrito e a realidade.

Em um segundo momento, procedemos a análise do trabalho de Zanin, cuja

temática é bastante próxima ao anterior, pois ambos verificam informações sobre

as licenças em RREA, sendo que este realiza a análise de repositórios nacionais de

todos os ńıveis de ensino. (ZANIN, 2017)

Ambos os autores citados acima focam suas pesquisas em apenas um aspecto dos

RREA, as licenças de uso. Porém, a proposta deste artigo é realizar uma análise

comparativa e classificatória a partir de aspectos dos Repositórios de Recursos Edu-

cacionais Abertos, a fim de verificar qual é o melhor dentre os resultantes da busca

realizada.

Com este intuito, verificamos que a análise por Indicadores de Qualidade (IQ)

presente em Atenas e Havemann (2014), resultado de um esforço dos autores em

compilar os principais elementos presentes em trabalhos sobre o tema, é o que melhor

se adequa a uma comparação de repositórios, pois, diferentemente dos anteriores,

estes autores se utilizam de diversos aspectos avaliativos.

Atenas e Havemann (2014), propõem 10 (dez) Indicadores de Qualidade para

a análise de RREA. Neste trabalho, porém, não consideramos o critério tradução,

uma vez que a análise ocorre apenas com RREA nacionais. Entretanto, inclúımos o

critério ludificação, uma estratégia bastante empregada para gerar engajamento de

usuários (NETO; JÚNIOR, 2017).

A seguir são descritos 9 (nove) indicadores de qualidade de RREA segundo a

perspectiva de Atenas e Havemann (2014) e o indicador ludificação.

3.2.1 Recursos em Destaque (IQ1)

O destaque na apresentação de alguns Recursos Educacionais Abertos contidos

em RREA a partir de critérios pré-determinados pode ser um importante aliado

para educando e educadores.

Os critérios para a exibição podem ser, por exemplo, interesses dos usuários,

verificados através do preenchimento de formulário; acontecimentos atuais referentes

à educação; análise do comportamento do usuário enquanto navega pela plataforma

e apresentação em destaque de materiais mais bem avaliados ou mais acessados.

3.2.2 Ferramentas de Avaliação (IQ2)

Outra questão extremamente relevante diz respeito à avaliação dos REA por

parte dos usuários do repositório. Esse fator contribui para uma avaliação mais

completa dos materiais, gerando maior confiança por parte dos usuários, além de

colaborar para o engajamento do público. Desta forma, ”confiar nos usuários para
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avaliar o conteúdo pode ajudar a ganhar uma massa cŕıtica de usuários engajados

em REA que apoiam o controle de qualidade dos recursos”(ATENAS; HAVEMANN,

2014, p.6) (tradução nossa).

3.2.3 Revisão dos Pares (IQ3)

O processo de revisão por pares consiste na verificação dos recursos submetidos

por especialistas no assunto, a fim de prevenir a distribuição de materiais de baixa

qualidade ou mesmo de materiais com intuito negativo.

3.2.4 Autoria dos Recursos (IQ4)

Publicizar a autoria dos REA possui um duplo caráter para a certificação da

qualidade dos recursos. Se por uma lado este fator encoraja os usuários a compar-

tilharem seus materiais, tendo confiança de que será reconhecida a sua propriedade

intelectual, por outro, pode ser servir como desest́ımulo para aqueles que porventura

pensem em inserir um material que acreditam não ter boa qualidade.

3.2.5 Palavras-Chave (IQ5)

O quinto Indicador de Qualidade diz respeito à descrição de aspectos dos do-

cumentos através de palavras-chave, que são conceitos descritivos gerados pelos

próprios produtores dos REA ou por revisores. Seu propósito é criar elementos ex-

tras, além das taxonomias padronizadas, que possam ajudar o usuário a encontrar

e selecionar materiais que estejam mais condizentes com suas necessidades.

3.2.6 Uso de metadados padronizados (IQ6)

O uso de metadados é importante para o acesso e a recuperação de informações

presentes on-line. O uso de metadados padronizados capaz de ”funcionar em vários

páıses, idiomas e culturas”(OCDE, 2007, p.101)(tradução nossa), além de contribuir

para a interoperabilidade entre repositórios, pode ser um importante elemento de

alavancagem do reuso de REA. Na esfera educacional, os padrões de metadados

mais utilizados são o Dublin Core, o SCORM e LOM (desenvolvido pela IEEE).

3.2.7 Inclusão de Ferramentas de Mı́dia Social (IQ7)

Uma vez que um dos principais elementos do movimento REA é a interação

social, a integração com elementos de mı́dia social pode ser um valioso fator para

gerar engajamento, ao criar ”uma comunidade de usuários que colaborem, discutam,

critiquem, usem, reutilizem”(ATENAS; HAVEMANN, 2014, p.7) (tradução nossa).
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3.2.8 Indicação do tipo de licença utilizada (IQ8)

Licenças abertas são uma importante ferramenta para facilitar o uso, reuso,

adaptação e compartilhamento de propriedade intelectual. Como já discutido pre-

viamente, as licenças espećıficas para o compartilhamento de REA devem estar

expressas de forma clara nos Repositórios de Recursos Educacionais Abertos, para

resguardar direitos dos autores e usuários de Recursos Educacionais Abertos.

3.2.9 Disponibilização do código fonte ou dos arquivos originais (IQ9)

A disponibilização do código fonte ou dos arquivos originais editáveis é mais

uma prática que está ancorada na premissa de compartilhamento do conhecimento.

Mesmo um RREA pode ser considerado um Recurso Educacional Aberto, caso ele

disponibilize seu código-fonte ou os arquivos originais editáveis. Além disto, o movi-

mento Código Aberto, a partir de contribuições da comunidade engajada, promove

a melhoria da ferramenta e, por conseguinte, o fortalecimento do compartilhamento

do conhecimento.

3.2.10 Ludificação (IQ10)

Ludificação ou gamificação pode ser definido como o ”uso de elementos de jogos

em um contexto, produto ou serviço que não seja um jogo”(NETO; JÚNIOR, 2017,

p.19). Por acreditarmos que a ludificação pode contribuir para elevar o engajamento

de usuários, especialmente dos mais jovens, optamos por inseri-lo como um novo

aspecto para mensuração da qualidade de RREA.

3.3 Valoração dos Indicadores de Qualidade

Ao analisarmos os Repositórios de Recursos Educacionais Abertos, percebemos

que para muitos critérios não era posśıvel realizar uma avaliação binária do tipo:

possui X não possui. Desta forma, nos baseamos no método de um famoso fra-

mework utilizado para a avaliação Objetos de Aprendizagem, o LORI (Learning Ob-

ject Review Instrument), que classifica objetos educacionais de acordo com critérios

pré-estabelecidos. Entretanto, como os critérios avaliados pelo LORI possuem as-

pectos mais fortemente qualitativos do que os que definimos, com uma escala de

valores indo de 1 a 5 (NESBIT; BELFER; LEACOCK, 2009, p.13), adaptamos o

método atribuindo uma valoração de 0 a 2 para cada critério definido – sendo 0:

não possui o elemento; 1: possui parcialmente e 2: possui.
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4 RESULTADOS

A análise dos repositórios foi realizada de forma imparcial, seguindo a estru-

tura de Indicadores de Qualidade especificados na seção anterior. As notas foram

atribúıdas de acordo com a implementação, de forma que, ao final, possamos ter um

resultado objetivo. Na tabela 2 apresentamos todas as pontuações atribúıdas aos

RREA.

Tabela 2: Resultado da avaliação a partir dos Indicadores de Qualidade (IQ)

RREA IQ1 IQ2 IQ3 IQ4 IQ5 IQ6 IQ7 IQ8 IQ9 IQ10 Total

Cur. Dig. SP 1 0 2 0 0 2 0 2 1 0 8
DiaaDia Ed. 1 2 2 1 2 1 2 0 0 0 11
Educopédia 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 5
Escola Dig. 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16
Plat. A. Teix. 2 0 2 1 2 2 0 2 0 2 13
Plat. I. MEC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19
P. do Professor 1 2 2 2 2 1 1 0 1 0 12
REA Dante 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 6

Fonte: Os autores (2020)

A fim de apresentar uma visão hoĺıstica em relação aos RREA examinados,

os agrupamos em 3 ńıveis de acordo com a pontuação obtida nos IQ’s, a saber:

baixo rendimento, entre 0 e 9 pontos; médio rendimento, entre 10 e 15 pontos e

alto rendimento, entre 16 e 20 pontos. São mostrados no Figura 1 os resultados

percentuais obtidos a partir deste agrupamento.

Alto rendimento (quant. 2)

25%
Médio rendimento (quant. 3)

37.5%

Baixo rendimento (quant. 3)

37.5%

Figura 1: Percentual de RREA por ńıveis de qualidade

Fonte: Os autores (2020)

Tanto a Plataforma Integrada MEC RED, quanto a Escola Digital apresentaram

um alto rendimento em relação aos IQ’s. A primeira obteve o maior destaque,

alcançando quase a pontuação máxima, sendo portanto a mais completa entre todas

as analisadas. Um ponto de grande destaque é o fato de possuir seu código aberto

através do repositório gitlab, o que estimula a melhoria cont́ınua da ferramenta.
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Outro destaque foi a Escola Digital, que alcançou 16 (dezesseis) pontos dos 20

(vinte) posśıveis. A plataforma não possui código aberto, mas está presente em

30 secretarias de educação (municipais e estaduais) no Brasil através de parcerias,

contudo não fica claro se isto se faz de maneira dispendiosa ou não.

Três plataformas se enquadram na categoria médio rendimento: Plataforma

Ańısio Teixeira, o Portal do Professor e o Dia a Dia Educação. Podemos con-

siderá-las ferramentas satisfatórias, mas que precisam ser aprimoradas em alguns

aspectos, conforme demonstrado pelos IQ’s da tabela 2.

As plataformas que obtiveram os resultados menos satisfatórios ante aos critérios

analisados, atingindo um baixo rendimento, foram: Educopédia, REA Dante e

Curŕıculo Digital de São Paulo, com, respectivamente, 5 (cinco), 6 (seis) e 8 (oito)

pontos. Duas delas são iniciativa de Secretarias Municipais de Educação e uma da

escola privada Dante Alighieri. Estas possuem restrições ao seu uso, especialmente

em relação à submissão de material.

5 CONCLUSÃO

Embora não tenha sido considerado para classificação ou análise, um ponto que

acreditamos ser digno de nota é que praticamente todas as iniciativas RREA que se

enquadraram nos critérios metodológicos definidos são de instituições públicas ou

realizadas por meio de parcerias público-privada.

Também foi posśıvel aferir que a maior parte dos Repositórios de Recursos Edu-

cacionais Abertos são voltados para o ensino superior ou áreas espećıficas do co-

nhecimento, vide a baixa quantidade de RREA encontrados a partir dos critérios

estabelecidos na pesquisa. O que pode ser explicado pela autonomia das universida-

des públicas, que diferentemente das secretarias municipais e estaduais de educação,

podem gerir seus recursos de maneira mais livre.

No concernente aos resultados obtidos, a análise comparativa realizada através

da classificação por Indicadores de Qualidade (ATENAS; HAVEMANN, 2014), de-

monstrou que mesmo havendo poucos Repositórios de Recursos Educacionais Aber-

tos voltados ao ensino básico retornados, há plataformas altamente qualificadas.

Isto indica que há potencial para a evolução de iniciativas RREA para a educação

básica, apesar não serem tão comuns.

Vale destacar que, por conta do escopo deste trabalho, alguns aspectos anaĺıticos

deixaram de ser contemplados, como, por exemplo, a não definição de quesitos qua-

litativos de análise. Certamente, análises qualitativas trazem resultados mais acura-

dos quando buscamos definir critérios de qualidade de maneira mais espećıfica, com

vistas, por exemplo, a trazer o melhor resultado posśıvel a um determinado perfil

de usuário. Contudo, como definimos nossa análise como quantitativa, optamos por

não considerar fatores qualitativos em nossa pesquisa.

19



Outras questões não contempladas e que acreditamos serem relevantes para a

definição da qualidade dos RREA são: a análise de requisitos não funcionais dos re-

positórios e caracteŕısticas ligadas à Interação Humano Computador (IHC). Apesar

de os Indicadores de Qualidade tangenciarem a alguns aspectos de IHC, como a usa-

bilidade, acreditamos ser ideal avaliar os repositórios também a partir dos conceitos

consolidados dentro da disciplina.

Todos os pontos supracitados constituem elementos fundamentais para o preen-

chimento de uma lacuna sobre o tema, qual seja, a elaboração de um framework

avaliativo para RREA. Sua importância pode ser explicada pelo fato de os Re-

positórios de Recursos Educacionais Abertos serem um importante motor para o

avanço do movimento REA, disseminando conteúdos e engajando a comunidade

através de práticas associadas a Educação Aberta.

Em pesquisas futuras pretendemos avançar com a questão, nos valendo de diver-

sos aspectos anaĺıticos — tanto os já definidos nesta pesquisa, quanto os aspectos

não contemplados — com o objetivo de construir um framework para a avaliação

de Repositórios de Recursos Educacionais Abertos.
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