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É um privilégio muito especial ter a oportunidade de contextualizar 
o lançamento, no Brasil, deste livro, Educação Aberta, porque a tarefa 
envolverá o uso de História (disciplina importante na minha formação) 
simultaneamente com o Estudo do Futuro (área das minhas investigações 
nas últimas décadas). Acredito, firmemente, que o advento do conceito 
de “Educação Aberta” representa uma ruptura social igual à introdução 
da imprensa na Alemanha do século 15 e ao início do ensino público 
gratuito na França, no século 18. Ambas as iniciativas encerraram milênios 
caracterizados pela falta de acesso geral ao conhecimento, à sabedoria do 
presente e do passado por parte das populações espalhadas pelo mundo. 
O elitismo que prevaleceu até hoje, agora está em xeque, e uma nova era 
começa, facilitada pelos avanços da tecnologia, que impõem mudanças 
radicais no nosso pensamento social.

No passado, era normal considerar que vivíamos numa sociedade de 
“escassez”, na qual os bens materiais e não materiais mais valorizados 
(como diamantes, ouro e conhecimentos avançados, entre outros), por 
serem rarefeitos, eram restritas aos privilegiados, como a nobreza, os ricos 
e os sacerdotes. Hoje, dispondo da tecnologia de digitalização, podemos 
duplicar, ad infinitum, qualquer texto, imagem ou som, com a garantia 
de que a última cópia terá a mesma qualidade da primeira, para fins de 
conhecimento do seu conteúdo. Evidentemente, os originais de algumas 
obras especiais (como pinturas, partituras e manuscritos) mereceriam 
a atribuição de valor excepcional. Essa nova situação nos coloca na feliz 
posição de considerar que estamos, hoje, em geral, numa sociedade 
de “abundância”, na qual, para estender a possibilidade de uma alta 
qualidade de vida ao número máximo de pessoas, convém que facilitemos 
acesso ao conhecimento. Faz parte da construção de uma democracia.

Está ocorrendo outro fenômeno que contribui positivamente para esse 
novo conceito que chamamos de Educação Aberta, que é o reconhecimento 
de centenas de milhares de cientistas e estudiosos produzindo, em diversos 

Apresentação: Opening Up Education 
Educação Aberta

Fredric M. Litto
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xii Apresentação

países, distribuídos ao torno do mundo, cada vez mais conhecimento, 
com cada vez mais velocidade na forma de livros, artigos em periódicos 
científicos, teses e dissertações, relatórios e monografias especializadas – 
uma verdadeira “avalanche” de novas ideias e saberes. Esse fenômeno 
faz com que conhecimento e informação, especialmente apropriados na 
educação, fiquem desatualizados, obsoletos, em pouco tempo, porque terão 
que ser substituídos continuamente por novo conhecimento e informação 
mais precisos, mais qualificados e mais atuais. Com certeza, veremos, nos 
próximos anos, as leis de propriedade intelectual mudarem, refletindo 
esse fenômeno e estabelecendo maior proteção para obras literárias (que 
normalmente não mudam através do tempo, assim merecendo a proteção 
de longos períodos – talvez de 50 ou 70 anos), enquanto obras tipo livro-
texto ou estudos eruditos, cujo conteúdo normalmente teria validade mais 
curta, não mereceriam proteção além de um período de cinco ou dez anos.

Uma vez que é mister que quem estuda tenha acesso ao conhecimento 
mais atual, a distribuição ou disseminação dessa informação deve ser 
realizada da forma mais rápida e eficaz possível: por meios eletrônicos. 
Tais meios representam, na atualidade, a maneira mais econômica de 
copiar e repartir, assim nos cobrando uma atitude de “generosidade”, 
de partilha, em princípio gratuitamente, com todos os cidadãos 
interessados em adquirir conhecimento do passado e do presente, com 
o máximo de acesso, desde que usando meios eletrônicos. Às vezes são 
chamados de “copyleft” (em oposição ao “copyright”) ou “recursos 
educacionais abertos” (REA ou, em inglês, OER).

A questão da gratuidade com certeza levanta assuntos que merecem 
debate e discussão. Informação e conhecimento produzidos através do 
uso de fundos públicos (publicações de todos os tipos editadas por órgãos 
governamentais, livros e artigos científicos produzidos por professores de 
instituições públicas do ensino e cujos contratos estipulam “pesquisa” como 
uma das suas responsabilidades, e outros casos que até agora foram tratados 
de forma diferente), provavelmente serão classificados necessariamente 
como “já pagos pela sociedade” e, assim, devem ser “gratuitos”. Uma vez 
que cada nação tem tradições culturais específicas quando trata de questões 
de “direitos do autor”, haverá a necessidade de rever esses legados à luz 
das novas circunstâncias criadas pelo desenvolvimento tecnológico e pelo 
avanço do pensamento democrático de nossos tempos. A premissa maior 
que deve orientar os estudos de revisão dessas questões é: quanto mais 
informação e conhecimento o cidadão detém, melhor serão suas condições 
de votar com inteligência, convicção (e ser correto).

Contudo, ainda existe a questão a próposito do tratamento dispensado 
a obras importantes para a educação as quais não tenham sido geradas por 
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fontes públicas: aquelas produzidas por estudiosos independentes, que 
certamente merecem ser compensados pelos seus esforços intelectuais, 
não ligados (por opção pessoal) a nenhuma instituição de ensino, não 
beneficiados por bolsas de entidades públicas ou privadas fomentadoras de 
pesquisa. A sociedade precisa de contribuições desses indivíduos. No fim do 
século 19 e início do século 20, algumas das mais importantes contribuições 
ao conhecimento humanístico foram feitas por uma geração de “estudiosos 
amadores”, empresários (educados nas melhores universidades inglesas 
e alemãs) ou altos funcionários públicos que dedicavam suas horas de 
lazer à investigação científica. Não precisavam do retorno financeiro de 
suas publicações; trabalharam nelas por diletantismo. Nas condições 
de hoje, parece que existem menos exemplos de autores que vivem 
simultaneamente no mundo de negócios e da erudição. Como incentivar 
estudiosos independentes a partilhar seus talentos de investigador e autor, 
sem contar com remuneração, porque “estamos num novo mundo de 
´generosidade´ com relação ao conhecimento”?

Não acredito que seja justo obrigar todos os autores a cederem suas 
obras pelo “bem da sociedade”, sem ter compensação de alguma forma. 
Estamos numa posição de transição entre uma estrutura econômica que 
prevê remuneração direta ou indireta pelo trabalho intelectual (royalty, 
salário, auxílio financeiro) e uma nova fronteira, ainda não estruturada, mas 
prevendo acesso abundante e facilitado ao conhecimento e à informação por 
todos os membros da sociedade: é injusto, pois, aplicar técnicas análogas 
ao “bullying” para forçar autores, editores e instituições a se comportarem 
sob condições de coerção. Sem dúvida, novos modelos de editoração e 
disseminação surgirão nos próximos anos – resultado de experimentação, 
de inovação, de criatividade por parte da “indústria de conhecimento”. 

É importante lembrar que a editora da Universidade de Cambridge, 
no início do século 21, experimentou com êxito a prática de disponibilizar 
na internet o primeiro capítulo de cada novo livro por ela editado, com 
resultado altamente positivo na venda de um grande número de cópias 
em papel. A editora do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) 
seguiu nessa linha, disponibilizando na internet a íntegra de conteúdo 
de cada um de seus novos títulos (inclusive a presente antologia, na 
sua publicação original), encontrou sucesso além do esperado na venda 
comercial de muitos títulos em papel, apesar de serem alcançáveis 
gratuitamente na Web. Contribuiu para esse êxito o bom senso e a 
praticalidade embutidos na Creative Commons License, um dispositivo 
que garante ao leitor interessado em adquirir conhecimento, conteúdo 
gratuito, mas se o motivo em copiar e disseminar o trabalho alheio é 
comercial, justifica-se uma cobrança financeira.
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O leitor deste volume encontrará capítulos redigidos por muitos dos 
mais destacados militantes do movimento pela Educação Aberta, os quais, 
mesmo distantes geograficamente, foram reunidos pelos organizadores, 
oferecendo um verdadeiro “depósito de riqueza” de ideias, experiências 
e conselhos no tocante a essa iniciativa. Alguns deles abordam a questão 
partindo de uma visão de aprendizagem em geral: afinal da contas, podemos 
chamar de “aberta” uma universidade quando, na prática, aqueles que 
aspiram à admissão precisam passar por um exame difícil de conhecimentos 
anteriores? Outros ainda procuram se concentrar nos aspectos relacionados 
ao papel da aprendizagem a distância. Observou, a propósito, o filósofo 
de comunicações Herbert I. Schiller, em 1994: quando todo conhecimento 
humano estiver disponível na internet, pelas melhores universidades do 
mundo, o que vamos fazer com as demais instituições de ensino? Finalmente, 
temos aqueles que estão centrados na importância da Educação Aberta 
como uma política pública, pressionando corpos legislativos a criar leis e 
outras medidas que implementem os princípios e as práticas de Educação 
Aberta, garantindo assim a chegada de uma sociedade mais esclarecida, 
mais inclusiva e mais justa. Como nosso colega Ronaldo Mota notou: “O 
homo sapiens está aprendendo ainda a lidar com uma nova realidade que 
se avizinha: `a informação será totalmente acessível, instantaneamente 
acessível e gratuitamente acessível´”. Ainda não é assim, mas será, como 
serão as contribuições transformadoras emergentes dos MOOCs (Cursos 
Online Abertos Massivos) e a tradução automatizada e otimizada das 
principais línguas do mundo.

Embora a discussão e a prática de Educação Aberta ainda sejam 
incipientes no mundo da língua portuguesa, principalmente devido a uma 
herança conservadora da nossa comunidade de educadores, é o desejo dos 
Diretores da Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED e do 
seu parceiro nessa publicação, a Universidade Paulista, que esse rico estudo 
de muitas mãos provoque discussão, experimentação e iniciativas bem-
sucedidas que acabem transformando o cenário educacional brasileiro 
num dos mais dinâmicos, eficazes e admirados do mundo.

Fredric M. Litto

Professor Emérito da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo e Presidente da Associação Brasileira de Educação a 
Distância – ABED.
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Prefácio: Criando uma Cultura de 
Aprendizagem

Como eu poderia dizer não? Quando abordado por Toru e Vijay 
para participar da oficina que reuniu os autores deste livro importante 
para discutir seus rascunhos preliminares de capítulos, fiquei intrigado. 
Isso porque os desafios que enfrentamos atualmente na educação 
são assustadores, e os editores tinham montado uma empresa 
impressionante e estavam lutando para encontrar maneiras, através 
da educação, para responder a esses desafios. O mundo torna-se mais 
complexo e interligado, num ritmo extremamente rápido, e quase todas 
as graves questões sociais exigem um público engajado, que não é só 
tradicionalmente alfabetizado, mas adepto de uma nova alfabetização 
sistêmica. Esta nova alfabetização requer compreensão de diferentes 
tipos de sistemas de retroalimentação e processos exponenciais; das 
consequências não intencionais inerentes aos sistemas sociais em 
constante evolução etc. Além disso, a velocidade implacável das 
mudanças significa que muitas das nossas habilidades têm uma vida 
útil mais curta, o que sugere que muito do nosso aprendizado terá de 
ter lugar fora da escola tradicional e ambientes universitários. Também 
é improvável que recursos financeiros necessários estarão disponíveis 
para construir novos campi suficientes para atender à crescente demanda 
por ensino superior, pelo menos não os tipos de campi tradicionalmente 
construídos para faculdades e universidades. Nem é provável que os 
métodos atuais de ensino e aprendizado serão suficientes para preparar 
os alunos para a vida que levarão no século XXI.

Para responder a tudo isso, precisamos encontrar uma estratégia 
para reconceituar muitos modelos de educação do século XX e, ao 
mesmo tempo, reforçar o aprendizado fora da escolarização formal. 
Talvez existam estratégias poderosas para turvar a distinção entre a 
aprendizagem formal e informal, em que ambas giram em torno à vida 

Livro.indd   15 29/09/2014   14:12:50



Prefácioxvi

social da aprendizagem. Claro, precisamos voltar ao básico, refinando os 
métodos mais eficazes de ensino, orientação e treinamento, mas também 
devemos pensar no ensino informal, para apoiar a inevitabilidade e 
necessidade de aprendizado informal.

Felizmente, a era das comunicações em rede pode ser a “bala de prata”, 
permitindo tanto melhorar a educação quanto definir o cenário para 
uma cultura de aprendizado necessária. Na era digital, as comunidades 
se auto-organizam ao redor da internet, que criou uma “plataforma” 
global com acesso vastamente expandido para todos os tipos de recursos, 
incluindo materiais educacionais formais e informais. A internet também 
adotou uma nova cultura de compartilhamento, no qual o conteúdo é 
livremente contribuído e distribuído com poucas restrições.

A mais recente evolução da internet, a chamada Web 2.0, turvou a 
linha entre produtores e consumidores de conteúdo e desviou a atenção 
do acesso à informação para o acesso a outras pessoas. Novos tipos de 
recursos on-line – como sites de redes sociais, blogs, wikis e comunidades 
virtuais – têm permitido que as pessoas com interesses comuns possam 
se encontrar, compartilhar ideias e colaborar de forma inovadora. Com 
certeza, a Web 2.0 está criando um novo tipo de mídia participativa ideal, 
para apoiar múltiplos modos de aprendizagem. Dois desses incluem a 
aprendizagem social, com base na premissa de que nossa compreensão 
do conteúdo é socialmente construída através de conversas sobre esse 
conteúdo e através de interações em torno de problemas ou ações. O foco 
não é tanto sobre o que aprender, mas em como nós aprendemos.

O segundo, e talvez mais importante aspecto da aprendizagem social, 
envolve não apenas “aprender sobre” algo, mas também “aprender a 
ser” um participante pleno na área. Isso envolve a aquisição das práticas 
e normas de profissionais estabelecidos nesse campo ou aculturação em 
uma comunidade de prática. Ao entrar nesta comunidade, é necessário 
assimilar as sensibilidades e formas de ver o mundo incorporando-as 
dentro daquela comunidade. É exatamente isso o que acontece se você 
quiser participar de uma comunidade de conteúdo aberto, com suas 
práticas-chave e contribuições esperadas.

Uma cultura de compartilhamento, aumentada com uma cultura 
de participação, agora mais viável do que nunca com a internet e 
plataformas Web 2.0, provavelmente irá começar entre os próprios 
alunos, como vemos tão vividamente no mundo dos jogos complexos 
interativos e com os grupos de estudo – tanto quando conduzidos 

Livro.indd   16 29/09/2014   14:12:50



Prefácio xvii

face a face quanto virtualmente. Mas a cultura de compartilhamento e 
participação também deve envolver conteúdo. O Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) quebrou o gelo quando o então presidente Chuck 
Vest lançou o ousado projeto OpenCourseWare (OCW) – uma plataforma 
aberta de divulgação dos conteúdos educacionais ministrados na 
universidade. Outras universidades rapidamente seguiram a iniciativa 
do MIT, e com isso aumentaram tanto o conteúdo quanto os métodos 
de acesso aos materiais de aulas, remixando e redirecionando-os para 
diferentes públicos. Mas é tempo de nos movimentarmos para além do 
conteúdo isoladamente. Devemos começar a definir formas pelas quais 
este conteúdo possa englobar vários tipos de atividades de ensino ou 
de aprendizagem. É, afinal, a combinação de coisas que fazemos com o 
conteúdo que cria plataformas de aprendizagem.

Tecnologia, obviamente, é a chave, e eu quero me ater a apenas 
dois aspectos de como a tecnologia pode agora transformar nossa 
learningscape: imersão e sistemas de tutores inteligentes. A imersão 
é um conceito que tem recebido muito pouca atenção na literatura 
de aprendizagem. Considere, por exemplo, como cada um de nós 
aprendeu o sistema imensamente complexo que é a nossa própria língua 
nativa. Nós aprendemos a língua através da imersão e da vontade 
própria. Imersão vem do fato de sermos cercados por pessoas falando 
e interagindo conosco, e é facilitada pelo nosso profundo desejo de 
interagir, sermos compreendidos e expressarmos nossas necessidades. 
Nós aprendemos a língua e sem medo, constantemente. Quase todos 
com quem interagimos é um professor para nós – embora um professor 
informal, incentivando-nos a dizer coisas novas, corrigindo-nos, 
ampliando nosso vocabulário, e assim por diante. Esta forma simples 
de imersão é fundamentalmente de natureza social.

No mundo atual, altamente tecnológico e graficamente rico, temos 
agora oportunidades quase que ilimitadas para alavancar a imersão. 
Podemos agora construir modelos que simulam cidades, eventos 
históricos, estruturas atômicas, sistemas mecânicos e biológicos, só para 
citar alguns. Nosso desafio passa a ser como compartilhar as vastas 
simulações e bases de dados que já existem e compartilhá-las de modo 
que outros possam estendê-las, registrá-las e compô-las, a fim de expandir 
seu alcance e escopo. Ainda sonho com um sistema humano virtual onde 
eu possa explorar qualquer aspecto de como nossos corpos funcionam, de 
órgãos até células e membranas. Existem sinais promissores, mas ainda 
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não temos verdadeira estrutura para construção e compartilhamento 
de módulos de um sistema desse tipo. Mas se podemos acolher a rede 
semântica, talvez pudéssemos hospedar uma vasta rede de simulações 
interconectadas. Nenhum grupo pode construí-la sozinho, mas muitos 
podem contribuir, inclusive os próprios alunos.

Embora ricamente visuais, simulações tridimensionais irão ajudar o 
aluno “nascido digital” a dominar temas complexos, que ainda não serão 
suficientes. Devemos ampliar esses sistemas (bem como o mais passivo 
material do curso) com tutores inteligentes baseados em computador. 
Sistemas de tutores inteligentes tiveram uma longa história que remonta 
à década de 1970, quando, de fato, eu me tornei engajado nas questões 
da educação e formação. Alguns dos nossos sistemas eram bem 
impressionantes, desde que você ignorasse o fato de que eles exigiam 
um computador de um milhão de dólares por estudante, para os nossos 
sistemas mais avançados. Mas agora temos máquinas 10.000 vezes mais 
potentes, e nos últimos anos temos experimentado a customização da 
computação, computadores superpotentes podem ser barateados com 
peças e componentes de hardware e, mais recentemente, com a computação 
em nuvem. Isso significa que nosso sonho antigo de construir sistema de 
tutores inteligentes que pudessem suprir o aprendizado aberto sob o olhar 
especializado de um tutor / técnico / mentor está agora virando realidade. 
De fato, o trabalho prévio da Carnegie Mellon University (CMU) e agora 
a sua Iniciativa da Aprendizagem Aberta (Open Learning Initiative – 
OLI), maravilhosamente descrita neste livro, tem atraído interesse nesse 
sentido, demonstrando o poder e a utilidade de tais sistemas.

A terceira categoria em que quero insistir é o conhecimento. Durante 
décadas, temos trabalhado para criar teorias melhores de aprendizagem 
e modelos de ensino de sucesso. Nós coletamos pequenos fragmentos 
de dados e lutamos para capturar o contexto do qual esses dados foram 
extraídos, mas é um processo lento. O contexto é tão diferenciado que 
caracterizações completas são extremamente difíceis. Como resultado, 
as experiências educacionais são raramente definitivas, e as melhores 
práticas são, na melhor das hipóteses, copiadas como fotografias para 
outros interpretarem – vejam a descrição do Toolkit KEEP no capítulo 
de Toru Iiyoshi e Cheryl R. Richardson, na parte III, para o melhor e 
mais evocativo exemplo disto. Mas podemos fazer mais.

Se houve algo que aprendi na reunião da Carnegie foi que não há 
abordagem pedagógica ou técnica única como resposta para assegurar 
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que os alunos estejam engajados e preparados. Precisamos ter fé em 
nosso ponto de vista. Existem milhares de faculdades e universidades 
no mundo, assim como muitas outras instituições de ensino, incluindo 
centros de formação e escolas técnicas. Além disso, há dezenas de 
milhares de instituições que apoiam a aprendizagem “informal”. E como 
os títulos das partes deste livro ilustram, precisamos pensar sobre como 
tecnologia, conteúdo e conhecimento sobre aprendizagem e ensino 
podem ser combinados de modo criativo para melhorar a educação 
e acender nos alunos paixão, imaginação e desejo de participar e até 
construir a aprendizagem constante sobre o mundo que nos rodeia. E 
nós precisamos colher práticas de ensino que foram compartilhadas, 
distribuídas e discutidas, nas quais experiências foram controladas, 
agrupadas e comentadas, e em seguida aplicadas em novos contextos, 
como vários dos autores que postulam aqui.

Novamente, no espírito de compartilhamento e participação, talvez 
possamos começar a instrumentalizar esse learningscape e coletar 
quantidades massivas de dados sobre o que está funcionando, o que 
não está e por quê. Vejamos o OCW. Deve haver milhões de estudantes 
usando este material, mas precisamos perguntar o que nós estamos 
aprendendo com eles. Há pontos ou parágrafos em particular (em um 
conjunto de problemas) que são rotineiramente mal interpretados? 
Como questões de prova estão sendo mal interpretadas? Qual sequência 
de conteúdo parece estar funcionando melhor? Existem padrões de 
erros sistemáticos? Podemos desenhar esses erros? Todas essas questões 
apenas arranham a superfície das informações que precisamos colher, 
mas leitores que são particularmente interessados nessas questões 
serão especialmente informados pelo capítulo de Diana Laurillard. E 
claro, assim como a Amazon faz em seu website, experimentos podem 
ser concebidos e funcionar de forma contínua, e seus dados coletados 
para ver o que funciona melhor para uma classe de usuários. Quando 
microexperimentos em número suficiente são executados e os dados 
são coletados continuamente e analisados automaticamente, é possível 
chegar a algumas descobertas surpreendentes.

Entretanto, se fizermos tudo o que foi citado acima, juntamente com 
todas as ideias expressas neste livro – será suficiente para encararmos os 
desafios educacionais que atualmente enfrentamos? Gostaria de sugerir 
que precisamos ampliar nosso pensamento em torno de educação aberta 
para incluir mais de uma perspectiva de Aprendizagem 2.0 (baseado em 
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Web 2.0). Há duas razões principais para que isso possa ser verdade. A 
primeira deriva-se de uma pergunta feita por John King, reitor associado 
da Universidade de Michigan. Ele me perguntou quantos alunos eu 
achava que a Universidade de Michigan (University of Michigan – UM, 
campus Ann Arbor) ensinava a cada ano. Eu sabia que a universidade 
contava com aproximadamente 40.000 estudantes, mais ou menos alguns 
milhares, e essa foi a minha resposta. Ele respondeu que 250.000 alunos 
era mais próximo do valor real, acrescentando que eu tinha acertado o 
número de matriculados. O que você esquece, disse ele, é que a cada ano 
os alunos que ingressam trazem sua vida social em rede junto com eles. 
Essas redes alcançam as comunidades e escolas da UM. Usando redes 
sociais como SMS, IM, Facebook, MySpace, eles estendem as discussões, 
os debates, as sessões e os grupos de estudo, que naturalmente surgem 
no campus, englobando outros indivíduos e, portanto, ampliando o efeito 
que a universidade tem através de todo o estado.

Atualmente eu duvido que existam provas concretas quanto à 
afirmação do reitor, mas mesmo assim o fato atrai atenção para o 
mais amplo ambiente de aprendizagem que precisamos considerar, aí 
incluindo as formas estendidas de participação oferecidas pela internet. 
Começam a se fundir ferramentas de pesquisa com ferramentas de 
aprendizagem – um limite que deve ser mesclado cada vez mais. 
Como exemplo simples, considere quantos alunos adquirem a prática 
de programar softwares só por participar de uma comunidade aberta, 
tais como Linux, Apache etc. Pode haver pequenos grupos num 
campus, mas geralmente estas comunidades de práticas são altamente 
distribuídas. Unir-se a uma delas significa primeiro tornar-se um 
legítimo participante periférico, trabalhando num pequeno projeto 
que melhora ou estende algumas peças de um código, e lentamente 
construindo a reputação do trabalho que você faz, executando tarefas 
mais centrais e desafiadoras para a comunidade. Os participantes estão 
aprendendo novas técnicas sobre a prática de software observando o 
trabalho de seus pares, defendendo o próprio trabalho e participando 
nas discussões da comunidade sobre os problemas que surgem. Este 
processo de aprendizagem com seus pares é sobre aprender a ser um 
profissional, em vez de apenas aprender sobre software. Os estudantes 
de hoje não querem passar anos aprendendo sobre algo antes de começar 
a aprender a ser um praticante nesse domínio de conhecimento. Claro, 
isso já acontece de alguma forma, pois os campi de hoje têm aulas 
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práticas e exercícios de laboratório, mas esses eventos são geralmente 
de trabalho intensivo em termos de tempo e esforço do instrutor. Eles 
também são um trabalho intensivo para o aluno. Mas o tempo gasto em 
aprendizagem é muito interessante. Se o aluno está apaixonadamente 
envolvido em adquirir a prática, então o tempo parece não passar. 
Paixão é a chave, o que nos leva ao nosso último ponto.

Hoje a Web oferece aos alunos oportunidades incríveis para encontrar 
e participar de comunidades específicas, que representam grande parte 
do que Chris Anderson, em 2004, na revista Wired, chamou de “Long 
Tail”. Encontrar e aderir a uma comunidade específica, que acende sua 
paixão, monta o palco onde, através de questionamentos produtivos 
e aprendizagem baseada nos pares, é possível adquirir tanto a prática 
quanto o conhecimento sobre um tema. Quase todos os assuntos 
discutidos neste livro, junto com os milhões de amadores nas diversas 
comunidades, poderiam fornecer um learningscape poderoso para 
uma vida longa de aprendizagem, baseada nas práticas adquiridas no 
campus. Isso representaria não só um grande impulso para a educação 
aberta, mas também seria um grande passo para a criação de uma 
cultura de aprendizagem para o século XXI.

John Seely Brown
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É quase como se uma janela estivesse aberta, e através dela o futuro 
fosse claramente visível. “Vê isso?”, ele disse. “Esse é o futuro em que 
você vai viver sua vida.”
– Albert A. Gore, Uma Verdade Inconveniente (2006).

Al Gore percebeu, pela primeira vez, como o futuro poderia ser quando 
um de seus professores lhe mostrou como a atividade humana – se não 
mudasse – levaria à aceleração do aquecimento global, resultando em 
sérios danos ao meio ambiente e à vida na Terra. Alertado e intrigado, 
mas principalmente motivado, Gore começou a trabalhar para mudar o 
futuro. A janela foi aberta a ele quando jovem e, juntamente com pessoas 
ao redor do mundo, começou a tomar medidas, tanto individuais quanto 
coletivas, para conseguir um futuro perfeito. 

Da mesma forma, nossa motivação para empreender este livro tem 
sido a de abrir uma janela para os nossos leitores, no tocante ao futuro 
da educação. Esperamos que você, à medida que ler seus capítulos 
e perceber o que é possível, seja alertado, intrigado e motivado para 
começar a tomar medidas, dentro da sua capacidade, no sentido de um 
futuro perfeito para a educação.

Uma Tempestade Perfeita

Antes de saltarmos para esse futuro, no entanto, vamos olhar para 
trás e rapidamente lembrar que a história da educação é de expansão 
e inovação. Como o número de pessoas que participam na educação 
aumentou, do mesmo modo multiplicaram-se as maneiras em que 
aprendemos e ensinamos. Em outras palavras, a história da educação é 
uma narrativa sobre a educação aberta. Ao longo das últimas décadas, 
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novas mídias e tecnologias de comunicação e informação permitiram a 
professores, alunos e instituições de ensino fazer avançar a educação de 
muitas maneiras. Aprendizagem Assistida por Computador, Sistemas 
de Tutores Inteligentes, Aprendizado Colaborativo com Suporte em 
Computador, multimídia interativa, telecomunicações e internet não 
apenas transformaram o modo como aprendemos e ensinamos, mas 
também têm estendido a oportunidade educacional. 

Hoje, a confluência de eventos está criando a tempestade perfeita para 
o avanço significativo da educação. Com um inventário crescente de 
recursos e ferramentas educacionais, e com uma comunidade cada vez 
mais engajada e conectada, surgem oportunidades de transformação 
para a educação. Nós vemos uma proliferação de novas iniciativas, 
muitas delas com o potencial de mudar radicalmente a ecologia e 
a economia da educação. No entanto, até agora, muitos esforços 
educacionais inovadores ainda permanecem em domínios isolados e 
fechados, raramente compartilhados entre salas de aula, disciplinas ou 
instituições. Assim, os educadores têm dificuldade para avançar seu 
conhecimento e sua prática pedagógica, como uma comunidade.

A boa notícia é que o movimento emergente de educação aberta no 
ensino superior e demais ensinos está começando a mudar a forma 
como os educadores usam, compartilham e melhoram o conhecimento e 
os recursos educacionais, tornando-os abertos e livremente disponíveis. 

Estamos cientes de que o termo “educação aberta” pode ter várias 
interpretações, e esse movimento tem múltiplas dimensões.

Em vez de propor mais uma definição, nossa referência para 
educação abrange as várias dimensões deste movimento, bem como o 
grande número de interpretações do termo “aberto” têm sido aplicadas 
à educação ao longo do tempo, tais como acesso amplo, maior gama de 
escolhas e flexibilidade. O que oferecemos, portanto, é uma extensão 
para essas definições que enfatizam o valor da coletividade, levando 
a uma afirmação (mais no sentido de uma aspiração) que é o princípio 
fundamental da educação aberta – a educação pode ser melhorada, 
tornando ativos educacionais visíveis e acessíveis e aproveitando a 
sabedoria coletiva de uma comunidade de prática e reflexão.

Há vários indicadores de como o movimento de educação aberta está 
afetando o cenário educacional. Por exemplo, dezenas de milhares de 
cursos em websites e outros materiais educacionais estão agora disponíveis 
gratuitamente a partir de centenas de instituições, organizações e projetos 
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de milhares de educadores de todo o mundo, representando um inédito 
aumento no acesso a recursos educacionais. Ao mesmo tempo, centenas 
de instituições de ensino aderiram a alianças e consórcios internacionais 
para desenvolver e compartilhar tecnologias, recursos e repositórios 
educacionais abertos, criando novos modelos de colaboração para a 
produção e distribuição de recursos educacionais. Além disso, alguns 
desses grupos estão se movendo em direção à construção, extensão 
e revisão colaborativa dos materiais de curso através das disciplinas, 
indicando que “construir em cima do trabalho do outro”, que tem 
sido uma prática comum valorizada em pesquisa ao longo de séculos, 
finalmente começa a ganhar impulso no ensino e na aprendizagem.

Talvez o sinal mais importante da promessa de transformação profunda 
pela educação aberta é que esta última está se tornando uma parte essencial 
dos discursos sobre oportunidades e mudanças educacionais, em nível 
institucional, nacional e internacional. Fóruns patrocinados pela OCDE 
(veja Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational 
Resources em: http://www.oecd.org/cer) e pela UNESCO (veja http://
www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/forums.php) e conferências 
sediadas por países em desenvolvimento exploram ativamente a eficácia 
e viabilidade de soluções abertas para abordar reformas educacionais em 
larga escala. Capacitação de professores e esforços de desenvolvimento 
do corpo docente são áreas de interesse particular, juntamente com 
oportunidades de educação contínua. Enquanto isso, instituições nos 
países desenvolvidos estão começando a lidar com o modo como o 
movimento de educação aberta pode trazer vitalidade e relevância para 
os currículos por meio de novos modelos de participação do aluno, e 
através de perspectivas globais e interdisciplinares. Essas instituições 
também estão começando a repensar a sua infraestrutura educacional, a 
fim de melhor apoiarem a educação aberta.

Ainda assim, apesar do crescente interesse na educação aberta e na 
disponibilidade de cada vez mais numerosas coleções de ferramentas 
e recursos educacionais, corremos o risco de perder as oportunidades 
transformadoras e inovadoras, seja para melhorar o ensino e 
aprendizagem em uma única sala de aula, seja para criar a capacidade 
educacional necessária para a construção da nação. Como uma 
comunidade educativa global, podemos nos beneficiar do entendimento 
profundo de como recursos e ferramentas educacionais abertas estão 
sendo criados e usados para construir experiências umas em cima 
de outras, criando conhecimento prático. É vital que continuemos a 
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explorar possíveis sinergias e estratégias de sustentabilidade para os 
esforços atuais e futuros em educação aberta e promover uma “cultura 
de abertura” através de limites e fronteiras.

Acreditamos que este é o momento certo para o exercício exigido neste 
livro. O movimento tem avançado o suficiente para articularmos as visões e 
condições necessárias para a abertura de educação em maneiras que podem 
avançar dramaticamente o ensino e a aprendizagem. Temos esperança de 
que a experiência e a sabedoria capturadas neste volume ajudem a tornar 
essas visões e condições tangíveis, movendo-nos para o futuro.

Construindo Esta Coleção

Como uma coleção de 30 ensaios reflexivos e geradores de 38 
proeminentes líderes e pensadores envolvidos em iniciativas de 
educação aberta, este livro explora os desafios a serem enfrentados, as 
oportunidades a serem mensuradas, e as sinergias potenciais a serem 
realizadas a partir dos vários esforços, num movimento para a melhoria 
da qualidade e do acesso ao ensino. Os autores são professores, 
pesquisadores, especialistas em tecnologia acadêmica, diretores de 
grandes projetos de educação aberta, administradores, líderes de 
organizações profissionais e participantes de programas oficiais e 
acadêmicos de concessão de bolsas e incentivo à pesquisa. Então, como 
você pode imaginar, as perspectivas, ideias e visões que eles fornecem 
são amplas, diversas e, obviamente, provocadoras.

Desde o início deste projeto, nosso objetivo foi o de envolver os 
autores em um exercício coletivo de reflexão crítica sobre o movimento 
da educação aberta. Com o princípio fundamental anteriormente 
mencionado de educação aberta como uma fundação, apresentamos a 
nossos autores uma pergunta estrutural: “Como podemos aproveitar 
ao máximo o conteúdo, o conhecimento e a tecnologia da educação 
aberta, com o objetivo de criar oportunidades de melhorar a qualidade 
da formação?” Finalmente, a fim de estabelecer coerência dentro e entre 
as partes deste livro, pedimos que nossos autores considerassem as 
seguintes dimensões na abordagem da pergunta estrutural:
• O valor educacional proposto e as implicações das iniciativas de 
educação aberta.
• Os micro e macrofatores que poderiam acelerar essas iniciativas no 
sentido de promover impacto maior sobre a educação.
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• Os meios e mecanismos para melhorar de forma interativa e 
contínua a qualidade do ensino e aprendizagem, através do eficaz 
desenvolvimento e compartilhamento de inovações educacionais e 
conhecimento pedagógico.

Também usamos várias perguntas elaboradas para cada uma dessas 
declarações, para ajudar os autores a melhor refletir e respondê-las 
(Anexo A).

Em setembro de 2006, os autores e a equipe editorial convocaram 
a Cúpula de Educação Aberta na Fundação Carnegie para o Avanço 
do Ensino, em Stanford, na Califórnia, para o lançamento do projeto 
do livro. Esse evento reuniu muitos dos colaboradores do livro para 
explorar e articular coletivamente suas opiniões para a educação aberta 
e as questões que eles viam surgir nessa rápida e crescente área. A 
intenção não era apenas iniciar o projeto de publicação, mas também 
identificar futuras pautas de pesquisa e desenvolvimento. Perguntas 
surgiram relativas à promoção e compreensão do impacto dos esforços 
da educação aberta.
• Como podemos permitir e incentivar alunos e educadores para 
participar na educação aberta?
• O que significa a educação aberta como uma agência para educação 
tanto formal quanto informal? 
• Como podem as comunidades especializadas de aprendizagem tirar 
proveito da educação aberta?
• Que tipo de apoio deve ser fornecido?
• Quais diferentes tipos de mecanismos garantem os diferentes tipos de 
certificação que temos atualmente?

Além disso, diversos possíveis indicadores de sinergia, transformação, 
desafios e risco significativo foram sugeridos a partir de múltiplas 
perspectivas durante a Cúpula (Apêndice B).

A Organização Deste Livro

Ainda que muitos dos nossos autores tenham tido proximidade 
em várias iniciativas significativas de educação aberta, este livro não 
é nem uma coleção de relatórios sobre projetos de educação aberta 
nem são resumos atuais de seus sucessos. Em vez disso, os autores 
compartilharam suas análises críticas e reflexões sobre os fundamentos 
estratégicos do passado e os atuais esforços em educação aberta, 
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explorando questões e possibilidades, e construindo sobre sua própria 
experiência e de outros também. Eles mergulharam nas implicações e 
visões para trabalho futuro em três áreas: tecnologia educacional aberta, 
conteúdo e conhecimento da prática.

Nós adotamos a organização de três seções (tecnologia, conteúdo e 
conhecimento), em grande parte como estrutura de fácil compreensão. 
Naturalmente, as três categorias não são mutuamente exclusivas. 
Na verdade, suas inter-relações naturais tornam-se evidentes desde 
o início, e, à medida que você ler os capítulos, descobrirá que muitos 
deles discutem possibilidades e desafios interdimensionais, explorando 
implicações críticas e sinergias não apenas para uma área, mas também 
para todo o âmbito de educação aberta.

Cada seção começa com a introdução de um editor, que inclui: uma 
breve definição da área e seu escopo; questões e temas importantes na 
área; uma amostra das principais ideias e pontos de vista apresentados 
nos capítulos desta parte, e algumas perspectivas de editores, juntamente 
com alguma orientação ao leitor. Um conjunto de capítulos, em 
seguida, aborda as várias dimensões do impacto que os vários esforços 
de educação aberta tiveram e poderiam ter sobre a forma e a função 
da educação. Por fim, cada parte termina com um capítulo elaborado 
por líderes de uma fundação de financiamento ou pesquisa que têm 
dedicado grande esforço para o avanço da educação aberta.

Ao longo deste livro, perspectivas são oferecidas sobre como “lições 
aprendidas”, a partir desses esforços ambiciosos de educação aberta, 
podem alcançar uma visão coletiva, caracterizada por abundância de 
sustentabilidade e oportunidades de transformação educacional, e não 
apenas uso generalizado de ferramentas e recursos oferecidos pela tecnologia.

O livro implicitamente celebra o sucesso das iniciativas que têm 
ajudado a revigorar o movimento de educação aberta. Mas é também 
um convite para explorar áreas de desconforto, já que refletimos sobre o 
impacto limitado até agora e o potencial de mudança notável no futuro.

Nossa intenção, enfim, é o de emitir um chamado de “acordar” 
para que a comunidade educacional não perca o barco e subexplore 
o potencial para reinventar e energizar a educação. Caso contrário, 
o movimento de educação aberta será efêmero e não terá impacto 
substancial na aprendizagem e no ensino. Assim, fechamos o livro com 
um capítulo em que compartilhamos algumas recomendações concretas 
para dar forma à pauta coletiva para o futuro da educação aberta.

Livro.indd   6 29/09/2014   14:12:51



Introdução 7

O Que os Leitores Devem Procurar

Previmos que os leitores desse livro – como educadores 
comprometidos com a inovação e mudança, estudantes interessados em 
como as tecnologias podem ajudar na ligação entre vida e aprendizagem, 
e líderes interessados em recursos compartilhados, planejamento e 
política – ficarão preocupados com o futuro da educação.

Para nós, como editores, elaborar esse livro e trabalhar em estreita 
colaboração com outros editores e autores têm sido uma tremenda 
aventura e uma jornada recompensadora. Convidamos vocês, leitores, 
para se juntarem e estenderem esta excursão à medida que fizerem seus 
caminhos através do livro, tomando seus caminhos individuais e fazendo 
algumas interrupções nessa trajetória, dependendo de onde vocês 
quiserem ir e o que vocês procuram. Nós encorajamos você a atravessar as 
fronteiras das seções do livro sobre tecnologia, conteúdo e conhecimento.

Conforme for percorrendo seu caminho através desta coleção, pedimos 
que você considere o papel da educação aberta para ajudar na exploração 
de soluções para os desafios críticos que todos nós enfrentamos todos 
os dias, como estudantes, profissionais, pesquisadores e planejadores 
educacionais. E nós convidamos você a lidar com perguntas como 
estas: Como podemos tornar a prática do ensino e aprendizagem mais 
estimulante e envolvente? Como podemos fazer boas práticas de ensino e 
aprendizagem visíveis e compartilháveis? Como podemos aproveitar dos 
educadores sua inspiração e paixão pelo melhor ensino e aprendizagem?

Esperamos que sua viagem intelectual através deste livro seja uma 
experiência envolvente, produtiva e gratificante que irá ajudá-lo à 
medida que se juntar a outros para a construção de um futuro ideal 
para a educação.

Boa viagem!

Referência

David, L., Bender, L., Burns, S. Z. (Producers), and Guggenheim, D. (Director). 
(2006). An Inconvenient Truth [Motion Picture]. Based on the book An 
Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of Global Warming and What We 
Can Do About It by Al Gore. United States: Paramount Classics and Participant 
Productions.
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Apêndice B: Indicadores Selecionados de Transformação, Desafios e 
Riscos Significativos e Sinergia da Cúpula de Educação Aberta

1. Indicadores de Transformação
• Universidades “metavirtuais” criadas, que oferecem acesso aos 
recursos educacionais interligados.
• Processos de aprovação de currículo incluem critérios sobre 
reutilização e adaptação dos recursos mais adequados e experiência de 
outros professores e alunos.
• Estudantes mantêm o registro de sua própria aprendizagem que tenha 
sido validada por vários métodos e educadores.
• Caminhos amplamente aceitos para aprender qualquer coisa e todas 
as coisas. 
• 100% dos alunos terminam a faculdade em que se matricularam.
• Contribuição para a pesquisa no ensino das matérias é critério necessário 
para promoção funcional – professor titular – nas melhores universidades.

2. Indicadores de Desafios e Riscos Significativos 
• Falta de métodos significativos para avaliar e validar o que alguém 
aprendeu.
• Incapacidade de integrar iniciativas de educação aberta com outras 
abordagens institucionais para melhorar o desenvolvimento do corpo 
docente.
• Relutância em participar da educação aberta por causa de fatores 
financeiros, sustentabilidade e preocupações de preservação ambiental.
• Menos coerência na educação de muitos indivíduos através da diminuição 
da orientação, do retorno, da estrutura, da garantia de escolhas.
• As comunidades culturais que envolvem causas estão fracionadas, 
e não substituídas, deixando uma crescente anomalia associada à 
participação no processo de aprendizagem.

3. Indicadores de Sinergia
• A parceria entre as instituições ou sistemas para oferecer educação 
baseada em assinaturas.
• Acesso mais amplo e econômico para livros-textos e outros materiais 
educacionais. 
• Meios mais flexíveis de perseguir objetivos de ensino e aprendizagem.
• Produtividade de organizações educacionais aumenta enquanto o 
trabalho redundante é reduzido e a energia é deslocada para trabalhos 
mais criativos com aprendizagem e ensino.
• Financiamento para inovação no ensino depende de reutilização das 
inovações no ensino, bem como no domínio da pesquisa.
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Os capítulos nesta seção surgiram de propostas iniciais e culminaram 
com uma reunião de um dia inteiro, na qual participantes discutiram 
questões de abertura em tecnologia educacional, recursos e bolsa de 
estudos. Esses autores lideraram projetos de ensino superior, iniciativas 
ou organizações envolvidas em aspectos de concepção, desenvolvimento, 
adoção de políticas, definição de padrões, ou avaliação de tecnologias 
abertas usadas no ensino superior e padrões de aprendizagem. Para eles, 
o termo “tecnologia educacional aberta” tem significado amplo que se 
estende bem além de qualquer definição de denominador comum, como 
“software de código aberto para a educação”. Embora a terminologia possa 
ser nova, o compartilhamento e a cooperação mostram que não são. Mais 
recente, talvez, é a escala mais ampla de organização, desenvolvimento e 
adoção aplicadas nesses projetos.

Através da variedade de perspectivas que a tecnologia educacional 
aberta representa, esses autores estão todos preocupados em promover 
e manter a distribuição aberta de tecnologias de informação que tenham 
potencial de melhorar e estender o alcance da educação superior. Suas 
aspirações compartilhadas para este trabalho vão bem além do uso da 
tecnologia para suportar o status quo. Junto com o desenho e a adoção 
de tecnologias abertas nesses projetos estão também abordagens abertas 
para ensino e aprendizagem que buscam derrubar barreiras culturais 
e reconfigurar os arranjos instrucionais tradicionais. Os projetos aqui 
descritos oferecem abordagens para o ensino e a aprendizagem que são 
muito mais do que a transmissão econômica de informações na internet. 
As tecnologias discutidas servem como iniciativas educacionais cujos 
objetivos e âmbito de investigação não estão unicamente preocupados 
com a propagação de mais conhecimento. Em vez disso, noções 
ampliadas de ensino e aprendizagem formam a base dessas iniciativas 

Tecnologia Educacional Aberta: 
Aspirações Realistas

Owen McGrath

Introdução1
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tecnológicas – algumas explícitas, a maioria implícitas – que vislumbram, 
por exemplo, a situação de aprendizagem de universitários como parte 
das comunidades e atividades das quais eles participam. 

As Principais Questões / Perguntas

Na reunião que levou a este livro, os autores desta seção concordaram 
que iniciativas como as deles não iriam funcionar amplamente, caso eles 
não pudessem mostrar resultados. Papéis e manifestos isolados não 
sustentam um movimento de educação aberta. Mas como estudar e 
avaliar tais projetos? Aqui esses autores concordaram rapidamente que 
abordagens convencionais geralmente são inadequadas. Abordagens 
usando análises de custo-benefício e comparações de referência sobre 
o impacto, apesar de admiráveis e sensíveis, geralmente não contam 
a história completa. Alguns desses projetos, por exemplo, envolvem 
grande variedade de implementos entre sites, com foco ajustado nas 
atividades locais e comunidades de alunos. Nesses casos, talvez a 
avaliação deva parecer com descrições rigorosas preocupadas com a 
aprendizagem como um amálgama local, socialmente construído, de 
significado compartilhado e atividade comunitária.

Enquanto enfatizam no projeto e na avaliação, esses autores também 
identificam barreiras institucionais e culturais para o avanço da educação 
aberta. Especialmente nesta primeira seção do livro, há consciência 
de que não apenas barreiras externas, mas também barreiras internas 
desafiam os processos de criação de tecnologia educacional aberta. 
Vários desses capítulos apontam para questões colocadas pela escala e 
por processos organizacionais envolvidos em criar, manter e estender 
a tecnologia de código aberto. Observadores de fenômeno de software 
de código aberto em geral tendem a concordar com a importância de 
analisar os processos organizacionais envolvidos – e não apenas o 
código produzido. O mesmo se aplica nestes capítulos sobre tecnologias 
educacionais abertas, como veremos.

Ao oferecer uma breve descrição dos capítulos, vou apontar alguns 
dos caminhos em que eles convergem em torno das questões de 
concepção e avaliação, e também oferecer algum contexto de fundo 
para determinadas questões tecnológicas e organizacionais levantadas 
pelos autores. Quer considerando o projeto, o desenvolvimento ou a 
implementação, os autores desses capítulos compartilham o foco do 
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problema de escala: os desafios organizacionais e de processos comuns 
a projetos de tecnologia de educação aberta em múltiplas instituições, 
em grande escala.

Ao ler os capítulos, algumas questões fundamentais para se ter em 
mente incluem: 
1) Como a tecnologia educacional aberta deve ser construída, ampliada 
e mantida em grandes esforços institucionais e internacionais?
2) Como podem as atividades de ensino e aprendizagem apoiadas pela 
tecnologia serem avaliadas de uma forma aberta?
3) Como as perspectivas de professores e alunos informam esses
projetos?

O Projeto Aberto por Princípio

David Kahle (2008) fornece algumas respostas para as duas primeiras 
questões ao estabelecer considerações de projeto diante daqueles que 
construiriam e ampliariam as tecnologias educacionais abertas. Com 
base em sua experiência no desenvolvimento do Meio Ambiente de 
Compreensão Visual (Visual Understanding Environment – VUE) 
na Tufts, Kahle descreve princípios a considerar quando construir ou 
estender a tecnologia de educação aberta. Como Kahle aponta, essas 
diretrizes são muito gerais. Pensando sobre as implicações específicas 
dos princípios de Kahle, podemos apreciar como eles nos apontam as 
principais áreas onde abordagens de projeto convencionais precisam ser 
adaptadas a fim de trabalhar para a tecnologia educacional aberta.

A ênfase na propriedade, que Kahle define em termos de 
estendibilidade, implica uma ruptura com as abordagens convencionais 
de projetos de software. Quando aplicativos de código aberto estão 
sendo desenvolvidos, estendidos, e pertencem a grandes consórcios 
internacionais de instituições, surgem novas dúvidas quanto a quem os 
usuários e interessados são, como obter a sua contribuição no processo do 
projeto e como equilibrar as necessidades locais e da comunidade quando 
eles divergem. O projeto e o desenvolvimento do processo tornam-se 
especialmente desafiadores quando há necessidade de determinar e 
conciliar interesses dos usuários de determinada instituição com aqueles 
da comunidade geral. Além disso, professores e alunos que utilizariam 
a tecnologia muitas vezes não estão sempre à mão. Em vez disso, ideias, 
exigências, pedidos específicos, relatos de erros etc., muitas vezes, só 
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encontram o caminho para o processo de desenvolvimento depois 
de passarem pelo filtro de instituições-membro remotas. Enquanto a 
abordagem convencional para o processo de requisitos tem sido a de 
interagir com os usuários e interessados na fase de coleta de informações, 
uma comunidade longínqua, como a base de usuários do VUE, torna essa 
interação direta desafiadora ou mesmo impossível.

A tentação é, então, de depender fortemente de um acesso individual a 
usuários na instituição local. No caso do VUE, como Kahle menciona, tal 
dependência poderia ter levado a uma ferramenta moldada para atender 
às necessidades específicas de uma instituição à custa das necessidades 
da comunidade em geral. Em vez disso, o princípio da abordagem de 
Kahle implica o desenvolvimento do VUE para interoperabilidade com 
conexões da biblioteca digital da Iniciativa Conhecimento Aberto (Open 
Knowledge Initiative – OKI) para flexibilidade na forma em como as 
categorias são acrescentadas, e para customização do desenho de interface. 
Todos são exemplos de aspectos gerais para os quais mais alternativas de 
projeto tradicionais poderiam atender às necessidades de uma instituição 
enquanto tornariam essa ferramenta inútil para muitas outras.

Abertura das Conexões Institucionais

A defesa de Kahle dos princípios do projeto, como a acessibilidade e 
a propriedade, ressoam na discussão de Stuart Lee (2008) sobre a decisão 
da Universidade de Oxford de adotar Bondington, um sistema de gestão 
de aprendizagem de código aberto originalmente desenvolvido pela 
Universidade de Leeds. Das várias tecnologias educacionais abertas 
mencionadas nesta seção, uma das mais reconhecidas é o sistema de 
gerenciamento de aprendizagem. Dentre as várias opções comerciais e de 
código aberto, esses sistemas englobam um conjunto bastante semelhante 
de ferramentas integradas em um único pacote e com um simples e 
conhecido papel hierárquico do instrutor, assistente de ensino e estudante. 

É particularmente esta hierarquia de funções que preocupa Lee, 
mas sua crítica de estruturas de controle baseada em função vai além 
de simplesmente apontar a incompatibilidade com os arranjos de 
ensino e aprendizagem contemporâneos dentro da Universidade de 
Oxford. A adoção de uma hierarquia em que os papéis são organizados 
principalmente em torno do conceito de cursos ministrados por 
instrutores também fechariam muitas portas para o mundo exterior, ele 
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argumenta. Em uma época em que iniciativas institucionais, nacionais 
e internacionais representam oportunidades tecnológicas para abrir 
a educação em uma escala totalmente nova, algo aparentemente tão 
pequeno quanto um sistema de autorização baseado em funções poderia 
antecipar novas possibilidades para acesso.

Bodington impõe poucos limites. Em vez de papéis pré-atribuídos 
para os usuários, ele permite hierarquias, grupos e controle de acesso 
a serem adicionados em locais individuais conforme necessário. Os 
usuários não têm papéis. Em vez disso, os grupos a quem se juntarem 
terão permissões de acessos atribuídos por recursos, acomodando, 
portanto, uma disseminação flexível e multidirecional de materiais, 
tais como arquivos e documentos. Com arranjos abrangendo todo o 
processo de ensino e aprendizagem, dos espaços pessoais a sociedades 
inteiras, muitos dos recursos educacionais de Bodington permanecem 
abertos a serem visualizados por qualquer pessoa na internet.

O foco de Lee em superar as barreiras potenciais não se aplica apenas 
aos alunos, mas também aos professores. No estudo piloto descrito no 
final do capítulo, professores de literatura foram questionados sobre 
suas rotinas em compartilhar notas de aula, slides e listas de leitura. 
A partir da breve descrição das respostas da pesquisa ganha-se um 
ângulo conceitual novo – muito diferente das contas oficiais oferecidas 
por iniciativas institucionais ou nacionais – no sentido de atuação dos 
professores dentro de suas comunidades de ensino. As perspectivas 
sinceras dos leitores revelam que percepções de conflito e de autonomia 
são importantes para serem ouvidas nas discussões sobre a educação 
aberta. Possibilidades técnicas de Bodington para compartilhar materiais 
de ensino dentro e entre as instituições podem abrir situações de apoio 
a esta comunidade menos visível de ensino – um tema relevante para a 
terceira parte deste livro. Mas o exemplo também dá um forte indício 
de que interesses e perspectivas do grupo precisam ser cuidadosamente 
valorizados se iniciativas de educação aberta forem promover mudanças 
na vida organizacional dessas instituições.

Ferramentas, Tarefas e Tempo

Onde Stuart Lee descreve o apoio aberto de portões eletrônicos 
em Oxford, Phil Long e Steve Ehrmann (2008) recontam a história de 
tentativas de aberturas tecnológicas dentro de outra esfera privilegiada: 
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a graduação de ensino de engenharia no MIT. Para apreciar o projeto 
iLabs, é útil perceber que, desde o início, a meta esperada era deixar 
os alunos “experimentarem a identidade de ser um profissional”. Essa 
concepção de aprendizagem como construção de identidade orientou o 
projeto de forma que possa nos incitar a considerar quais perspectivas 
teóricas sobre a aprendizagem podem fornecer uma descrição destas 
atividades de laboratório coordenadas em torno de equipamentos de 
pesquisa. O capítulo também nos convida a reconsiderar e tomar como 
certo “giz e fala” arranjos tão familiares no tradicional ensino superior 
de configurações de matemática e ciências. Em iLabs, instrumentos 
e equipamentos – embora recursos grandes e caros utilizados por 
pesquisadores – são disponibilizados para os alunos durante longos 
períodos de tempo. Já que o tempo do instrumento é custoso e a demanda 
por pesquisa tem prioridade, houve pouco incentivo para dar acesso a 
estudantes de graduação, sem a economia inteligente possível graças aos 
serviços da Web. Com o amadurecimento do projeto, as atividades iLabs 
envolveram novas estruturas de participação e acesso à investigação 
parcialmente estruturada e aberta para os alunos. Quando ligadas a 
ferramentas eletrônicas de laboratório, a série de programas iLabs permitiu 
que estudantes habilitados encontrassem problemas semelhantes aos 
normalmente registrados por pesquisadores especialistas.

De acordo com o relatório de avaliação realizado pelo Grupo TLT 
(referência no capítulo), as análises foram muitas vezes do tipo que os 
pesquisadores lidam com frequência: as coisas simplesmente não se 
comportam como o esperado. Estruturada na ideia de que alunos têm 
acesso às ferramentas para a experiência prática de engenharia, a fase 
inicial do iLabs pode ser classificada em oferecer simplesmente algumas 
mudanças no qual e no como; por exemplo, as condições instrumentais 
e os aspectos de manuseio de atividades de laboratório dos alunos. Só 
oferecer acesso destes estudantes a esses instrumentos não representou 
uma mudança geral no acesso à participação conjunta na atividade 
de laboratório real, como os resultados decepcionantes do início dos 
laboratórios de pêndulo pareceram confirmar.

De fato, variedades de procedimentos de laboratório foram tentados. 
Um modelo tácito de aprendizado à participação em conjunto parece 
ter evoluído durante este projeto. Avaliando os resultados dos alunos 
nesses laboratórios, já não era para ser considerada uma fase separada 
e final. Oportunidades para professores e alunos participarem em 
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conjunto na reformulação dos experimentos de laboratório pareceram 
constituir um novo tipo de sistema de atividade, especialmente nos 
locais onde assumiram que melhorias em conjunto poderiam oferecer 
aos alunos uma nova perspectiva de entendimentos de seus instrutores 
sobre como praticar a ciência.

Avaliando Tecnologia Educacional Aberta

O tipo de avaliação retrospectiva detalhada visto no projeto iLabs é 
exemplar tanto em profundidade quanto em metodologia. Ed Walker 
(2008) anseia pelo dia em que projetos de tecnologia aberta subam ou 
caiam com base neste tipo de avaliação. Para a tecnologia educacional 
aberta ter sucesso, argumenta Walker, iniciativas não podem apenas 
fazer mais códigos de fonte aberta, mas deve também preocupar-se em 
abrir a evidência do progresso de aprendizagem nas atividades que o 
software suporta.

Um cínico poderia perguntar por que a tecnologia educacional 
aberta deve ser mantida a tais padrões elevados quando por muitos 
anos sistemas comerciais equivalentes aparentemente não conseguiram 
essa posição. Ainda que um tanto verdadeira, a queixa do cínico perde 
mais implicações sutis no pedido sério de Walker. O capítulo de Walker 
toca em áreas onde iniciativas tecnológicas educacionais precisam de 
um cuidado extra: especialmente sobre questões de coletas de dados, 
ou “conjunção tática de dados”, como ele chama. Aqui se esconde um 
problema potencial em muitos projetos de tecnologia aberta, devido em 
parte à forma como esses projetos de código aberto são habitualmente 
organizados, em grande escala e interinstitucionais. Muitos projetos de 
tecnologia educacional aberta correm o risco de prover funcionalidade 
para capturar e monitorizar a atividade do usuário aquém do ideal – 
informação é a chave para os componentes métricos e método de Walker.

Um problema de avaliação abordado no capítulo de Walker merece 
consideração aqui. Como se todos os problemas de coleta de dados não 
fossem suficientes, a avaliação da inovação tecnológica no ensino superior 
tem sempre enfrentado dois outros inimigos letais: extensão e alcance. Ao 
contrário de áreas de pesquisa educacional, onde estudos longitudinais são 
viáveis, os esforços de avaliação relacionada à tecnologia frequentemente 
sofrem devido ao curto prazo dentro do qual a entrega de resultados é 
relevante. Ciclos de desenvolvimento rápido e curvas de adoção curtas 
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transformam investigações tecnológicas bem-intencionadas em paródias. 
Mesmo quando atingem o rigor científico e cuidadosa deliberação, os 
investigadores entregam seus resultados, muitas vezes, para descobrirem 
que as tecnologias específicas de seu estudo já se tornaram amplamente 
adotadas ou suplantadas por algo novo.

Seguir uma linha de investigação que envolve questionar quais 
“efeitos” gerais a tecnologia tem sobre a aprendizagem dos alunos acaba 
por não ser frutífera. A principal razão envolve as diferenças, muitas 
vezes, dramáticas nos achados dos estudos. Alguns pesquisadores 
concluirão que certa tecnologia terá um efeito positivo significativo 
na aprendizagem; outros rapidamente seguirão com uma conclusão 
exatamente oposta. E, entre estas duas margens, geralmente, flui um rio 
de estudos que exibem o que é conhecido como fenômeno da “Diferença 
não significativa”. Como observou um avaliador experiente, o que irrita 
os esforços de avaliação, geralmente, acaba por não ser a tecnologia 
que está sendo estudada, mas as questões que são colocadas. Os tipos 
de avaliações que acabam fazendo as diferenças úteis são raramente 
sobre impactos universais, mas muitas vezes são sobre como diferentes 
adaptações de uma ideia tecnológica podem funcionar de maneiras 
diferentes através de configurações (Ehrmann, 1998).

Visões de um Novo Aprendizado Ecológico

Contraposto à súplica de Walker para avaliação rigorosa baseada em 
atenta avaliação é o capítulo de Batson, Paharia e Kumar (2008), que 
afirmam que o avanço da educação aberta é inevitável, e estão convencidos 
do que é preciso agora não é mais evidência, mas sim a sensibilidade 
dos “facilitadores” que podem colaborar na superação das importantes 
“barreiras” institucionais para o progresso. Os aspectos distintos da 
tecnologia educacional aberta se juntam aos aspectos de visibilidade, 
interação social, construção de significado compartilhado e acesso 
irrestrito aos recursos. Atividades educacionais disponibilizadas em 
ambientes educacionais abertos são caracterizadas pelas oportunidades 
de participação colaborativa e intercâmbio criativo. Libertado 
tecnologicamente a partir da escassez de recursos sobre quais instituições 
de ensino superior têm tradicionalmente organizado, de acordo com 
Batson, Paharia e Kumar, a nova era de abundância de informações 
requer abordagens transformadas em ensino e em aprendizagem.
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Para Batson, Paharia e Kumar, uma mudança conceitual fundamental 
para perceber as possibilidades das tecnologias educacionais abertas é 
ver como elas restauram o caráter “social” de aprendizagem, que foi 
tantas vezes suprimido no passado. O capítulo traça o início desta 
restauração de volta para a ascensão de décadas da capacidade de 
vincular os alunos a computadores em rede. Essas primeiras conversas 
e diálogos sobre redes, os autores apontam, ofereceram uma variedade 
de novas situações de comunicação que se situavam entre a fala e a 
escrita – uma espécie de “conversa persistente” pública, possível graças 
a um meio de comunicação não prontamente disponível em salas de 
aula tradicionais (Bruce, Peyton e Batson, 1993). Tão simples como a 
tecnologia nos parece hoje, os tipos de conversas visíveis, possíveis 
graças a estes programas de conferência em tempo real que levou a 
algumas das primeiras experimentações educacionais com arranjos 
abertos e tecnologias colaborativas, são comuns hoje.

Indo mais longe, Batson, Paharia e Kumar apontam outro novo 
espaço de abundância: o aumento da conectividade tecnológica fora da 
sala de aula. Da perspectiva de aprendizagem aberta desses autores, 
prestar atenção às práticas extracurriculares digitais dos alunos não é 
simplesmente abranger um conflito de gerações. É sobre deixar para 
trás muitos arranjos de ensino tradicional em favor de algo melhor. 
Obstáculos para inovações no ensino e aprendizagem podem ser vistos 
nas premissas tradicionais de que estudantes devem operar dentro 
de performances instrucionais solitárias. Em outra situação de suas 
vidas, alunos participam de redes sociais que promovam “Remix”, com 
imitação, compartilhamento e colaboração. Essas questões de autoria 
e propriedade são organizadas e tratadas de modo tão diferente em 
muitas outras configurações on-line, e criam um desafio provocador 
para a sabedoria institucional convencional, os autores sugerem.

Livros Ilimitados versus Pessoas Ilimitadas

Este interesse oscilante – de como os estudantes participam nas 
atividades para estruturarem pedagogicamente tais atividades – emerge 
como questão analítica-chave para os autores desta seção, na medida 
em que consideram como promover tecnologia educacional aberta (e 
planejar, projetar, construir e adotar as informações tecnológicas que 
irão apoiá-los). Outra dimensão do caráter relacional da aprendizagem 
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vem da análise crítica de Clifford Lynch (2008) acerca de proposição 
popular sobre educação aberta: um tipo de educação universal para 
todos, só possível pela conexão de mais e mais recursos de informação 
com cada vez mais pessoas. Os pontos de vista oferecidos nos capítulos 
de Lee, Long e Ehrmann, e Kumar – de a aprendizagem ser característica 
da participação de uma pessoa em uma atividade em curso – são 
reforçados ainda mais pelo argumento de Lynch de que equiparar o 
acesso aos recursos de informação e o acesso à educação é perder 
fundamentalmente o caráter social da educação.

Ecoando a mensagem do capítulo anterior de que seria prematuro já 
começar a fechar instituições tradicionais de ensino superior, o capítulo de 
Lynch nos lembra que o ensino e a aprendizagem não são simplesmente 
sobre a transmissão de informações e aquisição de conhecimentos. Seu 
capítulo reforça essa ideia de várias maneiras: enfatizando a natureza 
social da educação e advertindo contra uma noção superficial do que 
“social” implica, especialmente no contexto das bibliotecas digitais. 
Este capítulo compensa visões simplistas da tecnologia da informação 
em rede como um agente de mudança irresistível na educação. Mesmo 
análises cuidadosas de produção social descentralizada emergente 
oferecem cenários amplos sobre a potencial transformação das relações 
econômicas e políticas, mas tendem a se concentrar unicamente sobre 
o papel da educação superior nas editoras (Benkler, 2006). Como 
Lynch aponta, planos bem-intencionados para expandir o alcance do 
ensino superior costumam superestimar o valor das tecnologias de 
internet abertas em apoiar “comunidades” em torno de recursos, tais 
como bibliotecas digitais. Enquanto Lynch especula sobre como as 
comunidades podem ser organizadas com sucesso em torno de prática 
baseada em conteúdo, ele também percebe mudanças profundas na 
educação que precisariam atender ao advento da verdadeira educação 
superior on-line.

Assim como os outros capítulos deste livro, os argumentos de Lynch 
apontam para a necessidade de compreensão mais crítica de como 
os conteúdos digitais na verdade são levados e usados por pessoas 
(Brown e Duguid, 2000). O que também deve estar claro agora é que o 
argumento de Lynch não é um chamado para estudos de avaliação para 
medir o impacto ou resultados gerais de aprendizagem trazidos pelas 
bibliotecas digitais. Felizmente, a literatura sobre o uso educacional 
dos recursos das bibliotecas digitais não é fortemente caracterizado 
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pela preocupação com a identificação e mensuração dos efeitos gerais 
produzidos pela tecnologia. Qualquer tentativa nesse sentido seria 
confrontada com obstáculos ainda maiores do que os de outros domínios 
de tecnologia educacional aberta: não só a dificuldade de interpretação 
através de uma variedade de projetos de pesquisa, mas também uma 
variação infinita nas tecnologias utilizadas.

Consumo Produtivo 

Enquanto outros autores escrevem suas posições pessoais no palco 
da aprendizagem aberta, Christopher Mackie (2008) oferece insights 
de sua perspectiva nos bastidores como responsável pela análise de 
incentivos de pesquisa da Fundação Mellon, um importante financiador 
de iniciativas educacionais abertas. Como os outros, Mackie quer ver 
uma mudança profunda na cultura institucional tradicional de ensino 
superior. Obviamente não disposto a se contentar com a fragmentada 
configuração de ensino e aprendizagem, ele quer grandes mudanças na 
forma como mídias e tecnologias digitais são produzidas e consumidas 
no ensino superior. Sua abordagem alternativa é muito mais ambiciosa 
para melhorias e implica um tipo de economia política de educação 
aberta. Na visão de Mackie, a cultura das universidades precisa mudar 
fundamentalmente para permitir o desenvolvimento de tecnologia 
aberta e recursos de compartilhamento descritos por autores neste livro.

Enquanto os caminhos para essa mudança parecem não estar claros, 
os resultados de seu progresso são mais fáceis de imaginar, como Mackie 
considera o que a modificada natureza de engajamento institucional 
juntamente com as oportunidades de realizar e compartilhar educação 
aberta poderiam parecer. A mudança na localização do desenvolvimento 
de softwares – longe de empresas comerciais e perto de consórcios pouco 
organizados de instituições de ensino superior, como vê Mackie – levou 
a resultados e processos claramente diferentes na produção de softwares 
baseados na comunidade. Na verdade, a maioria dos projetos de software 
apresentados neste livro são muito mais parecidos com catedrais do que 
com bazares, utilizando a metáfora de Eric Raymond (1999). Diferentemente 
do grande movimento de código aberto descrito por Weber, programar 
aqui é responsabilidade de empregados pagos, que trabalham dentro de 
estruturas organizacionais bastante tradicionais (2004). Por trás dos projetos 
baseados em comunidade estão organizações em desenvolvimento, ainda 
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experimentando estruturas de gestão que possam lhes permitir coordenar 
melhor o desenvolvimento de software distribuído.

No entanto, como aponta Mackie, a mesma simplicidade de princípios 
– baixo acoplamento, padrões de dados leves, repositórios de códigos 
compartilhados – que fazem os projetos de códigos comunitários bem-
sucedidos, não se aplicam convenientemente quando se trata de fazer 
e compartilhar conteúdo educacional aberto. Qual a melhor forma de 
cultivar e sustentar a produção e consumo de recursos educacionais em 
larga escala tem se tornado um dos principais pontos dos defensores da 
educação aberta, como revelam os capítulos da segunda parte do livro. 

 
Implicações

Meu objetivo final neste panorama geral é sugerir alguns critérios 
para escolher entre tradições teóricas que podem ajudar, permitindo-
nos considerar uma gama de questões de projeto e avaliação levantadas 
nestes capítulos. Finalizar prescrevendo uma teoria particular de ensino 
e aprendizagem seria, ao que parece, contraditório ao tema geral de 
abertura que este livro aborda. Então eu ofereço pelo menos duas teorias.

Lendo estes capítulos, vale a pena perceber como esses projetos 
questionam as noções convencionais sobre aprendizagem e instrução. 
Do ponto de vista comparativo, aprender a se tornar um engenheiro 
ou escritor das composições não é aqui considerado simplesmente 
como sendo um efeito, resposta ou resultado de instrução, por si só – 
quer seja num laboratório, sala de aula ou on-line. Nesses capítulos, as 
unidades de análise para ensino e aprendizagem se estendem bem além 
da instrução de cada aluno. Em vez disso, a organização institucional de 
professores e alunos coordenados em torno de atividade mediada por 
tecnologia em comunidades parece ser a norma preferida aqui.

Dois pontos de vista afins, a teoria da prática social (Lave e Wenger, 
1991) e a teoria da atividade histórico-cultural (Cole, 1996), oferecem 
abordagens para descrever e contabilizar muitas das questões e 
observações de interesse encontradas nesses capítulos. Ao considerar 
ensino e aprendizagem como processos socioculturais, ambas as 
posições teóricas têm se interessado em aprendizagem como reflexo 
da mudança na participação em atividades e práticas sociais. Poder 
explicar como e por que algumas situações de educação formal podem 
ser organizadas de forma que, paradoxalmente, apareçam às vezes até 
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militando contra o aprendizado é outro ponto forte de ambos os pontos 
de vista. Ambos também oferecem maneiras interessantes de falar sobre 
as principais observações feitas em vários destes capítulos: a prevalência 
de conflitos, os problemas de acesso e isolamento e a formação de 
identidades dos alunos (Lave, 1996). E como muitos capítulos deste livro 
indicam, superar as barreiras institucionais e culturais crescentes exige 
muito mais que soluções tecnológicas; requer uma abordagem para 
compreender como esses obstáculos foram socialmente organizados, 
em primeiro lugar (Goldman, Chaiklin e McDermott, 1994).

Nossa escolha de teorias a serem usadas para a concepção, o estudo e a 
avaliação de educação aberta, como sempre, disponibiliza determinados 
tipos de perguntas e pedem certas histórias para contar (Shulman, 2007). 
Para os autores desta seção e do livro como um todo, as narrativas 
geralmente se desdobram a partir de variações sobre perguntas como 
“Quem está fazendo o quê?” em vez de simplesmente “Quem sabe o 
quê?” Surgiram em vários capítulos perguntas sobre a trajetória de longo 
prazo dos alunos e sobre a produção de suas identidades, essas dúvidas 
abriram uma linha de investigação que é central também para teoria da 
prática social e atividade cultural histórica. E enquanto muitos capítulos 
lançam um foco crítico nas tradições de escassez de recursos – os “ter ou 
não ter” da educação –, ambas as perspectivas teóricas oferecem formas 
de examinar as políticas e os arranjos institucionais, em especial à medida  
que elas limitam o acesso. Finalmente, ambas as perspectivas veem a 
aprendizagem como uma característica inseparável dos entendimentos 
comuns que as pessoas geram juntas quando envolvidas em práticas 
culturalmente significativas – mediadas ou não pela tecnologia.
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Projetando Tecnologia Educacional Aberta

David Kahle

Uma observação comum feita por aqueles céticos sobre o movimento 
tecnológico educacional aberto é “você consegue aquilo que você 
paga”. A implicação é que os produtos desenvolvidos sem o benefício 
de investimento comercial sustentável e sem as estruturas de controle e 
prestação de contas identificadas e centralizadas, com fins lucrativos e 
incentivos, certamente serão desapontadores. 

Enquanto o investimento e a prática organizacional certamente têm 
um impacto sobre os resultados do produto, avaliar o valor de uma 
tecnologia em termos de financiamento e modelos de governança 
isoladamente falha em reconhecer outro preditor talvez mais preciso 
de sucesso em tecnologia aberta. Em vez de “você consegue aquilo que 
você paga”, o sentimento “você consegue aquilo que você concebe” pode 
ser uma melhor caracterização do potencial da tecnologia educacional 
aberta para afetar positivamente o ensino e a aprendizagem. De maneira 
simples, conceber e projetar é o que importa. Os projetistas têm uma 
grande influência sobre os resultados, em uma extensão muito maior do 
que é muitas vezes reconhecida.

O projeto é uma prática altamente influente, imbuída de valor 
reflexivo que, em nosso contexto, deve espelhar, acomodar e reconciliar 
os valores e pressupostos intrínsecos da educação aberta. Certo número 
de valores, ou princípios, muitas vezes associados com educação aberta 
pode servir como uma fundação para a teoria e a prática dos projetos de 
tecnologia aberta. Esses princípios incluem acesso, agência, propriedade, 
participação e experiência. Salientar os valores fundamentais da 
tecnologia aberta e defini-los como princípios da prática do projeto é 
um primeiro passo importante para acelerar a produção e, finalmente, 
adotar softwares de inovação educacional que honrem as complexas 
necessidades e interesses de educadores e alunos da mesma maneira.
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A Primazia do Projeto

Para entender o papel do projetista no desenvolvimento da tecnologia 
educacional aberta, é útil começar com uma noção de projeto mais 
inclusiva que restritiva, e saber reconhecer como ideias e teorias sobre 
projetos influenciam diretamente a prática. Partir de uma abordagem 
ampla e holística desse tema – a ideia do projeto como um todo e a 
relação geral entre princípios, teoria e prática no projeto – encoraja-nos 
a apreciar o projeto tanto como produto quanto como um processo que 
pode ter efeito residual nos ambientes educacionais, nos recursos e nas 
atividades que eles apoiam.

Projeto como Prática e Resolução de Problemas
O projeto pode ser visto como pragmático, enraizado na resolução 

de problemas, reflexivo e consequente. Frequentemente o ímpeto e a 
motivação do projeto nascem de problemas, dilemas e desafios. Estes 
podem ser tão grandiosos como o desafio de promover acesso universal 
à educação ou mais focados individualmente, como integrar uma 
tecnologia educacional aberta no seu próprio currículo. Quando estamos 
deliberados em nossa abordagem para articular a solução de um problema 
que enfrentamos, nós estamos atuando ativamente no desenho do projeto 
e terminamos por nos tornar, em um sentido real, projetistas. 

E o projeto de tecnologias educacionais eficazes é algo que podemos 
perseguir, controlar e nos responsabilizarmos. No entanto, nossa 
abordagem para o projeto, nossos métodos de identificar e abordar 
as questões que circundam a tecnologia educacional aberta é que são 
determinantes na eficácia, relevância e elegância de um projeto.

Teoria e Valores do Projeto
Abordar um projeto tecnológico como atividade comum enraizada 

em resolução de problemas é ver o processo de projeto e seus resultados 
como um meio para atingir um fim. São esses “fins” que, de forma 
consciente, e às vezes inconscientemente, informam como será a nossa 
abordagem da resolução de problema e nossa prática do projeto. 
Objetivos e valores modelam as teorias de projeto que, por sua vez, 
orientam a nossa abordagem para o desenvolvimento tecnológico. 
Portanto, entender o projeto dentro do contexto de desenvolvimento 
de tecnologia educacional aberta necessariamente requer a consciência 
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dos papéis e origens daquelas teorias de projeto que informam nossa 
prática. Algumas dessas teorias são falhas, como acredito que seja o 
caso do desenvolvimento de tecnologia aberta, e existe a necessidade 
de tornar explícitos os princípios, valores e objetivos que podem servir 
como base para uma teoria de projeto útil.

O papel da teoria do projeto é introduzir estruturas para priorizar 
e analisar problemas do projeto. O arquiteto suíço do século XX, Le 
Corbusier, falando em referência ao seu sistema Modular de proporções, 
capta o objetivo geral do projeto: “Arquitetos em todos os lugares 
reconheceram no sistema não uma mística, mas sim uma ferramenta 
que pode ser colocada nas mãos de criadores de formas, com o simples 
objetivo de ‘fazer o ruim difícil e o bom fácil’” (Le Corbusier, 1966, p. 5). 
Criadores de softwares educacionais abertos também estão precisando de 
uma ferramenta, uma teoria de projeto, que oriente a sua prática nesta 
área importante. Deve, no entanto, basear-se em princípios adequados.

Teoria do Projeto e Educação Aberta
A educação aberta traz seu próprio conjunto de objetivos, valores e 

aspirações que transcendem qualquer projeto específico ou a qualidade 
funcional de tecnologia. Educação aberta, conteúdo aberto e código aberto 
como uma ideia coletiva são frequentemente discutidos como um meio 
de libertação (Unsworth, 2004), capacitação e democratização (Vest, 2006). 
Igualdade de acesso ao atual conhecimento e um convite permanente 
a todos para participar no avanço de novas ideias são temas comuns do 
movimento de educação aberta. Como qualquer teoria de projeto informada 
por um grande conjunto de valores pode, ao mesmo tempo, ser de algum 
uso prático para desenvolvedores de tecnologia educacional aberta?

Princípios do Projeto Adaptável
Talvez a resposta a esta pergunta esteja na própria ideia de educação 

aberta. Melhor do que tentar derivar a teoria estreitamente prescritiva 
de projeto para todos os projetos de tecnologia aberta, articular um 
pequeno conjunto de princípios adaptáveis pode ser mais prático. A 
teoria do projeto que poderia coexistir de modo flexível com múltiplas 
abordagens de tecnologia educacional, uma que não tentasse 
simplificar a prática complexa do desenvolvimento de softwares 
educacionais, talvez tivesse melhor chance de adoção e, por sua vez, 
tornar-se mais influente. 

Livro.indd   29 29/09/2014   14:12:52



Capítulo 230

Aqueles que criam softwares educacionais muitas vezes recorrem 
a várias dessas teorias descritivas e prescritivas, dependendo de 
seu conjunto específico de instruções ou objetivos de aprendizagem 
(Reigeluth, 1999). Estes podem incluir teorias cognitivas que descrevem 
como os seres humanos processam a informação, teorias de projeto 
instrucionais que oferecem orientações sobre os componentes 
necessários na atividade de aprendizagem, ou teoria do projeto visual 
que orienta o desenvolvimento da interface. A teoria do projeto para 
tecnologia educacional aberta destina-se a complementar essas 
importantes considerações sobre o projeto.

Esta nova teoria do projeto levantaria um conjunto adicional de 
questões (problemas) baseadas nos valores da educação aberta que 
podem ser mais bem resolvidas durante o processo do projeto. Mais 
uma vez, em vez de advogar por “uma melhor teoria” para a tecnologia 
educacional, o objetivo é ampliar práticas de projeto e desenvolvimento 
que existem, através da tradução de alguns valores primordiais na 
educação aberta em princípios de projeto pragmáticos. Para esse 
fim, proponho cinco princípios de projeto que eu acredito que sejam 
fundamentais para o sucesso da tecnologia educacional aberta. Embora 
não exclusiva para projetos de tecnologia aberta, essas qualidades 
refletem alguns dos mais altos valores da educação aberta:
1. Projetar para o acesso.
2. Projetar para a agência.
3. Projetar para a propriedade.
4. Projetar para a participação.
5. Projetar para a experiência.

Embora os princípios por si só não produzam tecnologias educacionais 
úteis e abertas, as ideias associadas a este conjunto básico de princípios 
de projeto podem servir como um guia para os criadores de tecnologia.

Princípios do Projeto de Tecnologia Aberta e VUE
O projeto Ambiente de Compreensão Visual (Visual Understanding 

Environment – VUE), que acontece na Universidade de Tufts, serve 
como estudo do caso para ilustrar os benefícios e desafios da adoção 
desses princípios de projeto para tecnologia educacional aberta.

VUE é uma aplicação de código aberto projetada para facilitar 
o pensamento, o ensino e a aprendizagem com recursos digitais. 
Uma meta importante e desafiadora do projeto é desenvolver um 
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conjunto simples, altamente flexível de ferramentas adaptáveis para a 
estruturação de informações em apoio à maior variedade de interesses 
e atividades acadêmicas.

O VUE fornece aos usuários uma interface visual flexível para 
localizar, anotar e estabelecer relações entre informações locais e de 
rede, incluindo os recursos da Web. O VUE tem sido descrito como um 
mapeamento conceitual que atende bibliotecas digitais; a Figura 2.1 
apoia esta caracterização.

Figura 2.1

Embora a funcionalidade do VUE 1.5 reflita a estrutura do projeto 
de tecnologia aberta apresentada anteriormente, alguns dos recursos 
descritos abaixo foram implementados como parte do VUE 2.0, que foi 
lançado no outono de 2007. 

Guiar o projeto VUE é o grande desejo de criar ferramentas que 
transformem o trabalhar e o pensar com recursos digitais em atividades 
intuitivas, instrutivas e agradáveis. Um desafio educacional comum que 
professores e alunos enfrentam é que abordagens bem estabelecidas 
para organizar e lidar com material impresso no apoio a atividades 
acadêmicas são complicadas ou impossíveis de implementar quando 
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se trabalha com conteúdos digitais (Sellen e Harper, 2002). Geralmente 
contamos com anotações de margens, notas autocolantes e até mesmo 
pilhas de papéis como um meio de processar e integrar novos materiais 
e ideias em nosso trabalho. Embora hoje nós tenhamos muitas 
aplicações poderosas para localizar grande quantidade de informações 
digitais, faltam-nos instrumentos eficazes para selecionar, estruturar, 
personalizar e dar sentido aos recursos digitais disponíveis para nós.

Além disso, muitos dos mais populares sistemas de gestão de 
aprendizagem acomodam apenas contextos educacionais altamente 
generalizados cujo principal objetivo do projeto é a distribuição eficiente 
de conteúdo em detrimento do envolvimento dos alunos com os temas 
e a exploração de novos materiais. Essas tecnologias limitam a maneira 
como o conteúdo é organizado em torno de conceitos complexos, como a 
informação é apresentada e o grau em que os estudantes podem interagir 
com o material instrucional. Restringir o acesso à informação, limitar o 
engajamento e a participação e fornecer aos alunos e instrutores pouco 
controle sobre a atividade de aprendizagem, materiais ou processos 
criam uma experiência desmotivadora. É essa a condição que a estrutura 
do projeto de tecnologia aberta tenta abordar.

Projetar para Acesso, Agência, Propriedade, Participação e Experiência

Essa teoria básica do projeto fornece uma estrutura inicial contra 
a qual muitas dúvidas do projeto, que ocorrem como parte dele e do 
desenvolvimento de processos, podem ser avaliadas e tratadas de forma 
aberta. A intenção dessa estrutura não é ser prescritiva ou fornecer 
diretrizes específicas para o desenvolvimento de software, mas aumentar 
a consciência de algumas ideias-chave que influenciam enormemente 
a abertura, a flexibilidade e os valores da tecnologia para a educação. 
Ainda que cada qualidade do projeto seja tratada separadamente a 
seguir para elaborar seus méritos específicos, na prática esses princípios 
são altamente inter-relacionados e sobrepostos. Eles são influenciados 
por abordagens existentes para projeto de tecnologia e, num grau maior, 
podem ser vistos simplesmente como perspectivas diferentes sobre um 
conjunto comum dos valores do projeto de tecnologia aberta.

Projetar para o Acesso
Embora cada um dos princípios do projeto apresentados dentro desta 

estrutura trate, de uma maneira ou outra, com o acesso, salientá-lo como 
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destaque primário no projeto de educação aberta fala diretamente com a 
pergunta “abrir para quem?”. Abordar o acesso a partir da perspectiva 
da educação aberta obriga-nos a pensar de forma mais holística sobre 
possíveis barreiras à obtenção, operação e pensamento eficientes com 
tecnologia e informação do que é frequentemente o caso, com iniciativas 
de tecnologia estritamente de código aberto.

Tradicionalmente, a ideia de acesso que se relaciona à tecnologia 
aberta tem sido moldada em termos de ubiquidade e acessibilidade. 
Software ou conteúdo que tem um preço além do alcance de educadores 
e alunos, ou que requer infraestrutura técnica sofisticada e que está 
disponível apenas para poucos dificilmente, pode ser considerado aberto. 
Entretanto, simplesmente porque um recurso está livre ou facilmente 
disponível não significa que ele é acessível e útil para os indivíduos.

Projetar para o acesso, nesse contexto, não só permite adquirir 
recursos abertos, mas também pensar, aprender e utilizá-los. Além 
de simplesmente solucionar dificuldades técnicas e econômicas à 
adoção de tecnologia, projetar para o acesso nos desafia a reconhecer, 
acomodar e planejar com diferenças cognitivas e físicas individuais em 
mente. Teorias de projeto, tais como projeto universal e sua extensão 
recente à educação, o projeto universal de aprendizagem, respondem 
a essas dimensões da acessibilidade e oferecem orientação útil para 
desenvolvedores de tecnologia educacional aberta. A meta do projeto 
universal, como articulada por Mace (2006), é a concepção de “produtos 
e ambientes utilizáveis por todas as pessoas, na maior extensão possível, 
sem a necessidade de adaptação ou desenho especializado”. Qualidades 
como “flexibilidade de uso”, “uso equitativo”, “simples e intuitivo” e 
“tolerância para o erro” são enfatizadas no projeto universal. Com o 
mesmo espírito, o projeto universal para a aprendizagem prioriza 
o acesso à aprendizagem sobre o simples acesso à informação, 
acomodando diferenças da cognição dos estudantes.

Muitos aplicativos de software educacionais, como o VUE, são 
projetados para finalidades educacionais gerais e podem não abordar 
acessibilidade como objetivo curricular específico. No entanto, até 
mesmo conteúdo aberto e tecnologia destinados à integração de variados 
contextos de aprendizagem podem ser projetados para o acesso. Normas 
padronizadas, como aquelas elaboradas pelas Diretrizes de Iniciativa 
em Acessibilidade do W3C e Seção 508 da Lei de Reabilitação dos EUA, 
ressaltam medidas razoáveis que podem ser tomadas para acomodar 
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diferenças cognitivas e físicas individuais. Aplicar essas normas e 
aproveitar a flexibilidade inerente da mídia digital para fornecer aos 
usuários formas alternativas de se envolver com os recursos e permitir a 
integração de outras tecnologias de assistência definem o acesso aberto 
em termos mais significativos para um público diversificado. 

Através de Flexibilidade, Acesso ao Conhecimento Em apoio ao 
acesso aberto como definido anteriormente, o VUE é projetado para 
ajudar indivíduos a elaborar informação / conteúdo significativo 
através de processos de suporte que vão além da simples hospedagem 
e alocação de informações. Talvez o mais importante e em apoio direto 
às diferenças individuais, o VUE não assume como a informação será 
organizada, mas sim oferece aos professores e alunos a flexibilidade 
de estruturar o conteúdo de qualquer maneira que se adapte às suas 
necessidades. Essa flexibilidade proporciona o acesso ao conhecimento 
de pelo menos duas maneiras.

Primeiramente, o VUE fornece aos alunos, com um ambiente rico, 
a possibilidade de estabelecer, explorar e raciocinar sobre relações 
importantes entre ideias e informação nos seus próprios termos. E, 
em segundo lugar, ao mesmo tempo, ele capta este processo de uma 
forma visualmente acessível aos outros. O objetivo do projeto de tornar 
a informação visível e acessível aos diversos alunos participantes de 
uma série de contextos exigiu uma abordagem de projeto que abstraísse 
e simplificasse a maneira na qual o conteúdo digital – quer sejam 
arquivos locais, recursos baseados na Web, textos ou multimídia – fosse 
representada e manipulada. Guiados por essa prioridade, convenções 
relacionadas a conceitos, que consistiam em simples links, foram 
identificadas como uma base adequada para a interface gráfica do VUE 
entre usuários e recursos digitais. Ao adotar uma linguagem visual 
simples, mas flexível para expressar complexas relações entre ideias e 
informações, o valor do VUE como uma ferramenta para pensar com e 
como os conteúdos digitais acomoda uma variedade de comunidades 
de usuários.

Um desafio para a concepção de acesso encontra-se em conciliar 
a importância prática do apelar aos interesses gerais e semelhanças 
cognitivas entre as populações com o desejo de resolver as diferenças 
individuais. A concepção do conjunto de recursos de VUE é destinada, 
em parte, a enfrentar este desafio e, até o momento, o progresso em 
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direção a este objetivo é encorajador. O VUE fornece métodos alternativos 
de ver e trabalhar com recursos digitais e ferramentas básicas para o 
desenvolvimento e a apresentação do conteúdo.

Por exemplo, o VUE apoia diretamente pensadores visuais através 
de seus ricos controles gráficos para expressar relações complexas entre 
recursos digitais e, ao mesmo tempo, suporta a manipulação deste 
conteúdo de mapa através de listas hierárquicas editáveis para aqueles 
que se sentem mais confortáveis trabalhando com textos. Da mesma 
forma, enquanto muitos alunos apreciam a liberdade de uma tela em 
branco, outros se beneficiam de mais estrutura. Educadores podem fazer 
as atividades de mapeamento utilizando ontologias importadas para 
guiar os tipos de conceitos e relacionamentos utilizados na exploração 
de um tópico. Mapas construídos com esses vocabulários controlados 
podem, então, ser analisados com computação como outro meio de 
avaliar semelhanças e diferenças entre os entendimentos dos alunos.

As ferramentas do VUE para apresentações interativas também 
refletem um compromisso com o acesso ao conhecimento, abordando 
as dificuldades que as pessoas muitas vezes experimentam quando se 
tenta integrar informações complexas. Notando a limitação inerente 
de ferramentas de apresentações lineares comuns, Edward Tufte 
escreve: “Os slides oferecem um pequeno pedaço de informação que 
some rapidamente em sequência” (2003). Projetar para o acesso levou 
a equipe do VUE a criar mecanismos de desenvolvimento nos quais 
pessoas pudessem se concentrar em uma parte específica de informação 
como parte da apresentação, enquanto mantêm um senso de seu lugar 
no contexto.

Projetar para a Agência
Enquanto o projeto para o acesso concentra nossa atenção na 

expansão do acesso à tecnologia em múltiplas dimensões, projetar para 
a agência salienta um papel influente do projeto para determinar o grau 
de ação e controle do usuário sobre esses recursos educacionais abertos. 
Este foco na agência obriga os desenvolvedores de tecnologias abertas a 
considerar o contexto social e político mais amplo no qual a tecnologia 
será provavelmente usada e quais decisões de projeto em última instância 
impactam naquele ambiente. Projetar para a agência antecipa condições 
de tecnologia para sua adoção, flexibilidade e potencial de adaptação 
aos requisitos e às necessidades locais. Aqui, a abertura da tecnologia 
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é medida pelo grau em que capacita os usuários a fazer sua própria 
tecnologia, em vez de impor suas exigências e restrições inflexíveis.

Aqueles com até mesmo uma experiência limitada na implantação de 
novas tecnologias dentro de uma comunidade acadêmica são altamente 
conscientes de que as condições para o sucesso se estendem bem além da 
técnica. O fenômeno das consequências e cuidados que cercam a integração 
da tecnologia é parcialmente um sintoma de processos de concepção 
ingênuos que entendem a tecnologia como neutra e falham em reconhecer 
as consequências sociopolíticas das decisões técnicas do projeto.

Como um exemplo do maior impacto da escolha e concepção técnica, 
Langdon Winner cita o desenvolvimento da colheitadeira mecânica de 
tomates na década de 1940. “Para acomodar o movimento brusco destas 
máquinas nos campos, pesquisadores agrícolas desenvolveram novas 
variedades de tomates que são mais resistentes e menos saborosos que os 
cultivados anteriormente.” Winner continua observando que o tamanho 
e o custo das colheitadeiras favoreciam formas altamente centralizadas de 
agricultura e reformularam o controle, a autoridade e as relações sociais 
dentro de comunidades agrárias da Califórnia (1986, p. 26).

Faculdades e universidades têm implementado as suas próprias 
“colheitadeiras de tomates” com a melhor das intenções. O projeto e a 
posterior implementação de vários sistemas de gerenciamento de curso 
(Course Management Systems – CMS) em todo o campus impõem 
suas próprias necessidades ocultas, mas cujas consequências causam 
impacto diretamente na natureza da educação on-line. Estas incluem 
a necessidade de administração centralizada e controle sobre quais e 
quando novas ferramentas serão introduzidas, noções inflexíveis da 
relação entre alunos e professores, e uma visão limitada do que é um 
curso e como a informação deve ser organizada. Deixar de considerar 
agência como um critério de projeto para tecnologia educacional aberta 
aumenta a probabilidade de que novas ferramentas educacionais 
possam trazer com elas os requisitos em desacordo com os valores e 
os ideais de educação aberta. Elas podem involuntariamente limitar ao 
invés de expandir as opções para implantação e uso da tecnologia.

Projetar tecnologias flexíveis e adaptáveis que minimizam problemas 
técnicos e organizacionais e que coloquem alunos e educadores no 
centro das rédeas de controle do potencial transformador da tecnologia 
para a educação. O valor de ferramentas simples e versáteis não é 
perdido em comunidades de aprendizagem. Hoje, alunos e educadores 
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estão famintos por adotar, adaptar e combinar pequenas ferramentas 
on-line, como blogs, wikis e aplicações de mensagens instantâneas, no 
apoio ao ensino e cenários de aprendizagem, impossível com sistemas 
monolíticos maiores. Da mesma forma, o popular aplicativo Google 
Maps, que oferece apenas um conjunto limitado de recursos fora 
da caixa, mas que proporciona um diálogo aberto com interface de 
programação, permitindo a prorrogação e a adaptação, tem inspirado 
muitas aplicações inovadoras e de mapeamento educacionais. Essas 
abordagens de projeto, que assumem que uma grande parte do valor 
de uma tecnologia reside na sua capacidade para ser estendida e 
combinada com outras aplicações, são valiosas no desenvolvimento 
da tecnologia educacional aberta. Projetar para a agência incentiva o 
desenvolvimento de componentes menores e ferramentas inteligentes 
que expressam claramente o que eles fazem, em vez de impor como 
devem ser utilizados. Projetar ferramentas de interoperabilidade com 
atuação pessoal em mente capacita indivíduos e instituições para 
construir, adaptar e integrar soluções personalizadas de ensino de uma 
forma que atenda melhor às suas necessidades.

Atendendo às Necessidades Individuais O projeto VUE abordou o 
princípio de agência inicialmente suspendendo suposições a respeito 
de como os estudiosos preferem trabalhar com recursos digitais. Com 
alguns casos de uso tendo guiado o desenvolvimento da aplicação, o 
VUE é finalmente concebido como uma ferramenta pequena e flexível 
para indivíduos e como apoio às necessidades individuais. Não houve 
nenhum caso de uso único ou contexto educacional imaginado em torno 
do qual o VUE tenha sido projetado. O processo de criação reconheceu 
que, embora o desafio central da seleção, estruturação e personalização 
dos recursos digitais a caminho de entendimento seja comum a 
muitos, sua forma precisa e sua expressão são altamente dependentes 
de preferências individuais de ensino e aprendizagem, ambientes 
educacionais específicos e contextos de trabalho.

Por essa razão, o VUE foi concebido como um utilitário de 
multipropósito. Seus muitos recursos e funções, que são bastante úteis 
dentro de contextos educacionais formais, são igualmente úteis fora da 
sala de aula e como apoio às necessidades de aprendizagem informal. 
Esta flexibilidade é difundida no VUE e resulta em considerável controle 
do usuário. Em vez de implementar o VUE como uma interface para uma 
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única biblioteca digital, o aplicativo é o recurso agnóstico, projetado para 
acomodar uma gama cada vez maior de fontes de informações digitais. O 
mapeamento guiado descrito acima também é projetado para acomodar 
interesses individuais. Com base nas normas comuns, como RDF Schema 
e OWL, para a definição de ontologias e CSS para desenhar a aparência 
dos objetos, ele permite suporte ilimitado de domínios e atividades 
educacionais. Finalmente, o VUE foi concebido como um aplicativo cliente 
portátil para ser adquirido e gerido por indivíduos que não necessitam de 
suporte ou infraestrutura técnica coordenada ou completa.

Projetar para a Propriedade
A capacidade de possuir literalmente uma tecnologia ou um conjunto 

de recursos é quase um presente do conteúdo e software de código 
aberto. Vários acordos de licenciamento adotados pelos produtores 
de recursos educacionais abertos permitem que usuários adquiram e 
adaptem o código-fonte e os materiais educacionais conforme seu gosto. 
Projetar para propriedade presume um futuro de recursos educacionais 
montado em parte do trabalho anterior de muitos designers e pessoas 
que o desenvolveram. Essa abordagem prevê que qualquer produto 
pode se tornar parte de um recurso ou aplicação futura e, ao fazer isso, 
se transformar em algo bem diferente.

Esta proposição não é sempre facilmente aceita por programadores de 
recursos educacionais que contribuem com muito tempo e energia para 
o desenvolvimento de novas ferramentas. Um papel importante para 
iniciativas de educação aberta é estabelecer práticas que recompensem 
os criadores originais do material com o reconhecimento adequado e 
que cultivem o compartilhamento global, a mescla entre produtores 
e consumidores de recursos abertos. Conforme a oferta de recursos e 
tecnologia aberta de alta qualidade aumenta, é provável que produtores 
de novas ferramentas educacionais também sejam beneficiários diretos 
dos esforços anteriores.

Projetar para propriedade também está intimamente ligado à 
adoção de uma participação e agência individual e à capacidade de 
definir uma tecnologia em seus termos próprios. As pessoas estão 
muito mais motivadas a investir na adoção ou extensão de um recurso 
educacional se eles compartilham sua evolução e propriedade. Projetar 
para propriedade aborda a importância da localidade na determinação 
do uso e significado de uma tecnologia (Nardi e O’Day, 1999 p. 54). 
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A oportunidade que um grupo ou indivíduo tem de fazer uma 
tecnologia pessoalmente significativa é possuí-la. Copropriedade 
e responsabilidade compartilhada para o desenvolvimento de um 
recurso, característica de tantas iniciativas e tecnologias abertas, são 
desenvolvidas pelas mais flexíveis licenças e arquiteturas de software. 
No entanto, mesmo com tais disposições em vigor, um desafio atual para 
muitos projetos é manter este grau de propriedade aberta, uma vez que 
uma comunidade tenha sido definida, capacitada e institucionalizada.

Modificar é Possuir A propriedade é muitas vezes expressa 
através da adaptação e modificação. E, como um produto de código 
modular e aberto, o VUE presta-se ao aperfeiçoamento e à extensão 
por desenvolvedores futuros. No entanto, além de tornar o código 
amplamente disponível, o time de projetistas do VUE construiu uma 
série de componentes núcleo da aplicação em torno dos padrões OKI. Ao 
adotar normas técnicas comuns, os proprietários do VUE podem mais 
facilmente estender a aplicação e integrar esses recursos e repositórios 
mais significativos para domínios específicos, tarefas e atividades 
educacionais. Projetos do VUE baseado em padrões permitem que 
educadores e alunos possam incorporar uma crescente variedade de 
repositórios e recursos digitais, conforme a necessidade. Além disso, 
oferecer várias opções para exportar os conteúdos VUE em formatos 
abertos tem estimulado a adaptação e integração com numerosos 
sistemas externos e fluxos de trabalho em gestão de informações.

À primeira vista, projetar para propriedade exige pouco mais do 
que adotar acordos de licenciamento verdadeiramente abertos que 
incentivam o uso futuro, adaptação e compartilhamento aberto. Em 
apoio a essa meta, o VUE 2.0 está licenciado como Licença Comunitária 
Educativa. No entanto, programadores podem tornar a propriedade mais 
significativa para futuros adotantes, permitindo que a decomposição 
mais fácil de recursos e tecnologias se adeque para atender ao cenário 
individual e habilitar novas obras derivadas. Isso pode envolver criar, 
expor e documentar os componentes de função específica, no caso de 
software educacional, ou permitir que educadores possam extrair um 
subconjunto de conteúdo educacional de um curso on-line.

Projeto para Participação
Se o projeto de tecnologia educacional facilitar o acesso amplo e 

promover atuação pessoal e propriedade, é provável haver participação 
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na adoção e no desenvolvimento de uma nova aplicação. As formas 
de participação na tecnologia educacional aberta, aqui apresentadas,  
referem-se tanto à comunidade envolvida no desenvolvimento ou 
extensão de um recurso educacional, quanto a projetos pedagógicos que 
reconhecem os valores do comprometimento individual com o próprio 
recurso educacional: a aprendizagem ativa. Assim, essencial para o 
sucesso dos projetos de educação aberta da perspectiva de participação é 
o estabelecimento de comunidades representativas capazes de informar 
o processo de concepção, projetos que incentivem contribuições e 
entendimento da importância da participação ativa na aprendizagem. A 
questão mais ampla levantada por este valor é quão aberta é a tecnologia 
para permitir a participação em seu desenvolvimento e utilização.

Comunidade é prontamente associada com tecnologia aberta, e há 
vários exemplos de projetos de código aberto que se beneficiaram muito 
com comunidades ativas sustentadas. No entanto, a participação nessas 
comunidades, em grande parte, foi apenas daqueles que investiram 
mais no desenvolvimento da tecnologia que no seu uso. Processos de 
concepção e desenvolvimento que convidam parcerias com público-alvo 
podem levar a tecnologias altamente acessíveis e orientadas para ação 
e controle do usuário. Experiências passadas com projeto participativo 
envolvendo o desenvolvimento colaborativo de sistemas de computador 
por gestores, trabalhadores sindicalizados e desenvolvedores de 
tecnologia geram modelos relevantes para a educação aberta de hoje. 
Esta abordagem de concepção, originária da Escandinávia (em resposta 
aos objetivos sociais mais amplos de democratizar o local de trabalho), 
caracteriza usuários alvo de uma tecnologia, como membros ativos da 
sua equipe de projeto (Ehn, 1993). Ao invés de simplesmente identificar 
preferências e não preferências do usuário, tais práticas de projeto 
valorizam preocupações de usuários e suas condições ambientais 
existentes.

Recentemente, uma consciência do grau de influência das interações 
sociais entre comunidades de usuários (no desenvolvimento tecnológico) 
salienta a necessidade de práticas de projeto mais inclusivas. Práticas de 
concepção de projeto que representem a construção social da tecnologia 
pelo incentivo à participação de múltiplos usuários comunitários estão 
surgindo, e informam o desenvolvimento de tecnologia educacional 
aberta (Gay e Hembrooke, 2004). Enfatizar processos de projeto 
inclusivos não minimiza o importante papel que escolhas puramente 
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técnicas desempenham para permitir a futura participação ao longo 
do tempo. Os benefícios de padrões de interoperabilidade abertos 
discutidos anteriormente, no que diz respeito à integração da tecnologia 
flexível, aplicam-se também à participação. Tais normas permitem que 
comunidades de desenvolvimento externo estendam tecnologias para 
conhecer as necessidades locais e para avançar o produto original.

Outra consideração de projeto para aqueles que desenvolvem 
aplicativos educacionais deve ser a de garantir o encorajamento e o apoio 
entre a interação e a participação dos alunos – entre eles e com outros 
recursos educacionais. Enquanto nem todas as ferramentas usadas 
em apoio à missão acadêmica são direcionadas para a aprendizagem, 
aquelas que já estão direcionadas serão mais eficazes se fundamentadas 
em práticas educacionais que promovam a aprendizagem social e ativa 
(Bransford, Brown e Cocking, 2000, p. 209).

Por vezes, no entanto, muitas das chamadas tecnologias educacionais 
abertas são projetadas como canais unidirecionais para a entrega mais 
rápida de mais informações, por isso, não conseguem apoiar as formas 
de interação, engajamento e reflexão estudantil necessárias para o avanço 
da compreensão. Buscando o envolvimento de alunos, professores e 
desenvolvedores instrucionais no processo de concepção aberto, os 
desenvolvedores de tecnologia educacional aberta podem criar aplicativos 
verdadeiramente inovadores e altamente participativos, que avançarão o 
ensino e a aprendizagem. Em conjunto, o estímulo amplo à participação no 
processo de concepção e a priorização de projetos que adotem ativamente 
a participação do aluno permitem a transformação positiva de tecnologias 
educacionais e de comunidades educacionais que as adotarem.

Projeto Colaborativo para uma Participação Mais Ampla Os princípios 
de concepção de projeto para a participação têm sido uma parte central do 
processo de desenvolvimento do VUE. No que diz respeito à participação 
da comunidade no projeto VUE, ao longo do curso do projeto, faculdades, 
estudantes, desenvolvedores instrucionais e tecnologistas foram 
convidados a participar das discussões do projeto e a rever a aplicação nos 
vários estágios de desenvolvimento. Muitos dos recursos atualmente em 
desenvolvimento para o VUE 2.0, incluindo ferramentas de apresentação 
e andaimes de suporte de ontologia, são uma resposta direta às sugestões 
da comunidade acadêmica. Os métodos formais que solicitam a entrada 
de um participante (como parte do processo de concepção do VUE) são 
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complementados por opções adicionais incluídas em menus dentro do 
aplicativo, solicitando feedback e convidando os usuários a participarem de 
discussões on-line. Essas opções fornecem um mecanismo fácil, justamente 
para estimular uma ampla audiência de participantes a contribuírem com 
ideias e comentários para a equipe do projeto VUE.

A participação entre os desenvolvedores de tecnologia também foi 
possível por meio tanto de ferramentas flexíveis quanto da arquitetura 
aberta baseada nos padrões do VUE. Uma série de organizações externas 
adotou os padrões OKI como um meio de fazer os seus conteúdos digitais 
estarem acessíveis através do VUE e outros softwares compatíveis com OKI. 
Para facilitar essa atividade, a equipe do VUE, em colaboração com o OKI e 
o MIT, estabeleceu um registro on-line para desenvolvedores descreverem 
e postarem seus módulos de repositórios digitais. Como resultado, usuários 
VUE podem consultar e instalar plug-ins para uma variedade de coleções 
digitais diretamente de dentro do aplicativo. A atividade em torno desses 
padrões tem sido mutuamente benéfica, na medida em que os que adotam 
o VUE ganham acesso a uma maior variedade de recursos digitais, e 
editores de conteúdo oferecem aos seus assinantes uma ferramenta flexível 
que permite visualizar, estruturar e gerir o material educacional.

Apoiando a Aprendizagem Ativa O VUE foi projetado para haver 
participação de uma perspectiva centrada no aluno e na educação. O 
projeto da ferramenta incentiva os alunos a terem um papel de liderança 
ativa na estruturação, nos comentários e na manipulação de conteúdos 
digitais em apoio à sua aprendizagem. Além disso, esses mapas de 
conteúdo não são digitalmente congelados, como são tantos recursos 
on-line. Um mapa VUE criado por um instrutor para apresentar 
recursos-chave sobre um tópico ou conceito complexo pode ser 
baixado e facilmente estendido por estudantes que procuram adicionar 
seus próximos cenários de recursos, links e anotações. Esta forma de 
engajamento ativo com materiais é fundamental para o processo de 
aprendizagem e auxilia os alunos a personalizarem a integração de 
novos conceitos e ideias. Projetar para participação tendo alunos em 
mente traz oportunidades para VUE ir além de simplesmente tornar 
material educacional acessível, através do fornecimento de informações 
em um formato flexível, acompanhado por ferramentas que permitam a 
manipulação, a extensão e o refinamento.
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Projetar para a Experiência
Projetar para a experiência do usuário geralmente é a última 

consideração de muitos projetos de tecnologia educacional aberta. Isso 
é lamentável, já que o olhar e sentir tecnológico e as mensagens que 
a educação aberta transmite são tão importantes para sua adoção pela 
comunidade como são a sua profundidade de conteúdo e funcionalidade 
sofisticada. A projeção para a experiência reconhece que todos os 
participantes, particularmente os educadores e alunos envolvidos, 
formam rapidamente opiniões sobre quais recursos são interessantes, 
úteis e valem o investimento de tempo.

Projetar para a experiência é uma forma de projeto centrado no ser 
humano, uma abordagem à tecnologia com uma longa história. No 
entanto, em vez de se concentrarem unicamente na agradabilidade 
de um produto, os desenvolvedores interessados nas qualidades mais 
afetivas dos seus aplicativos também consideram o seu apelo. “Será que 
essa ferramenta vai atrair a atenção?” e “a experiência de usar o recurso 
é agradável e satisfatória?” são questões que ocorrem desde a concepção 
até a experiência.

Em Emotional Design (2004), Norman descreve três estilos de 
concepção que motivam reações do usuário para ferramentas de uso 
diário. Projeto comportamental aborda a usabilidade de um aplicativo 
de software (a interface é intuitiva e eficaz?). Projeto visceral diz respeito 
ao apelo da superfície de um recurso (Como se parece e se sente? É 
atraente ou repulsivo?). Projeto reflexivo aborda a satisfação no uso 
da ferramenta e como a autoimagem do uso se projeta. Em conjunto, 
esses três estilos de desenho influenciam a nossa resposta emocional 
a tecnologias e sua aceitação ou rejeição. Norman conclui que as 
coisas atraentes simplesmente trabalham melhor. Ferramentas que 
nos envolvem e são agradáveis ao uso induzem qualidades mentais 
favoráveis ao pensamento criativo e resolução de problemas.

Tecnologia e recursos educacionais abertos têm estado em um patamar 
alto quanto à substância e em um patamar baixo quanto ao apelo. No 
entanto, a dimensão afetiva de uma ferramenta, a sua atração, quando 
combinada com um conteúdo instrucional ponderado e projetado, 
motiva os alunos, captando a sua atenção e ocupando a mente. Basta 
observar o considerável apelo de videogames e ambientes de rede 
social e de RPG on-line para compreender o potencial da tecnologia 
de atrair o público. Projetar para a experiência reconhece o benefício 
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instrucional de criar tecnologia e recursos abertos que são, ao mesmo 
tempo, significativos, atraentes, convincentes e prazerosos ao uso.

Uma Experiência Atraente Embora o VUE possa não competir com 
sucesso por atenção com os ambientes de jogos virtuais mais populares 
da atualidade, grande esforço tem sido feito para conceber uma interface 
com usuário (IU) com apelo e atratividade – projetar para a experiência. 
A equipe VUE dedicou esforços consideráveis para analisar os pontos 
fortes e fracos dos modelos de interface de usuário existentes para o 
gerenciamento e visualização de informações digitais.

Como as bibliotecas de código de IU disponíveis não apoiaram a 
qualidade de experiência de usuário desejada, recursos adicionais 
foram alocados para criar componentes personalizáveis de interface, a 
fim de acomodar as necessidades específicas do VUE para interação do 
usuário. Atenção também foi dedicada para observar como os mapas 
parecem e funcionam. Por mais que pareçam ser pequenas, decisões 
de projeto que afetam somente o apelo superficial servem para guiar 
ou suportar a comunicação clara e apresentação de ideias usando 
VUE. Esses exemplos demonstram a importância do papel, muitas 
vezes escondido, mas altamente influente, do projeto na mediação de 
atividades educacionais, compreensão e experiências (1991). Talvez 
o mais importante para o projeto VUE, o valor de projetar para a 
experiência, tenha sido reconhecido precocemente no processo e o papel 
do desenvolvedor tenha sido identificado e estabelecido como parte 
integral da equipe de desenvolvimento. O feedback positivo do usuário 
sobre a facilidade de uso do VUE e a apresentação clara da informação 
sugerem que este esforço extra foi justificado.

Avançar em Educação

O objetivo de trabalhar em direção a uma teoria do projeto para 
tecnologia educacional aberta não é o de prescrever, mas sim orientar 
práticas de desenvolvimento. Reconhecer que as questões de projeto 
importam e que os valores e objetivos da educação aberta tanto 
podem ser impedidos ou avançados através de escolhas de projeto é a 
principal motivação para o estabelecimento de princípios de projetos. 
Aqueles apresentados – acesso, ação, propriedade, participação e 
experiência – fornecem uma estrutura básica, mas generativa para 
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avaliar várias opções de projeto para a tecnologia educacional aberta. 
Embora seja impraticável para qualquer aplicação atender a todas as 
considerações possíveis decorrentes desses princípios, o VUE fornece 
um exemplo ilustrativo de como atender até mesmo algumas condições 
decorrentes desses princípios que podem ter um impacto positivo sobre 
o desenvolvimento de software educacional. Dado o atual entusiasmo e 
investimento em conteúdo e iniciativas de tecnologia abertas, agora é o 
momento perfeito para o desenvolvimento de metodologias de projetos 
e métodos que poderão fornecer recursos educacionais consistentes com 
valores abertos.
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Na obra de Thomas Hardy, Judas, o Obscuro, Judas Fawley sonha 
superar as barreiras sociais e culturais atuais ao conquistar um lugar 
na Universidade de Christminster (Oxford). Judas estuda com afinco, 
mas não desfruta os privilégios da classe. Apesar de seu trabalho duro, 
todas as suas tentativas para conseguir um lugar em uma faculdade são 
rejeitadas. Em uma carta, o Mestre do Colégio Biblioll declara: “Você 
terá uma chance muito maior de sucesso na vida permanecendo na sua 
própria esfera” (Hardy, 1998). Destruído pela rejeição, uma noite, Judas 
bêbado, dirige-se para a cidade: “Às dez horas ele saiu, escolheu um 
caminho tortuoso para casa, que passasse pelos portões da faculdade 
cujo diretor tinha recentemente enviado a ele aquela nota. Os portões 
estavam fechados, e, num impulso, ele tirou do seu bolso um pedaço de 
giz, que como trabalhador ele geralmente carregava, e escreveu ao longo 
da parede: “EU TENHO ENTENDIMENTO ASSIM COMO VOCÊ; EU 
NÃO SOU INFERIOR A VOCÊ: SIM, QUEM NÃO SABERIA COISAS 
COMO ESSAS? – Jó XII. 3” (Hardy, 1998). Atingir o ensino superior era 
uma tarefa aparentemente impossível para aqueles de uma determinada 
classe social, apesar de sua óbvia habilidade.

Felizmente, ao longo dos cem e poucos anos, as barreiras à entrada 
na universidade e educação têm sido removidas sistematicamente. 
Educação para todos, acompanhada por redes de escolas, faculdades 
e universidades, tem sido uma grande ambição política da maioria dos 
países desenvolvidos. O Reino Unido, por exemplo, viu as primeiras 
experiências em um tipo diferente de Educação Abertura na década de 
1970 (Giaconia e Hedges, 1982; Holt, 1990; Huitt, 2001; Lessig, 2003; Mai, 
1978; Rathbone, 1971). A meta recente do Governo Trabalhista do Reino 
Unido de alcançar uma taxa de participação no ensino superior de 
50 por cento de todos que deixam a escola mostra isso.

Os Portões Estão Fechados: Barreiras 
Técnicas e Culturais para a Educação Aberta

Stuart D. Lee

3
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Na medida em que acesso e oportunidades foram abertos, o próximo 
forte a ser atacado foi o da abordagem unidisciplinar – as barreiras 
desta vez foram encontradas dentro da própria instituição. Cursos 
tradicionais focavam em única matéria, e isso prova quão difícil seria 
superar esses obstáculos. Essa situação tem mudado ao longo dos anos, 
com a proliferação de graduações combinadas, cursos básicos e ascensão 
de graduações interdisciplinares.

O aumento da educação aberta, tema deste livro, parece ser o próximo 
passo natural nesse desenvolvimento progressivo. Ao dominar novas 
tecnologias, estamos em uma posição sem precedentes para tornar 
o material educacional disponível para todos, a qualquer momento, 
independentemente da sua história social ou nacional.

No entanto, nem tudo está bem. À medida que lutamos com razoável 
sucesso para atingir esses objetivos, eventos técnicos e políticos nos 
ultrapassaram. Separadamente, eles têm contribuído para a construção 
de novas barreiras. Se Hardy estivesse aqui para atualizar seu romance, 
Jude poderia navegar na Web, deparar-se com o site de uma universidade, 
sendo proibido de acessar os seus recursos apenas porque não teria um 
nome de usuário ou uma senha. Como chegamos a tal situação? E, mais 
importante, como podemos revertê-la?

Os Portões Técnicos Estão Fechados

Tecnicamente, o exemplo mais claro do fechamento da educação 
é o sistema de gestão de aprendizagem comercial (Learning 
Management System – LMS, também conhecido como o “ambiente 
virtual de aprendizagem” – Virtual Learning Environment – VLE). O 
modelo subjacente utilizado por esses sistemas causa preocupação. 
Primeiramente, o usuário é geralmente definido como um dos três perfis 
– administrador (do sistema), tutor, ou estudante (ou similares) – com as 
limitações do que se pode fazer no sistema definidas por esse perfil. Eles 
são rigidamente obedecidos: uma vez aluno, sempre um aluno, e nunca 
um tutor. Para muitos isso pode não ser preocupante. Entretanto, se você 
quiser alocar mais áreas aos alunos para que eles possam liderar sua 
aprendizagem, criar as suas próprias experiências de aprendizagem, ou 
atuar em revisão por pares (peer-review), isso pode ser problemático. 
Os sistemas são movidos pelo sistema de registro do aluno (Student 
Register System – SRS) ou algum aplicativo de gerenciamento de 
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identidade externa que povoa o LMS. Compreensivelmente, esses 
sistemas favorecem robustez e precisão em detrimento da flexibilidade, 
mas, acima de tudo, privilegiam a simplicidade – e um papel único por 
usuário –, tão simples como deve ser. Eles são notórios por esbarrarem 
em questões sobre os variados papéis que as pessoas exercem em uma 
instituição de ensino superior.

Isso é, portanto, perpetuado pelo LMS. Alimentando-se a partir do 
SRS, a ordenação se estabelece através de todas as áreas e funções do 
sistema. Embora alguns sistemas comerciais agora afirmem acomodar 
multifunções para usuários, isso só pode ser dito como verdade se 
um usuário puder escolher ou tiver recebido diferentes privilégios 
de acesso a qualquer ponto do sistema. Simplesmente dizer que você 
pode ser tanto um aluno quanto um tutor não é suficiente. Privilégios 
não mapeiam cuidadosamente as funções / perfis. Por exemplo, um 
“tutor” pode vestir muitos chapéus: professor, orientador, examinador, 
administrador etc. Em uma área, tutores podem ser autorizados a 
fazer o que quiserem (sua própria área, relacionada com o seu curso, 
por exemplo), mas em outras áreas pode ser mais seguro permitir-lhes 
apenas ler algum material, como resultados de exames, em vez de ter os 
direitos de edição. Essa complexidade não é exceção à regra – considere 
estes privilégios em potencial:
• ver o título de um recurso
• visualizar ou fazer download de um recurso
• fazer upload de um recurso
• alterar a informação sobre uma área
• postar uma mensagem
• preencher um questionário
• analisar os resultados de uma pesquisa
• alterar os direitos de acesso

Agora, considere as diversas funções que as pessoas ocupam em 
uma universidade: conferencista, tutor, mentor pessoal, desenvolvedor 
de curso, chefe de área temática, chefe de departamento, membro do 
comitê, auditor financeiro, gerente de projeto de pesquisa, pró-vice-
reitor, reitor, pós-graduando, assistente de ensino, graduando, líder 
de projeto estudantil, chefe de sociedade estudantil etc. Mapear essas 
funções com os privilégios listados anteriormente que alguém possa 
querer em áreas dentro do LMS ilustra de forma eficaz quão complicado 
o conceito de multipapéis realmente é.
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Além disso, embora esses sistemas tenham tido origem em projetos 
acadêmicos dentro das universidades, muitos são empresas internacionais 
que valem vários milhões de dólares. O ensino superior é uma grande parte 
do seu mercado, mas não é a única, nem a mais privilegiada força motriz. 
Alguns também podem observar que a capacitação comercial on-line é a 
principal base de clientes tida como alvo – trazendo cursos e módulos de 
formação para o local de trabalho (incluindo militares). Aqui surgem os 
problemas: lucros de treinamentos on-line vindos de cursos onde o acesso 
é controlado e só é concedido se o dinheiro mudar de mãos. A menos que o 
acesso aos módulos possa ser restrito a um público específico, como aqueles 
que pagaram, o sistema terá pouco e até nenhum uso.

Como isso acontece no ensino superior? Independentemente 
da questão da definição de papéis, mencionada acima, é comum 
encontrar estudantes se registrando no LMS e sendo apresentados a 
uma lista dos módulos que estão registrados. Isto é apresentado como 
“personalização”, que na confusão da maioria dos currículos de ensino 
superior pode ser vista como uma coisa boa para os estudantes (que 
veem imediatamente as informações mais relevantes para eles). O 
que iria acontecer, no entanto, se num seminário o tutor (que deve ter 
maior acesso ao sistema) detectar uma oportunidade para abordagem 
interdisciplinar e direcionar os alunos para recursos de outros 
departamentos? Quando o aluno fizer o login, ele talvez encontre 
acessos restritos, portões fechados, pois o sistema só o reconhece como 
estudante de uma disciplina. Recursos educacionais então, mesmo 
dentro da mesma instituição, não são “abertos”. Eles são controlados, 
gerenciados, restritos, e canalizados.

A situação pode tornar-se ainda pior quando olhamos para a educação 
aberta além dos muros da instituição. Novamente precisamos examinar 
os fatores econômicos. Primariamente é um caso de licenciamento. 
Sistemas LMS geralmente são licenciados de acordo com o número de 
equivalentes de tempo inteiro (full-time equivalents – FTEs) que usarão 
o sistema. Portanto, se a instituição quer ampliar o acesso a membros 
do público (como Judas), ou compartilhar áreas com outra instituição, 
talvez precise renegociar a licença (geralmente a um custo mais elevado). 
O vendedor pode questionar em que ponto permitir o acesso de outras 
instituições a um único LMS. Vai além da extensão de uma licença 
individual e realmente se torna duas licenças separadas? É verdade que 
a maioria dos sistemas permite que algumas áreas sejam publicamente 
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acessíveis ou utilizadas como “amostra grátis”, mas essas são apenas 
dicas do que pode se tornar disponível: uma experiência “ersatz”, um 
produto de qualidade inferior. 

Esse “acesso controlado” que é vendido como uma virtude do sistema é 
compreensível quando começamos a considerar os obstáculos culturais, 
mas essas questões agora estão começando a ser filtradas no processo 
de aquisição de LMSs. Em uma recente pesquisa na lista de discussão 
relevante do Reino Unido (vle@jiscmail.ox.ac.uk), muitos participantes 
observaram que eles teriam de renegociar a sua licença se quisessem 
expandir o número de FTEs, e sugeriram que tal fato cada vez mais 
os levasse a considerar soluções de código aberto (predominantemente 
Moodle). Como um participante argumentou: “Haverá a necessidade 
de abrir o VLE para ‘não estudantes’ – pais, alunos de 14-16 anos nas 
escolas, empregadores – que não serão abrangidos por nossa licença 
atual... isso é algo com que teremos de lidar em algum momento”.

Como mencionado anteriormente, uma solução possível é a adoção 
de software de código aberto. Aqui, as restrições de licenciamento não 
são destinadas a limitar o uso ou desenvolvimento (fora da exploração 
comercial). Mas isso não é uma panaceia. É perfeitamente viável 
construir um produto de código aberto com todas as restrições citadas 
anteriormente no que se refere à tirania do SRS. Soluções de código 
aberto podem determinar os papéis dos usuários em perfis definidos 
com um conjunto de funções, e criar barreiras de acesso tão eficazes 
quanto seus equivalentes comerciais.

Talvez conscientes do fato de que eram as paredes da nossa faculdade 
que Judas rabiscou, ao selecionar o LMS para a Universidade de Oxford, 
foi de suma importância garantir facilidade de acesso e exploração. O 
sistema de ensino exige isso, já que a importante relação educacional é 
construída com tutoriais (geralmente em uma base de um para um). O 
aluno recebe uma educação personalizada, não obstante humana, através 
do tutor. É dever do tutor orientar o aluno para o material apropriado, 
contudo o mais importante é encorajá-lo, caso ele deseje pesquisar outras 
áreas. Todo aluno pode participar de qualquer palestra e, em muitos casos, 
é positivamente encorajado a explorar fora de sua disciplina tradicional. 
Este é o princípio orientador dos pensadores originais na educação aberta.

Ao buscar um LMS, a Oxford precisava de um sistema aberto e 
inerentemente flexível. Estamos cada vez mais procurando formas 
alternativas de avaliação, como a revisão por pares, ou incentivo de 
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nossos alunos de pós-graduação a ganhar experiência de ensino. Assim, 
os papéis tradicionais de aluno / tutor / administrador do sistema, que são 
a realidade em muitos LMSs incluindo Moodle, não eram adequados. Era 
preciso que houvesse um sistema que conseguisse se libertar do conceito 
de perfis, e também permitisse que o sistema pudesse abrir rapidamente 
acesso em subníveis-chave. Também era necessário acomodar a crescente 
pressão para compartilhar recursos (ensino e pesquisa) com colegas e 
alunos de outras instituições além de Oxford. 

Isso é fundamental. Aqui, o princípio pedagógico subjacente era o 
de abertura (pelo menos dentro da universidade), e isso ditou a escolha 
da plataforma. Se o sistema que estávamos escolhendo solicitasse 
mudanças nesses princípios e práticas, estariam condenadas ao fracasso 
desde o início. Felizmente, esse sistema já existia: o LMS Bodington, 
desenvolvido na Universidade de Leeds. Ele tem código aberto (ver 
www.bodington.org) e está sendo misturado com o código SAKAI 
(ver http://sakaiproject.org). Para o propósito deste artigo, no entanto, 
os princípios do projeto subjacentes por trás do Bodington ajudaram a 
abrir os portões para a educação.

Os principais pressupostos do Bodington importantes para esta 
discussão são:
1) Direitos, tais como a capacidade de executar certas ações, devem ser 
ligados a recursos, não a pessoas.
2) As pessoas têm diferentes papéis em diferentes partes de uma 
instituição. Em algumas áreas elas só podem ser classificadas como 
usuários padrão, enquanto em outras podem precisar de direitos mais 
avançados.
3) Muitas instituições estão descentralizadas e imposições centrais 
“de cima para baixo” de direitos, muitas vezes, vão se chocar com as 
realidades de “baixo para cima.”
4) As instituições estendem-se além dos sistemas padrão de autenticação 
central para incluir parceiros comerciais, colegas, alunos em outras 
universidades etc. Qualquer sistema deve, portanto, ser capaz de 
acomodá-los.
5) O sistema deve ser inerentemente aberto, para acesso ao sistema e 
acesso através de todo o sistema, com a possibilidade de restringir o 
acesso em pontos-chave, não o contrário.

Na prática, isso significa o seguinte: ainda que a instalação de 
Bodington vá incluir todos os membros da instituição, os próprios grupos 
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não são rotulados como aluno / tutor / administrador com seus direitos 
associados. Em vez disso, a cada nível de recursos, como em uma área 
do Bodington, o criador é livre para escolher qualquer grupo ou criar 
um agrupamento ad hoc e dizer “essas pessoas terão estes direitos nesta 
seção”. Esses direitos podem ser em cascata, mas não prejudicam os 
direitos que o grupo ou indivíduo tem em outras partes do sistema. Assim, 
ao adotar esse modelo, você pode facilmente abrir todo o sistema a todos 
os usuários. Outras áreas podem ser fechadas para público específico 
e controlado, como membros das comissões ou grupos tutoriais. Mais 
importante ainda, você não precisa fazer login no sistema até chegar a um 
lugar com acesso restrito. Ao digitar o endereço www.weblearn.ox.ac.uk 
em um navegador, por exemplo, você acessa imediatamente a interface 
do Bodington na Universidade de Oxford e navega até chegar a áreas 
restritas. Isso tem dois benefícios. Primeiramente, permite que ferramentas 
de pesquisa como Google consigam indexar o site até o ponto de restrição. 
Em segundo lugar, de repente, no mesmo sistema, você pode facilmente 
ter uma área “educação aberta” (tornando alguns módulos abertos aos 
visitantes) e uma área de “educação fechada” (restrita a estudantes ou 
funcionários dentro da sua instituição).

Os Portões Pedagógicos Estão Fechados
Alguns dos pontos acima, no entanto, vão além das limitações 

da tecnologia. Isso aponta para as questões mais fundamentais. 
Primeiramente, as práticas pedagógicas da instituição, que nada 
têm a ver com qualquer sistema adquirido ou desenvolvido, podem 
impor barreiras entre as disciplinas. Se a instituição não apoia a 
interdisciplinaridade, então um sistema fechado pode ser aceitável. Ou 
se professores sentem que um sistema aberto, onde todos os recursos 
estão disponíveis, pode confundir os alunos, uma abordagem de “acesso 
fechado por módulos” seria apropriada. Nenhum dos dois, no entanto, 
na opinião deste autor, poderia ser defendido como aberto.

Os Portões Culturais Estão Fechados

Barreiras culturais – um obstáculo ainda maior – devem ainda ser 
superadas se quisermos alcançar a visão de abertura. Isso inclui tanto as 
decisões políticas (locais, nacionais e internacionais) quanto as atitudes 
individuais.

Livro.indd   53 29/09/2014   14:12:53



Capítulo 354

Muitas questões de longa data cercam o compartilhamento, ou a 
abertura de acesso ao conteúdo por via eletrônica. A mais proeminente 
e frequentemente citada é a questão de direitos de autoria e propriedade 
intelectual, que funcionam de forma adversa de duas maneiras. A primeira 
é obviamente a violação do direito autoral no material didático. No mundo 
analógico, professores não têm dúvida em fotocopiar resumos com material 
de direitos autorais neles, presumindo seu uso justo e educacional. Para 
eles, fazer uma consulta legal a cada material utilizado teria sido impossível; 
de qualquer maneira, a chance de ser “pego” era ínfima. Mesmo quando 
os professores se mudaram para o mundo digital através da adaptação do 
material de ensino para apresentação eletrônica (slides do PowerPoint, por 
exemplo), eles indubitavelmente copiaram imagens e outros objetos digitais 
sem considerar amplamente os direitos autorais. Mais uma vez, porém, 
como as apresentações não circulavam tanto (a não ser em folhetos de 
papel), as chances de ter um problema jurídico contra eles eram quase nulas. 
Quando mudamos para a arena da educação aberta, no entanto, as chances 
de estarmos em um dos lados de um acordo legal aumentaram, e também 
aumentou a relutância em tornar-se “aberto”. Esse tem sido certamente 
um efeito colateral da Agência de Licenciamento em Direitos Autorais na 
Educação Superior, no Reino Unido (ver http://www.cla.co.uk/support/he/
HE_TrialPhotocopyingandScanningLicence.pdf). Esta é uma tentativa digna 
de abordar a questão de a equipe digitalizar e reutilizar materiais autorais 
para o ensino sem anulá-la, mas ao mesmo tempo reconhecendo que esse 
processo tende a acontecer cada vez mais. Conforme acordo proposto, 
professores podem digitalizar até 5% ou um capítulo (o que for maior) de um 
livro, e até 5% ou um artigo (o que for maior) a partir de um único número 
da revista. Este material pode ser disponibilizado no LMS, mas:
1) a instituição deve manter registros detalhados de todos os itens 
digitalizados;
2) a digitalização só pode ser efetuada por pessoa(s) designada(s) para 
fazê-lo;
3) o material deve ser arquivado em ambiente protegido por senha, 
acessível apenas para os alunos do curso em questão;
4) o material tem de ser apresentado na forma mais próxima possível do 
padrão original;
5) um aviso específico sobre direitos autorais deve constar no início de 
cada item;
6) a licença não cobre material já em formato digital.
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Só podemos imaginar as mensagens que os tópicos anteriores vão 
enviar à comunidade acadêmica, e especialmente o efeito que o item 3 
tem na educação aberta. Também se questiona quão realistas são tais 
tópicos, e porque existe tamanha concentração nas áreas educacionais 
já pobres, quando milhões de vídeos no YouTube mostram um atitude 
quase de faroeste em relação aos direitos autorais. A não ser que o 
processo de educação aberta seja apoiado por especialistas em direitos 
autorais, esse é um impedimento real para acadêmicos que desejam 
abraçar os ideais da educação aberta. Eles terão simplesmente muito 
medo de fazê-lo.

Isso também pode funcionar de outra maneira. Em muitos países, o 
trabalho acadêmico produzido por indivíduos na sua pesquisa e ensino 
permanece sob direito autoral do empregador, como a instituição 
acadêmica. Portanto, ao ceder esses direitos autorais, professores podem 
de fato estar ofertando direitos sobre materiais sobre os quais eles não 
têm controle. Se tomarmos o exemplo do repositório nacional Jorum do 
Reino Unido (ver http://www.jorum.ac.uk), o complicado procedimento 
burocrático para registrar e arquivar material decorre principalmente 
do desejo dos criadores do projeto de se protegerem contra ações legais 
por parte das instituições.

Direitos de Autoria e Propriedade Intelectual (DPI) então se 
apresentam como o grande obstáculo que pode afetar tanto a vontade de 
compartilhar material no mundo educacional aberto quanto a de ajudar 
na divulgação de informações depositadas por outros. Esta é claramente 
uma decisão política, fora do controle individual, e só pode ser tratada 
em nível de governo ou órgãos de controle em universidades.

Quando consideramos indivíduos, no entanto, e o que está sob 
seu controle, nós nos deparamos com o grande problema de atitudes 
no compartilhamento. Será que as pessoas realmente querem abrir 
a educação? Por “pessoas” queremos dizer os praticantes, detentores 
de materiais, principalmente os próprios acadêmicos. É evidente que 
o Mestre da Faculdade Biblioll, em Judas, o Obscuro, teria concordado 
com tal absurdo. Ainda assim, mesmo com a “democratização” do 
ensino superior a partir da década de 1960, podemos detectar um apetite 
para partilha e abertura entre os nossos colegas?

Os autores lidam com este tema ao longo do livro, mas, para os 
objetivos do presente capítulo, vamos nos concentrar em partilha de 
material entre acadêmicos. No Reino Unido, pelo menos, essa tem sido 
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uma prioridade na pauta. Isso decorre principalmente de duas vantagens 
percebidas: 1) eficiência, uma vez que palestrantes e professores podem 
simplesmente reutilizar materiais, e 2) proliferação de melhores práticas. 
Iniciativas como o Projeto para Programas de Aprendizagem (ver http://
www.jisc.ac.uk/index.cfm?name=elp_designlearn), gerido pelo Comitê 
Conjunto de Sistemas de Informação, o crescente interesse em LAMS 
(ver http://www.lamsinternational.com/) e ferramentas semelhantes e 
o lançamento de um repositório nacional de objetos em aprendizagem 
(Jorum, consulte http://www.jorum.ac.uk/), todas representam um 
crescente interesse em conceitos de partilhar boas práticas e materiais. 
No entanto, quão substanciais são as bases para isso?

Como um dos entrevistados para a pesquisa LMS mencionada 
anteriormente declarou: “Os professores não gostam de ter seus 
materiais acessíveis por outra pessoa... [Eles] parecem temer a crítica 
de que poderia ocorrer se alguém olhasse o seu trabalho – ‘Veja, eles 
estão ensinando tudo errado!’ – e, especialmente, temem os gestores 
vendo seus materiais de ensino do dia a dia... Há uma tendência de 
alguns funcionários fazerem o mínimo possível para completar as suas 
obrigações contratuais e nada mais. Compartilhar o trabalho através de 
VLE é visto como ‘ajudar os gestores’”. 

Sem dúvida, é verdade que o conceito de compartilhar planos de aula 
etc. seja estimulado em educação de nível primário e secundário no Reino 
Unido (o setor de escolas, em outras palavras). Em parte, isso decorre 
da formação sobre melhores práticas educacionais que os professores 
recebem, mas também é impulsionado pela necessidade de atingir 
objetivos comuns geralmente definidos por um currículo nacional. Isso 
não é tão definitivo quando abordamos a educação de maiores de 16 
anos e ensino superior. A diversidade entre os currículos universitários, 
a valorizada ideia de liberdade acadêmica (para ensinar, pesquisar e 
dizer o que você pensa) e a pressão de conseguir boas avaliações por 
meio de publicações criam um caldeirão de individualidade. Isso, por 
sua vez, pode levar a um sentimento de propriedade e competitividade 
que pode ser prejudicial em termos de educação aberta. Forças 
econômicas conduzindo universidades também podem piorar a 
situação. Departamentos estão sendo pressionados a recrutar mais 
estudantes, especialmente do exterior, e a obter melhores resultados 
de pesquisa. Isso, apesar das melhores intenções, está criando um 
sentimento de “nós contra eles”, com eles sendo as outras universidades 
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competindo por exatamente os mesmos alunos e os mesmos fundos 
de pesquisa. Compreensivelmente, tentar argumentar pela abertura e 
compartilhamento de material parece ser no mínimo inadequado no 
tempo atual e, na pior das hipóteses, como Rei Lear protestando contra 
as tempestades.

Para testar isso, fizemos um pequeno projeto para explorar atitudes em 
relação à partilha entre professores de literatura em três universidades do 
Reino Unido: Oxford, Oxford Brookes e Leicester. Não só investigamos 
com que facilidade o trabalho de outra pessoa era reutilizado (com 
base em sequências LAMS, consulte http://www.lamsinternational.
com/), mas também atitudes para compartilhar material livremente 
disponível para ser reutilizado por pessoas de fora da instituição 
(veja http://www.english.heacademy.ac.uk/explore/projects/archive/
technology/tech10.php). Os resultados foram interessantes. Em resumo, 
eles apresentaram uma visão positiva da partilha, na qual as pessoas 
seriam ainda capazes de superar qualquer ideia de competitividade e 
estavam dispostas a fazer o seu material disponível, independentemente 
de estarem dentro ou fora de suas próprias instituições. A principal 
barreira para isso foi a preparação do material. Muitos acadêmicos 
usam objetos de aprendizagem como aide mémoire e raramente têm o 
tempo para descontextualizar completamente o seu material e torná-lo 
para uso geral. Além disso, não há incentivo de carreira para fazer isso, 
particularmente para fazer o ajuste de material para uso.

Entretanto, embora a disposição estivesse lá, o esforço não. Quando 
questionado sobre por que isso acontecia, foi levantado que acadêmicos 
regularmente compartilham ideais e colaboram para a prosperidade das 
comunidades entre instituições. Eles geralmente trabalham no nível da 
subdisciplina (por exemplo, todos os palestrantes que ensinam estudos 
shakespearianos em diferentes universidades conhecem uns aos outros) 
e é muito comum que um professor diga “Eu sou um especialista em 
X” ou “Eu sou um membro da Universidade X”. Se essas subdisciplinas 
podem ser expandidas para incluir todos os setores da educação e o 
público em geral, e se receberem instalações para compartilhar facilmente 
material, então é possível que as barreiras culturais para a educação 
aberta, que são claramente um problema, possam ser superadas.

Temos aqui uma oportunidade. Se as pessoas estão dispostas a partilhar 
recursos dentro das comunidades direcionadas para desenvolver suas 
disciplinas (não apenas pelo bem comum da educação), se fornecermos as 
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ferramentas para criar essas redes que atravessam a academia e se abrem 
para o público em geral (ignorando as fronteiras nacionais), começaremos 
a compreender nossos objetivos. Acadêmicos estão dispostos a lançar seu 
material, se estes forem: a) protegidos de litígio; b) protegidos das críticas; 
c) receberem incentivos para seu desenvolvimento; e d) promoverem a 
sua disciplina. Essa é uma filosofia emergente, exposta por ferramentas 
de compartilhamento folksonômicas que explodiram na Web, como o 
MySpace, Flickr, e YouTube.

Conclusão

Então, aonde podemos ir a partir daqui? Considerando as discussões 
anteriores, poderíamos perseguir alguns objetivos que ajudariam os 
portões a se abrirem e a promover a causa da educação aberta:
1) A aprendizagem aberta só pode funcionar se tiver apoio nas duas 
pontas – a base e o topo – tais como as decisões políticas por todo 
o caminho até o nível do governo e dos profissionais, incluindo 
palestrantes e professores.
2) Aprendizagem aberta não é um conceito novo. As aspirações 
de estudiosos do passado mostram que um desejo profundamente 
enraizado de prosseguir nesta pauta felizmente existe e que os erros do 
passado, em termos de excessos, devem ser lembrados. Além disso, as 
limitações do presente, que não eram tão evidentes talvez 30 anos atrás 
(como a natureza competitiva emergente dos acadêmicos), devem ser 
reconhecidas.
3) Nossas escolhas em TI podem forçar a pauta. Mais preocupante talvez, 
se nossas escolhas forem baseadas apenas em especificações técnicas e 
de custo, podemos de fato estar involuntariamente trabalhando contra 
a causa da educação aberta.
4) Portanto, sistemas de gestão de aprendizagem, repositórios etc. 
devem ser construídos de forma flexível, que permita a exposição fácil 
do material a todos os utilizadores do sistema e para pessoas externas a 
ele. Os componentes principais desses sistemas são o controle de acesso 
e sua capacidade de ajuste.
5) Esses sistemas devem reconhecer as complexidades inerentes às 
instituições educacionais e às areias movediças dos papéis individuais. 
O processo de simples compartimentalização entre tutor e aluno está 
cerca de 30 anos defasada. Portanto, ver essa aprendizagem copiada 
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para sistemas de TI desenvolvidos neste século indica uma grande falha 
no projeto do processo – claramente um abismo entre desenvolvedores 
de sistemas e profissionais ou, mais provável, com destaque para um 
diferente mercado-alvo.
6) Sistemas de gerenciamento de identidade (Identity Management 
– IDM) que alimentam o LMS devem também reconhecer essa 
complexidade. Cada vez mais, isso requer uma abordagem federada à 
IDM, na qual os papéis individuais que variam de unidade para unidade 
são federados e, assim, reconhecidos, e não reduzidos.
7) Deve-se resistir às licenças baseadas em números FTE dentro da 
própria instituição e que exigem qualquer renegociação, caso a unidade 
deseje abrir conteúdo para outras pessoas fora da universidade ou 
faculdade.
8) Para mitigar o ponto 3 anterior, quando um LMS ou sistema similar é 
escolhido, os profissionais devem ser envolvidos no processo de seleção 
desde o início. A seleção deve ser baseada nas necessidades decorrentes 
de seus fluxos de trabalhos diários.
9) No âmbito desses sistemas, acadêmicos devem ser incentivados 
a compartilhar material e torná-lo aberto, pelo menos dentro da 
instituição. A atitude de abertura precisa ser engendrada, mesmo em 
nível local.
10) A disposição dos acadêmicos para compartilhar o material para além 
da sua instituição, entre redes existentes, geralmente com base em uma 
subdisciplina, deve ser aproveitada. Em particular, usando as lições-
chave a partir de aplicações folksonômicas, sistemas simples devem 
ser desenvolvidos para permitir redes acadêmicas existentes com base 
em subdisciplinas a compartilharem e exporem de forma rápida seu 
material para que outros possam utilizá-lo.
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Como a rica coleção de projetos de código aberto criativos e eficazes 
descrita neste volume da Carnegie demonstra, atualmente, a inovação vem 
em todas as formas e tamanhos no ensino superior, permitindo o acesso a 
recursos, pedagogia e dispositivos. Este capítulo descreve um tipo particular 
de inovação em código aberto – um middleware chamado iLabs (suportado 
em grande parte pela Microsoft-MIT iCampus Alliance; veja http://icampus.
mit.edu), que permite aos usuários executar experimentos remotamente 
através da Web. Primeiramente, vamos descrever de forma breve o 
desenvolvimento de laboratórios remotos no MIT e o desenvolvimento 
do middleware iLabs. Em seguida, discutiremos alguns fatores que têm 
dificultado a disseminação desse uso potente da Web, e desenharemos 
algumas conclusões preliminares sobre como essas questões afetam a 
difusão da inovação educacional baseada em software de código aberto.

Laboratórios remotos, como os disponibilizados via iLabs, ampliam 
o acesso a experimentos de laboratório, tornando-os disponíveis 
24 horas/7 dias por semana, sempre que os alunos desejem utilizar. 
Também permitem que professores levem experimentos para suas 
palestras para explorar cenários reais do “e se”, sem a necessidade de 
ter equipamentos de laboratório dentro da sala de aula. Laboratórios 
remotos podem fornecer experimentos de laboratório com dispositivos 
que, de outra forma, seriam impossíveis de serem manipulados pelos 
alunos (por exemplo, controlar equipamentos muito perigosos ou muito 
valiosos). O compartilhamento de recursos de laboratório mais caros 
pode proporcionar aos alunos mais oportunidades de interagir com 
experimentos e enfrentar a confusão de dados reais e não simulações. 
Este é um passo fundamental se a intenção do experimento é dar aos 
alunos a oportunidade de experimentar a diferença entre modelar o 
mundo e compreender como ele realmente funciona.

Uma Estratégia de Código Aberto é 
Importante? Lições Aprendidas 
com o Projeto iLabs

Phillip D. Long e Stephen C. Ehrmann

4
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Apesar de todo esse potencial, a adoção mais ampla de laboratórios 
remotos em geral, e do iLabs em particular, tem sido limitada. Este é o 
caso, mesmo depois de incentivos financeiros terem sido oferecidos para 
professores e instituições em todo o mundo, para que eles adotassem 
laboratórios remotos com suporte iLabs e tutorassem seu uso nos currículos.

Por que a disseminação do middleware de código aberto iLabs 
tem recebido aceitação e interesse limitados? Voltaremos a essa 
pergunta. Primeiramente, no entanto, é preciso resumir a história do 
desenvolvimento do iLabs no MIT.

Laboratórios Remotos – História no MIT

Acessar instrumentos remotos através da Web tem sido de interesse 
desde o desenvolvimento dos primeiros navegadores de internet 
(Berners-Lee e Cailliau, 1990). Vários programas que fornecem acesso 
remoto, baseados na Web para instrumentos científicos, surgiram 
rapidamente (por exemplo, Aktan et al., 1996.; Goldberg et al., 1994).

Em 1998, o professor Jesus del Alamo, um engenheiro elétrico, não 
tinha conhecimento dessas inovações educacionais incipientes. Como 
a maioria do corpo docente de engenharia em instituições de pesquisa, 
suas conexões acadêmicas ao redor do mundo, leitura e participação 
em conferências eram orientadas para a pesquisa em engenharia, não 
educação. Del Alamo, um experimentalista, teve o que pensou ser 
“uma ideia um pouco maluca” para um de seus cursos: permitir que os 
alunos criassem e executassem um experimento real, não apenas uma 
simulação, usando um navegador da Web para controlar o aparato. 
Já estava se tornando comum para os alunos usarem instrumentos 
de laboratório através da programação de um computador sentados 
ao lado do instrumento, sem nunca tocá-lo. O LabView (National 
Instruments, veja http://www.ni.com/) permitia acesso ao equipamento 
experimental para estudantes sentados próximos aos dispositivos. Por 
que não estender essa distância arbitrária através da Internet?

Existiam razões econômicas e pedagógicas para considerar o uso 
remoto de equipamentos de laboratório. Em um curso de laboratório 
tradicional com 40 alunos, os estudantes poderiam vir por duas horas 
e trabalhar em pares nos experimentos (assim 20 configurações de 
equipamentos idênticos normalmente seriam necessárias). A equipe 
teria de estar disponível para aprontar com antecedência esses 
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equipamentos caros para os alunos (20 configurações para cada aula); 
o equipamento, então, ficaria inativo, obsoleto, até a sua próxima 
utilização. O espaço físico dedicado para o laboratório também ficaria 
ocioso (veja Pope e Anderson, 2003, para uma análise econômica 
dos laboratórios de graduação em engenharia da Universidade da 
Pensilvânia, bem como uma análise de abordagem alternativa para 
laboratórios que a organização desenvolveu). E tarefas de laboratório 
só poderiam ser feitas durante o breve período de aulas alocadas para o 
trabalho no laboratório; experimentos que poderiam exigir atenção do 
aluno periodicamente ao longo de muitas horas simplesmente não iriam 
funcionar em um curso de graduação tradicional. Não é surpresa que o 
trabalho de laboratório seja raro.

Por outro lado, um iLab permitiria que os alunos usassem uma única 
peça de equipamento, uns após os outros, 24/7. Para os conteúdos de 
curso como os de del Alamo, um laboratório remoto permitiria que 
experimentos reais se tornassem parte do trabalho de casa do curso. 
Del Alamo percebeu que, com essa estratégia, alunos poderiam fazer 
pesquisa com o mesmo equipamento utilizado por profissionais, ao 
invés de usar versões estudantis acessíveis e simplistas do objeto real. 

Em março de 1998, del Alamo usou um pequeno incentivo à pesquisa 
da Microsoft para contratar um estudante de graduação através do 
Programa de Oportunidades em Pesquisa para Graduandos (em inglês, 
UROP; o MIT tem um extenso programa que encoraja professores e 
outros a envolver estudantes de graduação em trabalhos profissionais 
em troca de dinheiro ou crédito acadêmico; cerca de 85% de todos os 
alunos de graduação do MIT participaram de pelo menos um projeto 
como este). Esse estudante, Lane Brooks, projetou a arquitetura para o 
controle via Web de um dispositivo microeletrônico de caracterização 
de laboratório em apenas alguns meses, utilizando equipamentos de 
pesquisa de del Alamo para fazer o real experimento e um computador 
doado para controlar o experimento. O projeto iLabs usou de forma 
produtiva e ampla o talento entre alunos de graduação do MIT no 
desenvolvimento da arquitetura de software iLabs.

Impressionado e animado, del Alamo considerou que a nova 
configuração de laboratório era confiável e sólida o suficiente para ser 
usada na turma do outono, na disciplina de Dispositivos Microeletrônicos 
Integrados, matéria de graduação com mais de 30 alunos de graduação 
e pós-graduação do EECS e do Departamento de Ciência dos Materiais. 
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Na primavera de 1999, del Alamo usou uma versão melhorada desse 
laboratório em uma turma de graduação de Circuitos e Dispositivos 
Microeletrônicos, com cerca de 90 alunos. Ainda que as reações tenham 
sido diversas e que alunos tenham descoberto novas maneiras de 
quebrar o laboratório, del Alamo nunca os desencorajou. Ele enviou 
o projeto pedindo patrocínio do Fundo de Alunos do MIT para o 
programa de Inovação Educacional, a fim de continuar seu trabalho 
no desenvolvimento de laboratórios Web. O sucesso de seu primeiro 
laboratório também lhe permitiu se inscrever com sucesso para a 
doação de equipamentos da Hewlett Packard. Esse equipamento doado 
lhe permitiu rodar seus laboratórios Web em uma máquina diferente da 
usada na sua pesquisa. Os resultados desta incursão o encorajaram a 
aprofundar e evoluir cada vez mais suas ideias. 

Mais tarde, em 1999, a Pesquisa Microsoft e o MIT começaram o 
projeto iCampus, de 25 milhões de dólares (veja http://icampus.mit.
edu/). O objetivo do iCampus foi apoiar o desenvolvimento de novas 
tecnologias de suporte ao ensino e à aprendizagem. Cinco iLabs foram 
financiados com doações iCampus separadas, cada um para um 
membro diferente da faculdade, incluindo o trabalho de del Alamo em 
engenharia elétrica. Aí se incluíam um experimento de trocador de calor 
em Engenharia Química, um experimento de cristalização de polímero 
em Engenharia Química, um experimento de sensor tipo “mastro” e um 
experimento de “trepidação de mesa” em Engenharia Civil.

Como os desenvolvedores desses projetos iniciais tomaram suas 
próprias decisões sobre o projeto, seus programas para fazer tarefas 
comuns (por exemplo, a criação de contas para os alunos, garantindo o 
acesso às experiências, e o armazenando dos resultados de experiências) 
foram desenvolvidos de forma independente e de maneiras diferentes. 
Esta é uma consequência comum de inovações desenvolvidas por 
laboratórios independentes ou equipes de desenvolvimento, mesmo 
quando se trabalha na mesma área de conteúdo – o que caracteriza 
muitos projetos de código aberto.

Escalabilidade em Experimentos On-line
Os experimentos iniciais iLabs seguiram um padrão típico na 

academia: cada laboratório foi construído por uma equipe composta por 
um membro da faculdade (especialista de domínio), desenvolvedores 
e especialistas técnicos relacionados (geralmente alunos). Eles usaram 
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abordagens de projeto e tecnologia que mais se familiarizavam, sem levar 
em conta o que as outras equipes estavam utilizando na construção de 
seus experimentos em suas respectivas áreas. Eles criaram laboratórios 
úteis e funcionais. Ainda assim, cada um deles requeria um mecanismo 
para autenticar o usuário, autorizando o acesso ao experimento e 
gerenciando os conjuntos de dados resultantes gerados. E cada um fez 
isso de uma maneira razoável, porém única.

Experiências de construção desse tipo são tradição de longa data, 
mas fazem com que o custo de construção do experimento n + 1 não 
seja diferente do experimento n. Apoio para esses experimentos e a 
manutenção de software são geralmente de responsabilidade do membro 
do corpo docente que desenvolveu o laboratório, pois o software torna-
se provavelmente único, não sendo talvez bem documentado.

Os problemas se multiplicam se o membro do corpo docente quiser 
compartilhar o acesso à experiência com os colegas, porque o docente 
desenvolvedor deve gerenciar as contas externas, prestar atenção aos horários 
dos cursos das faculdades de todos que utilizam o experimento (professores 
que podem estar em fusos horários diferentes e podem não falar a mesma 
língua que o desenvolvedor) e gerenciar dados criados e armazenados 
em servidores. Em outras palavras,  quando os desenvolvedores criam 
a sua própria infraestrutura, existem enormes desincentivos para o 
compartilhamento de equipamentos experimentais via Web.

A Arquitetura iLabs
As contribuições centrais para a arquitetura de laboratórios 

compartilhados iLabs (Harward et al., 2004; Harward et al., 2006.; 
Harward et al., 2006b) são: 1) um projeto distribuído; e 2) um conjunto 
de serviços Web reutilizáveis para permitir funções exigidas de qualquer 
laboratório remoto on-line.

Projeto Distribuído A ideia fundamental para uma proliferação 
sustentável e em escala de laboratórios remotos era dividir as 
responsabilidades inerentes à gestão desses laboratórios em duas partes.
1. Um conjunto de atividades em torno dos equipamentos da 
experimentação atual e do domínio da expertise associada com a 
instrumentalização do experimento para acesso à rede.
2. A segunda foca na gestão do acesso ao laboratório remoto, criação da 
conta, políticas de uso e dos conjuntos de dados resultantes da utilização. 
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Conectar o experimento à rede é responsabilidade do proprietário do 
equipamento de laboratório que está sendo compartilhado. No entanto, 
o proprietário do experimento deve ser protegido e não responsabilizado 
por usuários além de seus próprios alunos. Essa responsabilidade deve 
estar nas mãos da comunidade de usuários acessando o equipamento, 
em qualquer lugar do mundo em que residirem.

Esta divisão de responsabilidades está inserida na arquitetura iLabs 
mostrada na Figura 4.1.

Figura 4.1
A arquitetura do iLabs

O iLabs Service Broker é responsável por contas, políticas de uso e dados 
coletados a partir de experimentos orientados em lotes. O proprietário do 
experimento de laboratório coloca-o on-line, utilizando um servidor de 
laboratório dedicado. O Service Broker permite que os proprietários de 
laboratório compartilhem o excesso de capacidade de seus experimentos 
sem serem penalizados por sua vontade de compartilhar (em que “o 
excesso de capacidade” é o resultado de experimentos que têm tempos 
curtos de execução em relação à interação do usuário requerida para 
configurá-los). De onde vem esse excesso de capacidade?

Os alunos fazem a lição de casa, que pode ser conjuntos de problemas 
ou experimentos de laboratório remotos, da mesma forma em todo o 
mundo. Eles costumam esperar até o último minuto antes do prazo limite 
para fazer a lição de casa antes de fazer seus experimentos. A Figura 4.2 
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mostra o padrão de acesso dos alunos que acessam o experimento de 
microeletrônica durante a semana, com prazo limite às 14h00 da sexta-
feira (a seta). O pico de carga do servidor do experimento precede esse 
prazo. O desenvolvedor de laboratório remoto precisa se planejar para 
esses picos de uso para acomodar esse comportamento.

Figura 4.2
Criação de capacidade compartilhável

Aqui está a boa notícia: criar capacidade para atender em ocasiões 
de pico de demanda cria capacidade não utilizada para todas as outras 
horas e dias. Essa capacidade “encontrada” pode ser potencialmente 
compartilhada com outros instrutores ou alunos, que podem vir a 
precisar desse equipamento.

Tabela 4.1
Serviços Web no lote da arquitetura iLabs

Serviço Web Descrição
Autenticação Validar quem pode acessar o experimento

Autorização Determinar se um dado usuário tem permissão 
para acessar um determinado experimento

Armazenamento 
das informações do 
experimento

Gerenciar persistência e armazenamento de 
informações individuais do usuário

Fluxo de trabalho Gestão de políticas
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Serviços Web Ao construir experimentos para acesso remoto, 
encontram-se requisitos comuns. Para eles, a equipe iLabs projetou e 
codificou um conjunto reutilizável de serviços da Web (ver Tabela 4.1).

Em uma configuração típica, um campus usando experimentos 
baseados em iLab executa um Service Broker administrado pela 
equipe de TI local. Esse Service Broker pode acessar vários servidores 
de laboratório localizados tanto no campus local quanto nos campi 
remotos dos usuários. As contas dos alunos e o armazenamento do seu 
experimento ficam em seu próprio Service Broker, independentemente 
de onde esta experiência estiver sendo executada. A equipe de servidor 
de laboratório não precisa estar ciente de que o estudante vai utilizar 
o equipamento em nenhum momento, mas pode garantir que o aluno 
vem de um campus aprovado.

Ferramentas Autênticas e Projeto de Interface As opções oferecidas 
pelos laboratórios remotos também incluem a capacidade de usar o 
mesmo equipamento de investigação que profissionais usam. Espera-
se que os alunos, assim, comecem a experimentar a identidade de ser 
um profissional e, a partir daí, tomem outras medidas para entrar na 
profissão. O projeto do Centro para Práticas Científicas Autênticas 
em Educação (em inglês, CASPiE), na Universidade de Purdue, está 
ancorado em torno desta noção de aprendizagem autêntica com 
ferramentas profissionais e engajamento do aluno em “pesquisa real 
com ferramentas reais” como ponto central para seu trabalho.

No entanto, o software escrito para a prática profissional é, muitas 
vezes, concebido para proporcionar grande flexibilidade e controle 
– atributos desejáveis para o cientista atuante, mas frequentemente 
uma curva de aprendizagem de inclinação significativa para o aluno 
iniciante. O ambiente iLabs permite uma grande latitude em como a 
experiência de aprendizagem do aluno é apresentada, embora com um 
custo de tempo e experiência de desenvolvimento.

Agregar Valor Através de Projeto de Interface Bem Pensado, um 
Exemplo A Universidade de Queensland (UQ) ensina um curso de 
engenharia do terceiro ano em teoria de controle. Neste curso, um 
exercício de laboratório significativo é apresentado através da introdução 
de um experimento de pêndulo invertido. Esse experimento exige que 
os alunos trabalhem em equipes para escrever um programa (usando 
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MatLab™, nesse exemplo) para controlar um motor elétrico a partir do qual 
pende o braço de um pêndulo. O pêndulo tem dois sensores conectados 
a ele para fornecer informações precisas sobre a sua posição. A tarefa do 
aluno é escrever um programa que balance o braço do pêndulo para trás e 
para frente até invertê-lo para a posição vertical e, ao chegar nesse ponto, 
mudar as entradas para o motor de controle para tentar equilibrar o braço 
do pêndulo na posição vertical (ver Figura 4.3).

Figura 4.3
O experimento do pêndulo invertido da Universidade de Queensland (Joel 

Carpenter, aluno desenvolvedor; Geir Hovland e Mark Schultz, coordenadores 
acadêmicos do projeto)

Normalmente, os alunos passam cinco semanas no laboratório 
de engenharia para realizar esta experiência. Os dados que os 
alunos recebem do feixe de luz no instrumento são os dois ângulos 
que descrevem a posição do feixe. Ao observar o resultado de seu 
experimento, eles devem ajustar seu programa de controle e executar 
novamente o código para ver se trouxeram o feixe mais perto do 
equilíbrio vertical. Dados da UQ indicam que cerca de 5% das equipes 
concluem com êxito a aplicação e conseguem o feixe equilibrado, apesar 
de muito aprendizado ser alcançado. 

Joel Carpenter, um graduando do terceiro ano que nunca tinha 
feito esse curso, começou a tarefa de criar uma implementação iLab 
no experimento do pêndulo invertido. Carpenter trouxe duas ideias-
chave para a tarefa, tendo recentemente sentado na frente do aparelho e 
assistido aos alunos sofrerem para completar o experimento. A primeira 
ideia foi adicionar um diagrama de estado na interface do usuário, de 
modo que, quando o programa falhasse, houvesse um ponto de partida 
apontando para olhar o código e fazer os ajustes. Só o fato de saber em 
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que estado o pêndulo estaria quando o experimento falhou conseguiria 
dar dicas sobre onde a revisão do programa deveria ser verificada.

A segunda ideia nasceu da frustração do experimento real no 
laboratório. Ao executar o código e observar o comportamento do 
pêndulo, e em seguida alterar o código novamente, o feedback é em 
grande parte numérico. Você pode ver o pêndulo balançando de forma 
diferente, em resposta a cada modificação de código, mas comparar os 
balanços entre si é impossível. Ou é possível?

Com uma webcam no experimento, você pode observar cada balanço 
como se estivesse no laboratório. Isso é útil, mas a ideia que Carpenter 
trouxe para o problema foi o reconhecimento de que o braço do pêndulo 
real poderia ser digitalmente removido e substituído por um braço 
animado impulsionado por informação. Se isso pode ser feito, então 
também é possível sobrepor a imagem com várias animações do braço 
controladas por dados de várias execuções do experimento. Pode-se ver 
o impacto das alterações no código comparando um balanço com outro 
visualmente. A interface do aplicativo é mostrada na Figura 4.4.

Figura 4.4
A interface do usuário para o experimento do pêndulo invertido no iLabs. 

Note que o braço do pêndulo é na verdade uma animação sobreposta na 
imagem da webcam, impulsionado pelos dados que estão sendo coletados. Isso 
permite que várias execuções do experimento sejam visualmente comparadas, 
auxiliando na depuração do código de controle.
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Esta visão fornece um ambiente de aprendizagem pedagogicamente 
mais útil do que o disponível a partir da interface do experimento 
original. Este é um atributo-chave da concepção do aplicativo centrado 
na aprendizagem, que pode agregar valor à experiência do aluno além 
do previsto pela configuração original do equipamento. A avaliação 
dos alunos utilizando a experiência do pêndulo invertido levou à 
constatação de que usar o iLabs “era melhor do que estar lá”. Os alunos 
receberam feedback mais útil da interface cuidadosamente concebida 
do que eles tinham no equipamento “real” na bancada do laboratório. 
Um dos resultados dessa implementação é que o percentual de alunos 
que completou o experimento aumentou para 30% em cinco semanas. 

O iLab possibilitou um grande aumento no número de experimentos 
realizados. 

No laboratório tradicional de duas horas, a experiência só pode ser 
executada algumas vezes porque cada execução tem muitas etapas: 
equilibrar os equipamentos, rodar o experimento (vários minutos), 
análise e interpretação dos dados, alterar os códigos e tentar novamente 
a experiência.

Na implementação do iLabs, o tempo de execução da experiência 
continua o mesmo. A eficiência melhorou por ter mais conhecimento 
sobre como editar o experimento aumentando a eficiência do aluno. Mas 
o grande fator que afeta o volume de experiências é a sua disponibilidade 
24/7. Em vez de 80 execuções do experimento concluídas em uma semana 
de tempo de laboratório, a implementação iLabs executou 580 vezes. O 
volume de experiências levara ao desgaste do equipamento. Assim, os 
alunos que procrastinaram tiveram de contabilizar o deslizamento do 
eixo, além de tudo mais, para escrever seu código para equilibrar o feixe. 
Este aumento radical no uso incluiu alunos que usaram o experimento 
do iLabs no laboratório. Depois de executar o experimento diretamente 
algumas vezes na forma tradicional, a maioria dos estudantes começou 
então a usar a versão on-line pelas informações adicionais apresentadas, 
que foram simplesmente mais úteis para a interpretação dos dados.

Limitações de Laboratórios Remotos: Questões de Escala
Nem todos os experimentos são adequados para execução via 

laboratórios remotos. Alguns requerem passos cruciais únicos que não 
podem ser abstraídos de maneira alguma, impossibilitando o uso de 
uma interface remota. Experiências podem consumir produtos químicos 
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ou outros agentes, que devem ser fornecidos através de alguma forma 
de sistema de entrega automatizada no contexto de laboratório remoto. 
Finalmente, os mecanismos pelos quais a partilha equitativa dos 
laboratórios remotos é possibilitada está apenas sendo confrontada.

Importa que o Software Seja de Código Aberto?
“Código Aberto” é um termo com várias definições relevantes. 

Fundamentalmente, a essência do código aberto gira em torno da 
distribuição do código-fonte de software com a liberdade de alterar, 
mudar e redistribuir a obra resultante. As variações em torno de código 
aberto geralmente se concentram sobre os constrangimentos resultantes 
impostos na redistribuição da atividade – é exigida a atribuição do(s) 
autor(es) original(is) e como? A redistribuição pode ser feita a qualquer 
um ou apenas para outras pessoas que trabalham em áreas sem fins 
lucrativos? E, na interpretação mais liberal, pode uma versão comercial 
do código ser derivada para a venda? Este último ponto é onde muito 
do software livre do mundo se apodera do código-fonte que descreve 
um desvio significativo da base de código original. 

Importava que o software fosse de código aberto e não viesse com 
amarras? Sim. O projeto iLabs, como muitos da família iCampus de 
esforços em tecnologia educacional R&D, permite a derivação de 
novas alternativas comerciais, ao mesmo tempo em que incentiva a 
manutenção do código totalmente acessível ao público como código 
aberto. É interessante ver qual impacto tem tido a natureza do código 
aberto do projeto. Em várias ocasiões ao longo do projeto, a mera 
possibilidade de que o próprio trabalho do adotante para desenvolver 
ou adaptar o iLabs poderia ser comercializado levou a um “segundo 
olhar”, o que de outra forma não teria sido feito.

Por exemplo, colegas na Universidade de Queensland foram muito 
mais abertos a explorar o potencial de iLabs quando a oportunidade 
de criar e distribuir suas próprias implementações não evoluíram por 
ênfase nas regras de propriedade intelectual. Ninguém tomou o iLabs e 
tentou obter uma versão comercial, mas a possibilidade desta situação 
abriu mentes e atraiu atenção. A chance de fazer dinheiro, mesmo 
quando isso não seria de muita utilidade no final, deu um incentivo 
de olhar uma segunda vez. Enquanto a equipe iLabs não tem interesse 
nesse aspecto e está comprometida com a manutenção de um repositório 
de código-fonte aberto, se o acesso mais amplo aos experimentos fosse 
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atingido através da melhora da base do código núcleo e da disseminação 
com sucesso no mercado, a meta do projeto iLabs seria alcançada.

Importou que os autores pudessem ver como o código do MIT foi 
escrito enquanto escreviam seus próprios códigos? Sim. O primeiro 
experimento contribuído pela comunidade UQ, o experimento do 
pêndulo invertido, foi implementado usando o teste “hora do dia”, 
abertamente divulgado como um modelo. Através de um “jogo” criativo 
com esse exemplo de código, o aluno desenvolvedor primeiro ensinou a 
si próprio as competências necessárias para desenvolver um experimento 
cliente, e depois, a partir desse modelo, adicionou suas ideias para 
melhorar o entendimento dos alunos sobre o experimento (neste caso, 
o diagrama de estado e o braço de pêndulo animado, impulsionado por 
dados, permitindo comparações de múltiplas execuções). Isso tipifica 
o poder do código aberto como um veículo para a aprendizagem, bem 
como uma plataforma para a criatividade. Código aberto é o método 
científico trazido ao software. Como na ciência, é um motor de inovação 
para o desenvolvimento tanto tecnológico quanto humano.

É crítico para projetos como o iLabs serem esforços de código 
aberto puros? Não. Código aberto é, ao nosso ver, uma consideração 
pragmática, tanto quanto uma orientação filosófica. Ainda que 
ferramentas comerciais agreguem valor aos projetos de código aberto 
de outrora, não vemos nenhuma razão para não aproveitar esse valor. 
Por exemplo, a arquitetura interativa do iLabs dá ao adotante a escolha 
de construir um cliente no idioma de sua escolha (C# ou Java, por 
exemplo) ou alavancar uma ampla distribuição comercial de software, 
o LabView™, que frequentemente encontramos em laboratórios de 
ensino hoje. Se os adotantes já investiram no controle de instrumentos 
de ensino em seus laboratórios com esta interface, um plug-in para 
conectá-lo à arquitetura iLabs aproveita esse investimento.

Pensamentos Finais

Vemos sérias barreiras para a adoção generalizada de qualquer 
inovação em tecnologia desenvolvida em universidade, incluindo o 
fato de que os instrutores são raramente preparados, apoiados, ou 
recompensados por encontrar inovações para adotar (Ehrmann et 
al., 2007). Os resultados dos enormes investimentos em software são 
muitas vezes desperdiçados quando o software educacional falha em 
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construir uma ampla base de usuários que podem sustentá-la antes de 
o relógio tecnológico bater meia-noite. Muitas vezes o software torna-se 
tecnicamente obsoleto antes de poder atrair o apoio necessário para sua 
atualização e crescimento contínuo (Morris et al., 1994).

Código aberto não é uma panaceia para este problema de décadas. 
De fato, para alguns softwares potencialmente populares, o código 
aberto poderia impedi-los de obter investimentos do setor privado 
para avaliação formativa, marketing, suporte ao usuário e atualizações 
contínuas. No entanto, em nosso julgamento, software como o iLabs não 
oferece possibilidade de lucro suficiente para tornar-se comercialmente 
sustentável.

Uma estratégia de código aberto parece ser a melhor oportunidade e 
oferece vários benefícios.

Primeiro, iLabs tem o potencial de fornecer o acesso de “mentes 
ligadas” às experiências seminais que marcam realizações criativas 
nas diferentes ciências e disciplinas de engenharia. A natureza de 
código aberto do software está com o espírito da ciência em si. Quando 
abordamos outras instituições sobre o iLabs, a natureza de código 
aberto do projeto parece tranquilizá-los – os motivos do MIT são 
condizentes com os deles. Essa vantagem parece real, mesmo para as 
instituições que não têm nenhuma razão para reescrever o código. O 
caráter de código aberto do projeto também aumenta as chances de que 
a faculdade vá investir tempo em construir laboratórios, por alguns dos 
mesmos motivos que os levou a fazer outras pesquisas. Quanto mais 
uma instituição premiar professores para usar a pesquisa para melhorar 
o ensino, mais atraente seria este motivo.

Em segundo lugar, a natureza aberta do código cria uma maior 
liberdade de ação para usuários de instituições, empresas e governos 
que talvez desejem entrar em uma relação de partilha uns com os 
outros. Eles podem criar, adaptar ou comprar o seu próprio software 
para vincular suas experiências à infraestrutura iLabs. Eles podem até 
mesmo criar novas versões de componentes iLabs.

Embora tais passos não sejam suficientes para assegurar o uso 
generalizado do iLabs, acreditamos que uma abordagem de fonte aberta 
é uma condição necessária para a construção de um ambiente multi-
institucional e multinacional para compartilhamento de experiências e 
equipamentos de laboratório.
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Neste capítulo, o ponto crucial será a necessidade de dar mais atenção 
à avaliação, a fim de haver aumento e sustentação da escala e o impacto 
da educação aberta. Por avaliação, eu me refiro à coleta sistemática e 
análise de resultados para corroborar hipóteses sobre causa e efeito. Por 
educação aberta, eu me refiro à educação disponível para praticamente 
qualquer aluno, dentro de seus meios, resultando em alcançar seus 
objetivos de aprendizagem. Da perspectiva do avaliador, importa que 
um recurso contribua para essas medidas, e não a sua providência. 
Portanto, presumo que a educação aberta fará uso de conteúdo, 
estando aberto ou não, software e tecnologia de entrega. Eu acredito 
que os dados relevantes e sua interpretação perspicaz irão assumir 
um papel cada vez mais essencial ao tornar todos os tipos de recursos 
educacionais disponíveis, acessíveis e eficazes o suficiente para permitir 
oportunidade de educação ubíqua.

Além disso, acredito que o objetivo final e inspirador da educação 
aberta não seja apenas colocar novos produtos brilhantes em prateleiras 
mais fáceis de alcançar, mas também criar melhorias categóricas em 
oportunidades educacionais e resultado educacional; isto é, educação 
que é ao mesmo tempo mais eficiente e mais eficaz. Para o movimento de 
educação aberta ter substância e ser durável, as experiências educacionais 
oferecidas precisarão ter um valor melhor, porque essas experiências têm 
maior qualidade pedagógica e produzem resultados mais satisfatórios.

Cada vez mais, os defensores da educação aberta estão sendo convidados 
a fornecer provas concretas de ganhos na produtividade e eficiência 
de ensino e nas interações de aprendizagem que se devem à educação 
aberta. Algumas dessas evidências já estão disponíveis. Tecnologia 
educacional e conteúdo acadêmico, bem como as normas que eles 
empregam, são inovações bem-sucedidas. Experiências de aprendizagem 

Avaliando os Resultados da Educação Aberta

Edward Walker
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mais sofisticadas e sistemas de ensino mais efetivos estão sendo criados e 
usados todos os dias. Essa tendência está fadada a continuar na medida 
em que mais e mais infraestrutura educacional se estabelece, e mais 
e mais conteúdo de aprendizagem é criado e usado. Ambos os alunos 
e provedores podem esperar, pois os recursos educacionais estarão 
universalmente disponíveis e mais acessíveis, porque a digitalização, a 
computação e as redes estão tornando a educação mais fácil, mais rápida 
e mais barata, tanto para ofertar quanto para obter.

As forças econômicas irão responder às diferenças de desempenho, 
custo, benefício e risco e, assim, avaliarão quaisquer ganhos de 
produtividade e efetividade devido à educação aberta. Com sorte, todos 
os dias professores proporcionarão experiências educativas de qualidade 
superior e todos os dias alunos perceberão os resultados educacionais de 
maior qualidade, já que essas forças econômicas levarão a um aumento 
contínuo na escala de acesso à educação e sucesso – mesmo depois que 
o atual entusiasmo pela mudança e impulso inicial de financiamento 
tiverem passado.

Mas modificar a prática educacional e os modelos de negócios 
para explorar menor custo e maior escala, a fim de oferecer a entrega 
de experiências educacionais mais valiosas, exigirá responsabilidade 
e previsibilidade para oportunidade e resultado educacionais. 
Responsabilidade e previsibilidade são ingredientes essenciais de 
boas práticas. Eles dependem da vontade coletiva de desenvolver e 
usar bons métodos para quantificar e comparar os benefícios e custos 
para abordagens alternativas de ensino e aprendizagem. Além disso, 
o movimento de educação aberta precisará de autoavaliação para 
fundamentar as afirmações que faz, e defender seus resultados contra 
erros profissionais e interpretação inadequada. Assim, a avaliação será 
necessária, a fim de identificar, interpretar e defender os resultados.

A avaliação da educação aberta é imatura. Em parte, isso decorre 
porque os fenômenos de entradas e saídas educacionais são complexos e 
porque ainda há processos psicológicos e fisiológicos subjacentes a serem 
analisados. Medir resultados e documentar o que levou à conclusão é 
difícil para qualquer comportamento multidimensional longitudinal, 
e estabelecer que uma mudança significativa nesse comportamento 
realmente tenha ocorrido requer verdadeira evidência, que é realmente 
difícil de obter. Além disso, em um novo campo, como o da educação 
aberta, os profissionais estão inclinados a justificar os pressupostos 
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e demonstrar as diferenças de práticas existentes, em vez de fazer 
comparações baseadas em medidas e métricas em que estão as próprias 
práticas existentes em evolução e provavelmente poderão resultar tanto 
em constrangimento profissional quanto na produção de ideias.

Mas o desenrolar meticuloso das complexas causa e efeito do complexo 
é necessário se coleções de conteúdo e sequências de experiências devem 
ser consolidadas em projetos estratégicos para aprendizagem, e se os 
processos de negócios e aplicações de software devem ser integrados 
em sistemas eficientes e eficazes para entregar aqueles projetos.

Abordando a Avaliação Estrategicamente

O primeiro passo na avaliação é simplesmente aceitar tanto que 
medidas devem ser significativas quanto que o significado deve ser 
medido. Avaliação significativa, em parte, envolve táticas de registros 
de dados e relatos de resultados sobre eficiência e produtividade que 
alimentem o planejamento e a estimativa de processos. Também envolve 
testar hipóteses pedagógicas contra quantificação de resultados através 
da análise crítica e sistemática desses resultados, a fim de determinar 
em que circunstâncias quais fatores corroboram ou não essas hipóteses.

Avaliação estratégica, então, inclui tanto descrever condições e 
resultados de forma sistemática quanto explicar porque as condições 
importam e se os resultados fazem sentido. Três componentes estão 
envolvidos nesta prática.

Significado. A avaliação é significativa quando é realizada por 
especialistas e usuários informados que usam critérios precisos 
e públicos, provas de resultados e procedimentos que podem ser 
repetidos, e medidas que são baseadas no uso em condições cotidianas.

Métrica. Nada melhora sem ser medido. Métricas pelas quais não só a 
experiência de aprendizagem completa e todo o custo que proporciona 
essa experiência possam ser quantificados, mas também o benefício 
específico devido ao conteúdo, software e paradigmas pedagógicos, são 
todos matéria-prima da avaliação.

Método. Métodos de coleta e análise de dados são a força unificadora 
e o ponto de equilíbrio entre significado e métricas. Rigorosos 
procedimentos transmitem confiabilidade e relevância aos dados, 
consolidam atividades de exploração e resultados preliminares em 
melhores práticas e aumentam os relatórios com explicação.
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Tipos de Atividades, Dados e Interpretação

O hábito cultural de avaliação eventualmente se torna autoestimulante. 
No entanto, antes de uma comunidade desenvolver o hábito da 
avaliação, as pressões práticas sobre organizações individuais e o 
medo do fracasso acabam por desencorajar esses testes ou a construção 
técnica além das necessidades imediatas do ambiente local. Além disso, 
a divulgação dos resultados da avaliação é arriscada quando existe uma 
falta de critérios comuns para a avaliação, sendo possíveis comparações 
simplistas e irrelevantes. É irônico que, por causa de tais fatores, 
profissionais não participem na avaliação colaborativa. O potencial de 
economia de tempo e dinheiro, bem como um maior conhecimento, que 
se pode obter explorando técnicas que outros desenvolveram ou de não 
repetir os erros cometidos por outros é óbvio.

Se a avaliação ampla do campo não emergir de forma espontânea, 
o que reunirá uma massa crítica de participantes para que métricas, 
método e significado possam escapar dos limites que as organizações 
individuais impõem?

Geralmente, o que leva ao desenvolvimento de métodos comuns 
de avaliação e rotina de publicação dos resultados é a pressão para 
prestação de contas e previsibilidade – pressão que é exercida por 
terceiros como comunidades profissionais, organizações políticas e 
órgãos de financiamento. Desde que esses terceiros tenham autoridade 
e integridade suficientes, a pressão que eles trazem aumenta a utilidade 
marginal do compartilhamento de resultados e desenvolvimento 
de benchmarks padrão e procedimentos analíticos. Uma vez que a 
avaliação da comunidade é iniciada, a colaboração produz contínua 
melhoria tanto no resultado quanto nos métodos.

Atividades
As ferramentas de avaliação e as técnicas processuais para usá-las em 

um nível de prática profissional consistente, sistemático e repetitivo são 
desenvolvidas em três tipos distintos de atividade:
• Estudos e projetos.
• Experimentos de campo e de laboratório.
• Uso de mercado de produtos e serviços.

Essas atividades são complementares, e elas não são mutuamente 
exclusivas. A mesma terminologia é geralmente aplicada a todas, mas cada 
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uma impõe diferentes restrições sobre os tipos de variáveis que podem ser 
manipulados, sobre os tipos de medidas que podem ser feitas e os tipos de 
inferências que são justificados pelos dados que produzem. Os fatores que 
as distinguem são diferenças em escala, expectativa de vida e intenção.

Estudos e Projetos: Provas de Conceito  Mais trabalho pode 
ser planejado desde o início, mas estudos e projetos tendem a ser 
relativamente curtos, assim como atividades de pequena escala que 
estão focadas em responder questões específicas e circunscritas e que não 
se destinam a produzir uma atividade de longo prazo ou um produto 
ou serviço implementável. A atividade é tipicamente constituída de 
provas de conceito e demonstração dos aspectos. O objetivo é inovação 
ou testes, e um resultado negativo ou surpreendente pode ser tão útil e 
informativo como o resultado esperado.

A audiência para relatar os resultados é composta por seus pares, e 
não usuários ou clientes. Os resultados são apresentados principalmente 
através de reuniões ou publicações. Por exemplo: o objetivo inicial do 
projeto MERLOT para fornecer um meio de revisão pelos pares de objetos 
de aprendizagem e apoiar com interação necessária o desenvolvimento 
das competências na sua utilização. O objetivo inicial do projeto era 
demonstrar esta função e seu apelo para membros da faculdade. Exceto 
pelas limitações impostas pelo projeto em si, quanto “custa” para produzir 
os comentários e validar o “motivo” de as pessoas participarem no 
MERLOT não eram considerações importantes. Assim, métricas simples, 
como o número de comentários publicados e o número de participantes 
no MERLOT etc. poderiam ser utilizadas para avaliar o projeto.

Ensaios e Experiências: Prova de Utilidade Um produto ou serviço 
experimental geralmente é menos completo do que um produto 
implantado; o contexto de um ensaio laboratorial ou de engenharia não 
trata de dimensões não essenciais de um ambiente de produção. Para 
economizar tempo e dinheiro, ensaios e experiências podem requerer 
desempenho artificial ou podem utilizar os dados e processos simulados. 
Apesar de deliberadamente se abstraírem de algumas condições que 
não são relevantes para a questão em apreço, e eles podem aplicar 
recursos que não seriam utilizados em uma produção ambiental, eles 
pretendem ser reais onde contam e, portanto, para produzir resultados 
que suportam a avaliação e conclusões detalhadas que podem ser 
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replicadas e traduzidas para ambientes de produção. Atividades 
como os Plugfests conduzidos pelo Laboratório de Distribuição de 
Aprendizagem Avançada (em inglês, ADL) e pelo Comitê Conjunto de 
Sistemas de Informação (em inglês, JISC), os eventos alt-i-lab do IMS ou 
o Programa Pew de Aprendizagem e Tecnologia, imitam tanto quanto 
possível dimensões cruciais do mundo real.

Os resultados são reunidos e relatórios ocorrem em demonstrações 
públicas, com base em cenários, tais como o Plugfest ou eventos alt-i-
lab, ou em condições de ensaios de campo documentadas, como as dos 
estudos da Iniciativa Pew. A intenção é que o sucesso na experiência ou 
ensaio acelere a transição e reduza o risco de uso em grande escala, bem 
como proporcione uma maior compreensão das causas que estão na base 
de resultados. Portanto, as atividades exigem participação substantiva por 
ambos fornecedores e consumidores, e eles gradualmente adotam métodos 
mais formais para coletar dados e avaliar tanto eficiência quanto eficácia.

Produtos e Serviços: Provas na Prática A produção de conteúdo de 
qualidade, software, ensino no mundo real e paradigmas de aprendizagem 
devem ser completos e robustos, bem integrados com o seu contexto, 
e apoiados pelo uso cotidiano prolongado. Seu uso pode produzir 
dados extensos, e relatórios detalhados dos resultados para produtos e 
serviços ocorrem em locais e publicações que comunicam o desempenho 
no mercado – lugares amplamente definidos como os lugares onde os 
recursos educacionais são fornecidos, adquiridos e utilizados. Assim, as 
medidas de produto e atividades de serviço incluem vendas, número de 
usuários, tentativas de taxas de sucesso do aluno e satisfação.

Devido à mutabilidade do software, a adaptabilidade do conteúdo 
digital, o realismo do ambiente simulado, e a configurabilidade 
de ambientes corporativos modernos, a atividade de mercado não 
é claramente separada da atividade experimental ou laboratorial 
correspondente. Na verdade, diversos experimentos são realizados em 
ambientes de mercado, e muitos produtos e serviços são, efetivamente, 
experiências e testes com resultados do mundo real.

Dados
Realizar um objetivo envolve esforço complexo e holístico. Indivíduos 

e organizações podem ser tanto fornecedores como consumidores neste 
esforço. Por exemplo, uma instituição educacional pode consumir 
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produtos de software e conteúdo acadêmico de seus fornecedores, a fim 
de prover experiências educacionais e uma variedade de serviços ao seu 
aluno consumidor. Assim, as medidas de eficiência ou produtividade têm 
pouco valor, a menos que os vários fatores que podem ter contribuído 
para elas sejam esclarecidos. Apesar de serem termos da moda, a verdade 
é que os dados de quatro tipos gerais compõem a matéria-prima de 
avaliação: desempenho, custo, benefício e risco. Algumas descrições de 
alto nível do tipo de desempenho, custo, benefício e métricas de risco que 
fornecedores ou consumidores usam estão listadas abaixo.

Desempenho
• Fornecedor O tempo, trabalho, ou recursos gastos ou salvos para 
produzir resultado; a frequência com que esse resultado é usado; o 
número de vezes e número de domínios de aplicação em que é reutilizado.
• Consumidor O tempo ou esforço requerido ou evitado para atingir o 
resultado; a frequência com que esse tempo ou esforço deve ser gasto; o 
número de diferentes resultados que podem ser percebidos com essas 
despesas.

Custo
• Fornecedor Os custos imediatos e pelo tempo de duração da produção, 
instalação, manutenção e utilização do recurso, incluindo os custos 
colaterais de seu uso; o grau de dificuldade e nível de conhecimento 
necessário para obter resultados usando o recurso.
• Consumidor O custo para adquirir, atualizar e utilizar um recurso, 
incluindo os custos colaterais de sua adoção e uso; o grau de dificuldade 
e nível de conhecimento necessário para alcançar os resultados usando 
o recurso.

Benefício
• Fornecedor Metas de negócios, objetivos de mercado ou satisfação do 
cliente – medidos imediata e longitudinalmente; escolha de parceiros de 
negócio e opções de comercialização; resposta mais rápida e mais barata 
a novas oportunidades.
• Consumidor Metas pessoais e institucionais, objetivos de processos 
de negócios e satisfação do usuário final – medidos imediata e 
longitudinalmente; escolha de fornecedores e opções de implantação; 
resposta mais rápida e mais barata às mudanças nos requisitos de negócios.
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Risco
• Fornecedor Correlações entre os resultados planejados e os reais, 
identificação de fatores que impulsionam e bloqueiam os resultados, 
gestão do risco de custos, testes de conformidade, tamanho e qualidade 
da comunidade de uso, disponibilidade de pessoal.
• Consumidor Correlações entre objetivos educacionais e resultados 
reais, identificação de fatores que impulsionam e bloqueiam os 
resultados, gestão do risco de custos, resultados de certificação, tamanho 
e tipo da comunidade de uso, a disponibilidade e o desempenho dos 
funcionários.

A complexidade e precisão dos dados destes quatro tipos aumentará 
as implementações do acumulado de educação aberta e a comunidade 
da prática consolidará seu know-how com o seu conhecimento e 
refinamento, e estenderão a prática e a compreensão.

Interpretação
Atividades produzem dados e artefatos de prática, como 

procedimentos para gerenciamento de risco, um corpo de ferramentas, 
técnicas padrão e testes de benchmark. Interpretação é necessária 
para relacioná-los a hipóteses sobre causa e efeito e explicar como 
os resultados irão apoiá-las. Melhor dizendo, compreender o que 
significam os dados e por que as obras de prática requerem teorias 
e modelos além da mera descrição para ter efeito preditivo e poder 
explicativo. Interpretação também é necessária para estabelecer se 
os dados e métodos produzidos podem ser confiáveis para refletir o 
efeito de causas específicas e relevantes.

Para uma interpretação ser politicamente útil e cientificamente 
significativa, deve responder a duas questões fundamentais: “O 
que está sendo comparado com o quê?” e “Pode-se confiar na 
comparação?”. Por exemplo, o Consórcio MERLOT torna os recursos 
abertos disponíveis para professores e alunos. Se esses recursos 
estiverem mais disponíveis, capazes e eficazes – ou seja, mais abertos 
– então é lógica a hipótese de que ao longo do tempo mais docentes 
usarão mais os recursos MERLOT de forma mais eficiente. Fornecer 
evidências que apoiam essa hipótese não é simples. Considere os 
dados na Tabela 5.1.
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Tabela 5.1
Dados não trabalhados sobre visitas ao website

2003 2004 2005 2006
Usuários 22.824 30.110 46.355 55.725
Itens 8 10 10 22
Tempo (em minutos) 5:19 5:03 4:35 7:20

Nota: Estas informações foram simuladas com o objetivo de discutir o que 
segue. Não refletem o uso atual de recursos MERLOT. 

Uma das finalidades da interpretação é o de reduzir o risco de tirar 
conclusões erradas ou previsões imprecisas baseadas em interpretações 
de tais dados. Na tabela anterior, os números na linha “Usuários” são 
maiores a cada ano, e os números nas linhas “Itens” e “Tempo” não 
foram maiores em 2005 em relação a 2004, mas foram maiores em 2006 
do que em qualquer ano anterior. Para confiar na interpretação de que 
alguma melhora na abertura de recursos MERLOT tenha feito com que 
mais pessoas usassem mais itens, primeiramente precisamos saber que 
outras interpretações óbvias não são válidas. Por exemplo:

Será que o que constituía um membro do corpo docente mudou?
Será que a forma como os dados foram coletados mudou?
Se tais mudanças no contexto ocorreram, então não podemos concluir 

que “mais abertura” provocou as mudanças observadas nos dados de 2006. 
Mesmo se o significado dos rótulos e a forma como os dados foram coletados 
fossem consistentes de ano para ano, ainda seria preciso estabelecer que 
alguma outra causa não produziu as alterações aparentes. Algumas dessas 
causas podem ser abordadas por análise posterior. Por exemplo:

Chance: são as diferenças estatisticamente prováveis ou improváveis?
Tendências globais: são as diferenças correlacionadas com alguma 

tendência externa, como um aumento na utilização geral de recursos 
on-line ou uma mudança na demografia do corpo docente?

Somente se as diferenças nos dados de ano para ano não parecerem ser 
devidas a algum fator acidental ou causa externa podem ser feitas questões 
sofisticadas sobre o impacto da abordagem na abertura. Por exemplo:

Esse aumento se correlaciona com a quantidade ou o tipo de conteúdo 
aberto disponível no MERLOT?

Será que novas categorias de membros do corpo docente começaram 
a usar recursos MERLOT?
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Será que os professores começam a usar os recursos MERLOT de 
forma diferente?

O cenário de interpretação descrito acima é apenas um esboço 
rudimentar do tipo de método sistemático que é necessário para 
relacionar significado com métrica. O objetivo do exemplo é que 
praticamente nenhuma questão interessante comparativa pode ser 
respondida e dificilmente alguma “próxima pergunta interessante” 
pode ser feita a menos que a metodologia de coleta e avaliação de 
resultados permita garantias razoáveis que fatores externos não estavam 
atuando e que as provas disponíveis são consistentes com as previsões 
de hipóteses relevantes sobre causalidade.

Aplicando a Estratégia
Foi afirmado anteriormente que o significado de educação aberta pode 

ser medido, e que os resultados da educação aberta podem ser avaliados 
usando métricas de desempenho, custo-benefício e risco do fornecedor e do 
consumidor e método sistemático de interpretação. Os métodos para fazer 
medições e uso, a fim de fazer comparações de interesse, estão determinados 
a aumentar em termos de precisão e utilidade, uma vez que a prática de 
avaliação seja adotada pela comunidade de prática. Outras métricas serão 
incorporadas na estrutura, mudando a estrutura das medidas.

Como pode o limite de adoção pela comunidade ser alcançado? Três 
projetos em curso oferecem uma oportunidade incomum para trazer à 
existência uma prática cultural de avaliação motivada estrategicamente 
para educação aberta. Cada projeto tem objetivos explícitos para 
aumentar a disponibilidade, acessibilidade e eficácia da educação – isto 
é, para uma educação significativamente melhorada através de uma 
abertura maior. Em adição à sua relevância geral coletiva para educação 
aberta, os projetos estão dedicando esforço especial complementar a 
três conceitos centrais distintos de abertura. A estrutura de e-Learning 
da Universidade Estadual da Califórnia fornecerá conteúdo acadêmico 
significativamente mais aberto. O projeto da Universidade Aberta 
proporcionará colaboração significativamente mais aberta entre 
alunos e professores. E as atividades da Fundação Sakai fornecerão 
significativamente mais configuração aberta na tecnologia educacional.

Esses três projetos irão avaliar o seu sucesso em termos internos e cada 
um é propenso a desenvolver um rico conjunto de medidas e procedimentos 
para aplicar tal autoavaliação. Os dados que cada projeto irá recolher e usar 

Livro.indd   86 29/09/2014   14:12:55



Avaliando os Resultados da Educação Aberta 87

para seus propósitos internos abrangerão o tipo de ambiente educacional 
completo ilustrado pelo desempenho, custo, benefício e métricas de risco 
que foram listadas acima. Esses dados servirão de base para comparação 
direta e detalhada com benchmarks de práticas antigas ou práticas 
alternativas, e os projetos são de escala e duração suficientes para permitir 
a evolução dos seus métodos de avaliação. Os produtos de trabalho dos 
projetos vão proporcionar um fluxo contínuo de resultados e interpretação. 
Um esforço conjunto para consolidar as métricas internas e métodos desses 
três projetos facilmente poderia servir de base para a apresentação da 
avaliação da comunidade à educação aberta.

Uma maneira simples de começar seria elencar as medidas de insumos 
e os resultados que já estão sendo utilizados pelos projetos individuais na 
estrutura comum de desempenho / custo / benefício / risco fornecida aqui. 
Por exemplo, todos os três projetos vão gerar dados de antes e depois sobre 
os benefícios globais da educação aberta, como a amplitude de recursos 
disponíveis, taxas de sucesso dos alunos e melhor alocação do tempo da 
faculdade / aluno, bem como fornecer métricas de referência para o custo 
de organização e desempenho em entregar experiências educacionais. 
Por causa de sua ênfase em diferentes aspectos da educação aberta, cada 
um vai fornecer evidência singular para comparar o custo de prover e o 
impacto benéfico de mais conteúdo aberto, colaboração e configuração. 
Métricas para desempenho e custo entre os projetos tendem a se ajustar 
prontamente à estrutura e serem diretamente comparáveis entre projetos, 
uma vez que termos são traduzidos, enquanto as métricas de qualidade 
educacional e risco organizacional exigem estudo e desenvolvimento para 
consolidar diferenças individuais ou diferenciar os requisitos individuais.

É possível, mas não muito provável, que esses projetos individuais (ou 
outros) venham a generalizar os seus métodos de avaliação ou consolidar 
seus procedimentos de avaliar e relatar resultados com outras pessoas em 
comum acordo. É mais provável que adaptar a avaliação para atender às 
necessidades locais e às exigências de cronogramas e orçamentos evite esse 
trabalho “extra” em resultados e métodos – a não ser que terceiros atuem 
para fornecer o ímpeto adicional e os recursos necessários para produzir 
significado, métricas e métodos para avaliação aberta da educação aberta. 
O tempo e as circunstâncias são ideais para que façam isso.

Pelo menos um leitor apontará que essa avaliação tem um lado obscuro. 
Na verdade tem. Medidas podem ser inadequadas, os resultados podem 
ser “produzidos” e inferências podem ser confundidas. Muitas variáveis 
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que não têm muito a ver com a educação, como mudança técnica, pressão 
de financiamento ou motivação individual, podem ter muito mais a ver 
com os resultados educacionais. No entanto, é equivocado inferir do risco 
de erro ou da possibilidade de influências irrelevantes que não há medidas 
apropriadas, resultados concretos ou inferências válidas. A possibilidade de 
erros significa apenas que a própria avaliação deve estar sujeita à avaliação.

Conclusão
O impacto da computação em rede na gestão da cadeia de 

suprimentos e varejo é evidente, assim como as mudanças nas práticas 
organizacionais trazidas por esta tecnologia através de várias disciplinas 
e vários tipos de organização. Mudança que é semelhante em espécie e 
âmbito está acontecendo na educação.

O traço comum de grupos que atingem seus objetivos em tempos de 
mudança parece ser um compromisso compartilhado e persistente para 
desempenho excelente, comunicação aberta e realização de grupo. Esse 
compromisso depende de hipóteses bem articuladas (certas ou erradas) 
sobre a causa e de resultados de mensurações rotineiras e comparação de 
resultados para determinar se as hipóteses são compatíveis. Aqueles que 
prosperarem na transformação da educação terão esse compromisso. 

Várias avaliações estão acontecendo agora na educação. Mas muito 
disso parece orientado para apenas justificar hipóteses e descrever dados, 
em vez de explicar resultados ou decompor suas causas. Diferentemente 
de outros campos, parece haver menos ceticismo sobre se os dados são 
confiáveis e comparações analíticas são significativas. Consequentemente, 
menos atenção é dada aos métodos de coleta e análise do que é necessário 
para entender os resultados ou prever os resultados futuros.

Este breve ensaio tem como objetivo fornecer uma justificativa para 
mais avaliação, e ainda mais sistemática, da educação aberta. Ele sugere 
que metodologia é o componente crítico de tal avaliação, e fornece uma 
descrição superficial dos tipos de atividades, dados e interpretação que 
estão envolvidos na avaliação da educação aberta.

Desenvolver e utilizar métodos aceitos de avaliação irá expor hipóteses 
sobre causa e efeito para apoiar ou refutar. Como efeito colateral, resultará 
em melhor reconhecimento dos colaboradores e suas contribuições para 
o campo, bem como desencorajará o sequestro de lições aprendidas. 
Reforçar o papel da avaliação no ecossistema da educação aberta terá como 
consequência uma compreensão mais profunda dos ganhos em prática.
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A pletora de recursos educacionais em formato digital, no momento 
presente, pode parecer esmagadora. 225.000 ocorrências em uma 
pesquisa no Google ou 140 e-mails na sua fila de mensagens na parte 
da manhã levam muitos de nós a simplesmente ir embora ou desligar 
os computadores. Nossa cultura está na “fase de saturação” em todos os 
sentidos, e o mesmo acontece com o ensino superior. Mas abordagens 
em educação aberta, algumas testadas ao longo das décadas antes de 
chegarmos à fase de inúmeras opções, podem oferecer maneiras de 
transformar excesso em abundância.

O termo “educação aberta”1 teve muitas abordagens ao longo dos 
anos, tais como aprender fazendo, aprendizagem informal, abordagem 
holística, aprendizagem no mundo real (“aprendizado autêntico”) e 
muitos outros. No entanto, espera-se que professores e alunos estejam 
abertos às variedades de abordagens de ensino, que acabam por ser, 
talvez, a estrutura histórica mais útil para a compreensão dos atuais 
desafios da aprendizagem em rede e abundância digital. Em épocas 
anteriores, as aulas da educação aberta muitas vezes pareceram apenas 
uma contracultura alternativa (lembra-se da “sala de aula aberta”?). 
Agora, no entanto, à medida que avançamos mais plenamente na era 
do conhecimento digital, o que era apenas uma alternativa é agora um 
imperativo. A Internet e a Web, e mais uma série de recursos educacionais 
disponíveis, estão fazendo “abrir” o padrão necessário. Da noite para o 
dia, “aberto” está em alta e assumiu novos significados:
• Os professores estão se tornando facilitadores numa discussão de 
aprendizagem carregada, multifocal, em rede e local, que é multicêntrica 
e que eles já não controlam.
• Publicações libertaram-se de muitos métodos tradicionais, logo o 
conteúdo multidisciplinar é revisado constantemente.

Uma Colheita Muito Farta? Uma Estrutura 
para a Fartura Educacional

Trent Batson, Neeru Paharia e M.S. Vijay Kumar
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• Todos os princípios dos projetos educacionais estão dando lugar ao 
comando: “estar aberto a múltiplos usos e usuários”.

Emocionante, sim, mas também desconcertante. A abundância de 
informações e oportunidades de interação pode sobrecarregar e ser 
subexplorada por um sistema educacional cujas práticas são lançadas 
em um quadro de escassez de recursos. O ensino superior, com uma 
cultura que se estabeleceu confortavelmente ao longo dos séculos em 
um modelo dominante de aprendizagem acadêmica formal, apegada ao 
papel e à impressão, bem como ferramentas físicas, tais como laboratório 
de instrumentos, é altamente situado (isto é, você aprende onde estão 
as ferramentas), refletindo este modelo de escassez. Alunos pagam 
mensalidade para ter acesso aos recursos escassos de ferramentas de 
aprendizagem e professores situados em um só lugar. Essa escassez é 
rentabilizada através de uma medida de tempo versus assento.

A manifesta natureza da aprendizagem através da Internet, a educação 
aberta, inicia-se com fartura – que só vai se multiplicar ao longo do tempo. 
Philip Slater, antropólogo e autor de “A Busca da Solidão”, viu a fartura do 
pós-guerra nos Estados Unidos como uma das causas para a “revolução” 
da década de 1960, quando baby-boomers, aproveitando a riqueza de 
seus pais, que haviam crescido durante a depressão, não conseguiam 
entender suas crenças baseadas em escassez (1970). Suas convicções sobre 
pobreza – seja discreto, esconda a riqueza para que não seja roubada, não 
exiba emoções, a vida é cheia de perigos – enfureceu seus descendentes 
dionisíacos. “Vamos celebrar a vida, não proteger nossas riquezas 
desconfiados” foi traduzido para “não confie em ninguém com mais de 
30 anos”, parafraseando Slater. Agora parece que estamos enfrentando 
a mesma fissura cultural 40 anos depois: recursos educacionais abertos 
(em inglês, OER) são tão abundantes que as suposições dos educadores 
baseadas em escassez são desafiadas. 

Agora, em vez de escassez de recursos educacionais, nessa nova 
era tecnológica somos confrontados com conteúdo aberto, recursos 
abertos, ensino aberto, arquitetura aberta na concepção de espaços 
físicos e virtuais, código aberto e conhecimento aberto, que floresceram 
nos últimos dez anos. A academia está respondendo. Espaços de 
discussão acadêmica abertos “carregados” estão levando a uma melhor 
compreensão e acomodação para os aspectos sociais do aprendizado. 
A enxurrada de novos conteúdos acadêmicos está sendo direcionada 
para novas comunidades de “remix”. Desenvolvedores de espaços de 
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aprendizagem física e virtual – incluindo os conceitos arquitetônicos 
básicos de concepção de software – estão aprendendo a acomodar o 
constante volume, variação e inovações.

Em suma, estamos nos movendo em direção a uma ecologia do 
conhecimento que se caracteriza por acesso irrestrito a recursos 
educacionais, escolha e mudança de contexto e clientela do ensino 
superior. A Tabela 6.1 mostra como a educação superior já está se 
movendo em direção a uma aprendizagem aberta:

Tabela 6.1
Análise das tendências para educação aberta no ensino superior

Estruturas inertes /
base na escassez

Indicadores de 
tendência

Estruturas mutáveis /
base na fartura

Aprendizagem 
individual

Aprendizagem 
colaborativa, 
desenvolvimento 
completo do 
estudante, internatos, 
aprendizagem em 
serviço, trabalho de 
campo, reconhecimento 
do “trabalho real”

Aprendizagem aberta: 
acolhendo os aspectos 
sociais da aprendizagem

Transmitindo 
conhecimento; 
conteúdo é um objeto

Reconsiderando 
definições legais do 
conhecimento

Aprendizagem aberta: 
codesenvolvendo 
conhecimento com 
alunos; e alunos com 
alunos; conteúdo é um 
processo

Projeto deve apoiar 
processos previsíveis

Arquiteturas aberta em 
projeto de software, 
espaços de leitura e 
estrutura organizacional

Projeto apoia inovação 
não intencional

Os “indicadores de tendência” na segunda coluna são tendências 
positivas na direção de uma abordagem mais variada de ensino e 
aprendizagem. No entanto, queremos saber se essas tendências positivas 
podem se tornar fortes o suficiente para se envolverem verdadeiramente 
nas oportunidades de aprendizado agora apresentadas pela 
aprendizagem em rede. Pode o ensino superior explorar plenamente a 
quantidade de oportunidades de educação aberta disponíveis?
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Aprendizagem Aberta como Trabalho Visível em Processo
É um desafio para educadores compreender o que está acontecendo 

dentro das cabeças dos alunos enquanto eles estão aprendendo. Sem 
esse entendimento, é difícil avaliar o valor da abordagem de ensino. A 
educação aberta faz o processo de aprendizagem e ensino visível, mais 
aparente como um trabalho em progresso.

Considere um cenário familiar, a sala de aula de redação. Você 
deve se lembrar da composição típica do curso universitário: seguindo 
as instruções do professor, os alunos deveriam escrever artigos, 
entregá-los, e em seguida, recebê-los de volta, alguns dias depois, 
com marcas vermelhas. Para orientá-los nos textos, os estudantes 
deveriam procurar modelos de boa escrita e tentar lembrar os vários 
princípios recebidos do professor. Mas escrever é pensar, um processo 
de descoberta, invenção e elaboração. Como podem professores de 
escrita participar e orientar esse processo? Como eles podem treinar 
estudantes durante o processo, em vez de apenas no início e no fim? 
Como eles podem fazer o processo aberto?

Uma abordagem é adotar o método de escrita em estúdio. Cada 
aluno, usando um computador, é conectado à “escrita social”, via 
chat ou outro software social de tempo real, com o professor também 
presente na fase de descoberta da escrita em grupo (brainstorming). A 
abordagem de escrita em estúdio é uma evolução natural dessa nova 
fartura de conteúdo para o aluno. Com a capacidade da tecnologia para 
lidar com múltiplas entradas simultâneas e organizá-las em um diálogo 
de fácil leitura, os alunos não precisam mais escrever sozinhos durante 
os primeiros estágios do processo de escrita.

Por exemplo, uma abordagem de ensino chamada de Redes 
eletrônicas de interação (Electronic Networks for Interaction – ENFI), 
(veja http://endora.wide.msu.edu/1.2/coverweb/cmcmday.html) tem 
sido amplamente adotada em programas de composição em todo o país. 
Professores podem ver ideias se desenvolverem no diálogo, podem 
conhecer melhor a escrita de seus alunos, e podem guiar a fase de 
descoberta da escrita de uma maneira nova. Este é um aspecto valioso 
da fartura da educação aberta: aprender através da prática em um 
ambiente social com orientação de um professor, com todo o processo 
visível e aberto ao escrutínio. Escrita à mão no papel é muitas vezes um 
processo lento e difícil de compartilhar; escrever em um computador é 
rápido e altamente compartilhável.
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Agora, considere a aprendizagem de um estudante ao longo do tempo: 
como seria capturada e compartilhada? Encontramos um exemplo 
semelhante no Portfólio de código aberto (Open Source Portfolio – OSP), 
uma ferramenta dentro do ambiente de aprendizagem colaborativa Sakai 
(www.sakaiproject.org). Portfólios permitem que rascunhos concluídos 
de trabalho do aluno (visual, textual, simbólico e similares) fiquem com o 
aluno ao longo do curso, uma série de cursos, um programa de certificação 
ou graduação completo, ou ao longo de toda a vida. 

Portfólios eletrônicos de qualquer tipo estão no centro da educação 
aberta. Se o trabalho dos alunos (seus “ativos”), suas reflexões sobre 
ele e os comentários dos professores sobre ele são acessíveis via Web 
para pessoas com permissão de visualização, a aprendizagem do aluno 
em resposta a um plano de estudos é visível e aberta ao escrutínio. A 
conversa em torno deste conteúdo gerado pelo estudante pode, então, 
ser estendida eletronicamente no espaço e no tempo. Na verdade, esta 
remixagem de conversação de conteúdo e comentários pode ser tão 
valiosa quanto a própria criação de conteúdo original.

Essas duas abordagens, ENFI e o uso de portfólios, sugerem como 
a fartura digital oferece novos pontos de vista que podem levar ao 
aumento da aprendizagem e à avaliação da aprendizagem mais bem 
informada.

Aprendizado Aberto: Aprendendo com os Colegas
Como os exemplos sugeriram, conteúdo gerado pelo estudante é 

agora mais fácil de ser incluído como parte do “texto” do curso. Ao passo 
que estudantes comentam o trabalho uns dos outros neste processo, 
guiados e influenciados pelo professor, eles e o professor estão trazendo 
à vida um novo tipo de aprendizagem vital e social: conversar (parte 
oralmente e parte compartilhando o trabalho feito em computadores) 
uns com os outros, o que, em si, é o trabalho do curso. A conversa pode 
continuar (e continua) entre as aulas.

Este novo tipo de interação envolve alunos e professores de uma 
forma que exige um novo conjunto de habilidades. No entanto, 
professores pensam em alunos “net-gen” (geração da rede) e podem não 
saber como trabalhar com a habilidade de aprendizagem social desta 
geração. Em vez disso, pode ser útil pensar nos “eus” que a educação 
aberta pode reunir. Darren Cambridge, um membro do corpo docente 
da Universidade George Mason, descreve um “eu virtual” (network 
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self), que tem um forte aspecto social em seu livro (2008). O eu virtual 
de Cambridge está confortável com a fartura e encontra maneiras de 
usar a fartura digital. Uso social da rede, por sua vez envolve o “eu 
empreendedor”, seu perfil aberto e brincalhão. Este perfil adora coletar 
(agregar) e criar novas conexões. Ele vive no espaço infinito da mente 
(social) e aprende através de relacionamentos.

O eu virtual e o eu empreendedor abrem um contexto social muito 
maior para ensino e aprendizagem. Este é o eu que se deleita com a 
fartura e que está aberto a aprender como ser um consumidor inteligente 
ao longo da vida dos abundantes recursos educativos abertos. O ensino 
superior precisa aprender como usar melhor as oportunidades de 
aprendizagem social.

Conteúdo, Comunidade, Criatividade e as “Commons”
Como vemos que a fartura de trabalho de curso gerada pelo 

estudante pode levar a novas maneiras de alavancar os aspectos 
sociais da aprendizagem, então perguntamos como professores 
e pesquisadores podem usar de forma semelhante a nova fartura 
digital em apoio aos valores acadêmicos tradicionais. Eles também se 
encontram em um redemoinho de novas formas de pesquisar e criar 
conteúdo disciplinar. Como resultado, líderes de ensino superior estão 
enfrentando problemas de quem possui o conteúdo, como certificar que 
o conteúdo foi analisado dentro das disciplinas, como usar a fartura de 
conteúdo em sala de aula e como sustentar uma comunidade coerente 
de aprendizagem. A Creative Commons (http://creativecommons.org/) 
abordou essas preocupações de maneira imaginativa e poderosa.

Creative Commons
Depois de lançar suas licenças de direitos autorais abertas no fim de 

2002, a Creative Commons começou um esforço maciço para ganhar 
aprovação das licenças e construir uma vibrante economia compartilhada 
entre os criadores na Internet. O potencial e a visão para um sistema de 
compartilhamento robusto eram claros. Sob um paradigma de partilha, 
um músico poderia facilmente remixar uma música que ele encontrou 
on-line e, em seguida, compartilhar a sua criação; um professor de 
matemática no Vietnã poderia facilmente fazer o download, traduzir e 
redistribuir um plano de aula que alguém postou na Índia on-line muito 
antes; e um estudioso da Nigéria poderia acessar resultados de pesquisa 
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de ponta encontrados on-line e aplicá-los ao seu ambiente local. Sem 
licenças abertas, essas e outras utilizações seriam difíceis, mesmo que 
os autores originais quisessem partilhar o seu trabalho, tudo porque o 
direito autoral estava barrando esse caminho.

A Creative Commons desenhou uma estrutura de três etapas que 
apoiaram sua visão: (1) aumentar o conteúdo licenciado, (2) tornar 
esse conteúdo pesquisável e (3) habilitar comunidades de remixagem e 
colaboração. Essa estrutura tem sido seguida, a fim de construir e evoluir 
as commons. Ela criou um ciclo de feedback vital para a sociedade 
através da Internet – criar, agregar, ajudar os usuários a encontrar itens 
de interesse, incentivar recontribuição, e a criação original continua 
existindo. Este processo tem funcionado por séculos, mas a um ritmo 
muito mais lento, e com muito menos potenciais participantes. A Creative 
Commons reinventou como a força criativa dentro da sociedade poderia 
funcionar em uma era digital.

A última etapa da estrutura Creative Commons, a construção de 
comunidades de colaboração e remixagem, oferece uma oportunidade 
sem precedentes para aproveitar essa fartura crescente de recursos para 
proveito educacional. Centrando nesta etapa, recursos educacionais 
abertos podem ser usados no seu potencial máximo, tanto na melhoria 
da qualidade desses recursos, quanto no aumento do alcance de quem 
pode acessar o conhecimento. Muito mais é possível, tanto através de 
projetos, como de maneiras mais profundas.

Considere o exemplo do ccMixter, um site de “música comunitária 
com remixes sob licença Creative Commons, onde você pode ouvir, 
samplear, mixar ou interagir com a música da maneira que você quiser” 
(http://ccmixter.org). Aqui, músicos envolvem-se em uma conversa 
musical para melhorar o conteúdo uns dos outros. ccMixter é muito 
mais do que um site que hospeda música: é uma comunidade de 
músicos que postam suas canções, remixam canções de outras pessoas e 
dão feedback e comentários entre si.

Quando um remix de uma música é feito, o sistema cria um link 
automático entre as duas canções. Se uma música tem doze remixes, 
todos aqueles remixes estão ligados a partir da canção original, 
tornando-se possível explorar diferentes expressões e a evolução 
da canção original. A “Composição” da música está em constante 
evolução, na medida em que inclui a participação de mais e mais 
pessoas através de remixes e comentários. Concursos são realizados no 
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site periodicamente, onde toda a comunidade se reúne e concorre para 
fazer as melhores combinações das faixas disponíveis no site. Autores 
das versões vencedoras são escolhidos para serem colocados em CDs 
especiais, ou até ganham contratos de gravação para que eles possam 
receber mais exposição e crédito social por seus esforços. O site está 
sob licença Creative Commons, para que os músicos sejam capazes de 
remixar sem ter que se preocupar com direitos autorais.

Comunidades para Educadores
Imagine como aspectos no ccMixter podem ser aplicados para criar 

um OER “mixter” para os professores. Os educadores poderiam postar 
seus planos de aula na Web, o OER Mixter, em formato de texto, áudio 
ou vídeo transformáveis. Outros educadores poderiam reconstruir ou 
alterar essas obras para adicionar conteúdo, adaptá-lo para atender 
às necessidades de sua comunidade local, ou adicionar material 
pedagógico. Eles poderiam repassar suas novas versões, e o software 
criaria uma conexão visível entre a obra original e o novo trabalho. 
Assim, se eu quisesse acrescentar um componente de vídeo ao plano 
de aula de John em geometria, eu poderia conectar o meu vídeo para o 
plano de aula original de John.

Construir comunidades para educadores significa construir “mixters”, 
em que educadores possam remixar uma quantidade abundante de 
conteúdo criado por seus pares, para produzir recursos educacionais 
abertos melhores e mais colaborativos.

Comunidade para Pesquisadores: AcaWiki
Uma das funções principais de instituições de ensino superior é 

pesquisar questões sociais, científicas e culturais de ponta, a fim de fazer 
progredir a sociedade. Mas, por causa da lei de direitos autorais e cultura 
acadêmica, a maioria dos resultados de pesquisa acadêmica é publicada em 
periódicos científicos que exigem assinaturas caras para permitir o acesso. 
Muitas vezes, só os filiados a uma universidade bem financiada podem ter 
acesso. Embora haja uma quantidade abundante de pesquisa acadêmica, 
infelizmente, a maior parte dela não está acessível.

Outros esforços como o AcaWiki (http://icommons.org/node/acawiki) 
usam o licenciamento aberto, a comunidade e a Internet especificamente 
para divulgar mais amplamente os resultados da pesquisa para o 
público. O AcaWiki alavanca o poder de software social para produzir 
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resumos de trabalhos acadêmicos licenciados em Creative Commons, 
em linguagem acessível ao leitor leigo, para educação e utilização da 
população em geral. O projeto visa fazer uma comunidade de alunos de 
graduação e acadêmicos escrever resumos curtos semelhante a revistas 
(dois a três parágrafos) de trabalhos acadêmicos e contribuir para a 
AcaWiki. Como direitos autorais só se aplicam aos trabalhos escritos, 
e não às ideias ou aos dados por trás deles, resumos de trabalhos 
acadêmicos podem ser escritos e licenciados sob uma licença Creative 
Commons BY (atribuição) e distribuídos gratuitamente na Internet e em 
cópias físicas pelo mundo.

Para adicionar mais valor à informação, outros contribuintes poderão 
anotar, discutir ou acrescentar informações no artigo original, talvez 
acrescentando analogias, imagens, vídeos ou outros dispositivos para tornar 
a informação mais facilmente compreensível. Os membros da comunidade 
também podem adicionar valor através da criação de “playlists” de resumos, 
juntando-os para mostrar como um fluxo específico de investigação 
evoluiu ao longo do tempo, para que possam mais rapidamente entender 
o “quadro geral”. Pesquisadores, especialistas na área, estudantes de 
graduação e público em geral poderão fazer ligações, através de uma sessão 
de discussão de cada um dos artigos, nas quais podem debater ou publicar 
materiais complementares. Além destas características principais, resumos 
de trabalhos acadêmicos podem ser traduzidos em outras línguas para que 
pessoas ao redor do mundo possam acessá-los. Ainda, os resumos podem 
ser marcados com caracteres legíveis para máquinas de metadados, para 
que estas possam derivar compreensão do conteúdo. Com tais recursos 
disponíveis, indivíduos, educadores e sociedade beneficiam-se de maior 
acesso à pesquisa acadêmica.

Projeto: Projeto Aberto Fornece Flexibilidade e Escolhas
Como podemos aplicar esses princípios de “mescla” para conceber 

novos ambientes de aprendizado, tanto no mundo real quanto no virtual? 
E essa mescla – conseguida através de código aberto ou comunidades 
de padrões abertos ou projetos otimizados de espaços de aprendizagem 
física – resultar em projetos que convidam a si próprios à livre-troca e 
ao aprendizado social?

Em uma sala de aula típica, o professor está na frente e os alunos 
sentam-se em cadeiras que são fixas no chão. Essa inflexibilidade física 
restringe como o professor pode interagir com os alunos e como os 
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alunos podem interagir entre si. O projeto de software tem seguido 
um padrão semelhante, favorecendo ferramentas que apoiem o corpo 
docente, mais que os alunos, a gerir o espaço digital. Um sistema de 
gerenciamento de cursos tradicionais, por exemplo, reforça a experiência 
de aprendizagem segmentada dos alunos, em que o seu trabalho (“ativos 
da aprendizagem”) raramente é usado num semestre subsequente ou 
através de uma série de cursos.

A concepção e o desenvolvimento de aplicações educacionais, 
mesmo que sejam de código aberto, muitas vezes levam a valor 
educativo limitado e de frágil viabilidade. Os aspectos técnicos do 
projeto têm limitado a portabilidade e interoperabilidade de recursos 
de aprendizagem e, consequentemente, inibem o tipo de flexibilidade 
que apoia as diversas pedagogias e o compartilhamento de diversos 
materiais de aprendizagem. Por exemplo, o forte acoplamento da 
interface do usuário para componentes de aprendizagem (como em um 
sistema de gerenciamento de aprendizagem monolítico) restringe o uso 
de objetos de aprendizagem em diferentes contextos ou para atingir 
diferentes objetivos de aprendizagem.

Um projeto de arquitetura aberta, como a Iniciativa Conhecimento 
Aberto (Open Knowledge Initiative – OKI) do MIT (http://www.
okiproject.org/), aborda dois atributos essenciais para que plataformas e 
ferramentas de tecnologia sejam educacionalmente produtivas: escolha 
e sustentabilidade. Permitir e apoiar decisões é uma meta essencial à luz 
de alguns “presentes” da tecnologia e dos ambientes educacionais:
• Valor educacional é derivado através de múltiplos modos e diversas 
ferramentas. Por exemplo, um instrutor pode querer apoiar uma classe 
com um sofisticado mecanismo de simulação e uma lista de discussão 
bastante comum, enquanto aplica testes em papel. A plataforma deve 
apoiar a transição fácil de um para o outro.
•  As tecnologias nas quais construímos nossa infraestrutura necessariamente 
irão mudar. No curto prazo, estruturas de software educacionais devem 
incentivar um “mercado” de ferramentas e conteúdo, tanto sob propriedade 
quanto de código aberto, para que educadores e alunos possam escolher a 
funcionalidade que melhor atenda às suas necessidades.

A distinção entre aplicativos sob propriedade, de código aberto ou 
“aplicações próprias” ficou turva à medida que as ideias e a tecnologia 
de inspiração OKI estão mudando a forma como os aplicativos são 
criados e mantidos. Cada vez mais, os aplicativos abertos que adotam 

Livro.indd   98 29/09/2014   14:12:56



Uma Colheita Muito Farta? 99

padrões abertos que permitem combinações prudentes de código aberto 
e soluções sob propriedade estão sendo vistos como a norma.

O projeto e a arquitetura do aplicativo aberto são facilitadores cruciais 
para um ambiente rico em oportunidades de remixagem e onde ensino 
superior, indústria e grupos padrões trazem diferentes contribuições, 
acelerando inovações e difusões tecnológicas em educação. A estrutura 
técnica e jurídica desses sistemas deve permitir que a participação e 
contribuição de diferentes atores com base em seus pontos fortes específicos 
possam ser aproveitadas. Por exemplo, as iniciativas Sakai e OSP adotaram 
a abordagem de base comunitária para alavancar tanto os valores criativos 
da academia quanto a manutenção contínua e capacidade de marketing da 
indústria por meio do engajamento de parceiros corporativos comunitários, 
como rSmart (http://www.rsmart.com), entre outros.

A ecologia educacional sustentável requer essa diversidade de 
participação e uma sensação de segurança para inovar. Se uma 
contribuição de código pode levar a uma melhoria temporal na 
funcionalidade do aplicativo, então parece seguro continuar a contribuir. Se 
a comunidade está organizada para preservar o processo de contribuição ao 
longo do tempo e apoiar a aplicação, então ela parece segura para ser usada.

Flexibilidade no projeto de ferramentas e espaços, tanto virtuais 
quanto na vida “real”, ajuda tanto professores quanto alunos a aproveitar 
o maior número de opções que eles têm agora para comunicação e 
colaboração, visualização, o acesso aos recursos, arquivo e busca, aulas 
em conjunto e no repensar do projeto de curso. A estrutura técnica e 
organizacional aberta que apoia tal flexibilidade é, em certo sentido, 
uma extensão natural da arquitetura de pesquisa e ensino abertos, que o 
ensino superior tem tentado apresentar ao longo do tempo, embora com 
resultados mistos, a fim de permitir a integração e interação de ideias e 
pesquisas novas e diversificadas.

Repensando a Educação para a Aprendizagem Aberta
As iniciativas referidas até agora demonstram que a funcionalidade 

de abrir recursos educacionais pode ser estendida: O conteúdo pode ser 
alterado e melhorado, métodos pedagógicos podem ser compartilhados, 
com a possibilidade de ganhos de aprendizagem, e novas comunidades 
podem colaborar construtivamente através de concepção e práticas abertas. 
Eles sugerem que as restrições que existem no ensino superior estão sob 
ataque no novo mundo da remixagem. Quando aliada em torno de um 
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objetivo comum de produzir a melhor aplicação para uso acadêmico, 
confiança e familiaridade aparecem e emerge um discurso comum. As 
pessoas aprendem a falar umas com as outras e as restrições começam 
a se dissolver. Comunidades de código aberto, como Sakai, Apache ou 
Kuali, e comunidades de conhecimento aberto, como OCW ou OKI, são os 
principais exemplos de como os interesses da propriedade e da criatividade 
social estão sendo reequilibrados dentro do mundo aberto.

Podemos ver que novas filiações estão se desenvolvendo em torno 
do processo conhecimento-criação central no ensino superior e que as 
aplicações tecnológicas na Internet estão, literalmente, criando cultura e 
espaço acadêmico no virtual.

Podemos, então, imaginar também um modelo educacional que 
produtivamente estimula essa fartura para oferecer oportunidades 
de aprendizagem estruturadas para o aluno na Internet, até mesmo 
fazendo com que ele desista de inscrever-se em uma instituição de 
ensino superior?

Antes de mergulhar com entusiasmo para construir as possibilidades, é 
instrutivo nos lembrar de que as instituições acadêmicas existentes ajudam 
a navegar através do mar humano de conhecimento. Elas se organizam em 
cursos e pré-requisitos para tornar o processo de decisão mais fácil e objetivo. 
Elas permitem que professor e colegas de classe se orientem e se motivem. 
Elas fornecem uma estrutura e um contexto social para ajudar alunos a 
seguir dos estágios iniciais de aprendizagem até a maturidade. Elas ajudam 
os alunos a resolver problemas relacionados a completar tarefas fornecendo 
um cronograma das “prestações” (conjuntos de atribuição), promovem sua 
inserção no mercado de trabalho, certificam o valor da aprendizagem dos 
alunos, e, no geral, ajudam com os problemas de um jovem fora de casa.

Apesar de uma estrutura on-line não poder oferecer toda a gama de 
serviços das tradicionais entidades universitárias, podemos ser capazes 
de definir comunidades on-line que oferecem alguns deles.

Comunidade para o Aluno: P2PU
Vamos imaginar uma comunidade Web vibrante de alunos em 

algo chamado Peer-to-peer University, ou “P2PU”. P2PU não seria 
uma universidade “real”, mas sim um grupo de autoalunos e tutores 
que trabalham em conjunto e emulam algumas das funções de uma 
instituição acadêmica, trabalhando aos pares. Proporcionar faixas de 
graus ajudaria alunos e tutores a navegar pelo vasto terreno de recursos 
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OER, orientados pelos objetivos. A P2PU definiria “graus” como a 
reunião de materiais OER de repositórios diferentes que, juntos, seriam 
suficientes como um “grau” em um assunto. Por exemplo, P2PU pode 
especificar 15 cursos de Física, disponíveis nos vários locais do projeto 
OER, que precisariam ser completados a fim de obter um grau de Física 
P2PU. Uma vez que muitos recursos OER contêm componentes que 
não são livres e de código aberto, como livros didáticos e trabalhos 
acadêmicos, a P2PU só usaria cursos que tivessem todos os componentes 
disponíveis, ou iria encontrar alternativas. Assim, os alunos podem 
cursar Física 101 do MIT OCW, e Física 202 da Tufts OCW.

Além de especificar faixas de graduação, a P2PU organizaria “cursos” 
programados, onde grupos de alunos se reuniriam e aprenderiam a 
usar o material para um curso. Os participantes também poderiam ter 
páginas de perfil que detalham os seus interesses, ocupações e mostram 
quais cursos foram concluídos. Postar os nomes dos alunos e os cursos 
OER em algum lugar do site poderia dar um incentivo adicional para 
que estudantes completassem aulas na P2PU. Pode ser que um dia um 
empregador reconheça um “Grau Net” da P2PU como tão valioso, ou 
mesmo mais valioso, do que um diploma universitário tradicional. 
Inerente ao sistema, alunos P2PU – que estão confortáveis com seu 
“eu virtual” – seriam reconhecidos como iniciadores no grupo de 
aprendizado. O “Grau Net” da P2PU seria valioso por direito próprio, e 
logo poderia começar seu caminho em direção à aceitação.

Barreiras à Percepção do Potencial do OER
Embora tais possibilidades sejam inspiradoras, a arquitetura atual 

do ensino superior permite oportunidades como a P2PU? Ou a inércia 
da aprendizagem passiva está perpetuando uma relutância, por parte 
dos alunos, bem como do corpo docente, para entrar numa “zona de 
desconforto” de remixar? Será que estudantes apreciam a autoridade 
descentralizada? Entre professores e alunos, qual grupo é realmente 
aversivo ao risco quando se trata de uso imaginativo de tecnologia e da 
educação aberta?

Poderíamos facilmente acreditar que o corpo docente, que está ele 
mesmo a explorar novos meios da participação em comunidades 
remixando em seus próprios campos, aplicaria naturalmente essa 
experiência em sala de aula. Mesmo assim, enquanto alguns docentes 
podem audaciosamente seguir aonde a educação aberta pode levá-los, 
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alguns alunos, apesar de ter experiência em alguns usos da Internet e 
ferramentas de TI, podem ser muito conservadores em suas expectativas 
em sala de aula. Eles podem vir para a faculdade esperando que, 
independentemente dos brinquedos de TI no campus, ou na própria 
sala de aula, os professores ainda vão dizer-lhes o que devem saber e, 
em seguida, testá-los sobre o que foi dito.

Essa visão conservadora de tecnologia, é claro, não é a opinião popular 
sobre a “net-gen.” (Veja, por exemplo, http://www.centerdigitaled.com/
story.php?id=103831). Entretanto, imaginamos se as generalizações 
atuais sobre a net-gen realmente acontecem fora da sala de aula. 
Conversar em seu smartphone nas aulas não significa necessariamente 
que você, como um jovem estudante, está pronto para ser imerso em 
atividade colaborativa, não dirigida e que exige energia. Facilidade 
com tecnologia e trabalho intelectual focado ainda são muito diferentes 
cognitivamente. E, talvez alunos de escolas secundárias tenham sido 
reféns de normas nacionais que vão contra a nova cultura de fartura. 
Alunos podem “ter um hippie dentro de si”, mas não esperam realmente 
isso dos seus professores. Será que criamos um molde mental, chamado 
de “sala de aula”, que nos tem no encalço?

Talvez parte do quebra-cabeça atual sobre educação aberta esteja 
nesta pergunta: se o processo de remixagem for acelerado e um milhão 
de olhos substituírem os ”porteiros”, o conhecimento será enriquecido 
ou enfraquecido? Como fazer para certificarmos esse acelerado processo 
de aprendizagem e criação de conhecimento? Docentes têm servido 
ao longo dos séculos como um filtro de conhecimento, fornecendo 
interpretações de conhecimento disciplinar, orientando alunos para 
ideias importantes e métodos de investigação para que eles próprios 
possam ganhar experiência. Ao invés de definir um curso rígido, estão 
as faculdades prontas para ter um papel mais facilitador, orientando os 
alunos através da remixagem disciplinar “crua”?

Pronto para a Mudança?

Estamos no início de uma mudança milenar no ensino superior. Como 
todas as partes envolvidas – professores, estudantes, desenvolvedores, 
líderes empresariais e institucionais, entre outros – melhor se adaptam 
à rede de aprendizagem e aceitam a aprendizagem como um trabalho 
em progresso constante? Como fazer com que a faculdade se inclua 
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melhor na conversa acadêmica educacional aberta, que é prontamente 
disponível para alunos? Como suas próprias salas de aula podem se 
tornar tão vitais quanto os sites de remixagem descritos aqui?

A formalização e certificação da aprendizagem em rede vai levar 
tempo, uma vez que ainda estamos aprendendo através do trabalho com 
portfólios eletrônicos. Estes formalizam o processo de remixagem em 
sala de aula, mas, para usá-los bem, o corpo docente deve reexaminar 
as metas de aprendizagem muitas vezes implícitas em seus cursos e ver 
como essas metas se saem no novo portfólio “trabalho em progresso do 
aluno”, que é o microcosmo do grande mundo da educação aberta. Como 
podem seus alunos progredirem diante dos objetivos de aprendizagem 
de uma forma que inclua as vastas oportunidades de aprendizagem que 
se abrem diante deles? Como podem os alunos participarem na criação e 
remixagem de conteúdo disciplinar utilizando novas ferramentas digitais, 
sob a orientação de seus professores? E como podem seus currículos, 
espaços de aprendizagem e ferramentas serem concebidos incorporando 
perfeitamente sempre novas oportunidades de aprendizagem? Como 
podem eles se juntarem à dança da fartura digital?

Talvez estejamos deixando pra trás o tempo em que mudanças na 
educação superior possam continuar a ser incrementadas, e, em vez 
disso, estão entrando em um período de equilíbrio interrompido.

Nota 

1 Ver W. Huitt (2001), Humanism and open education, Educational Psychology 
Interactive (Valdosta, GA: Valdosta State University). Retirado, em 8 de janeiro 
de 2008, de http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/affsys/humed.html. Este 
estudo resume outros estudos para apoiar a afirmação de que abordagens de 
“educação aberta” na década de 1990 resultaram apenas em resultados mistos, 
e que o “ensino facilitador” – usado como um método de instrução direta – 
produziu melhores resultados. Aspectos do ensino facilitador:
• Resposta ao sentimento do aluno.
• Uso de ideias dos alunos nas interações instrucionais em curso.
• Discussão com os alunos (diálogo).
• Elogio dos alunos.
• Fala congruente do professor (menos ritualística).
• Adaptação de conteúdos para a estrutura de referência individual do estudante 
(explicações criadas para atender às necessidades imediatas dos alunos).
•Sorrir com os alunos.
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Usar ferramentas de tecnologia agora permite que o instrutor alcance todos eles 
– exceto o último – para ser mais “facilitador”, sem ter que usar um método 
de instrução direta se ele adotar abordagens tradicionais de educação aberta. 
Ainda assim, a cautela com esse estudo de sete anos atrás é importante. 
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Um século e meio atrás, Thomas Carlyle escreveu em sua citação famosa 
que “a verdadeira universidade é hoje uma coleção de livros”1. Se de 
fato a verdadeira universidade é uma biblioteca, então a capacidade sem 
precedentes da Internet e da World Wide Web para abrir o acesso a quase 
incompreensivelmente grandes armazéns de informação deve ser o mesmo 
que abrir as portas de uma nova universidade global. Isso seria um grande 
avanço para o sonho universal de educação aberta disponível – o sonho 
de tornar as muitas oportunidades educacionais disponíveis para tantas 
pessoas em todo o mundo possível, com mínimas barreiras econômicas 
exceto acesso a tecnologia da informação básica e infraestrutura de rede.

O acesso à educação não é a mesma coisa que o acesso à informação, 
embora os dois estejam intimamente relacionados e possam muitas 
vezes ser razoavelmente vistos como dois pontos de um processo 
contínuo. Indubitavelmente, o acesso à informação, ao conhecimento e 
aos recursos educacionais oferece oportunidades para a aprendizagem, 
mas obter a educação dessas oportunidades pode ser mais elusivo.

Além disso, acesso não é o mesmo que acesso aberto, e a economia aqui 
é importante. O livre acesso à informação no mundo digital tem quase um 
custo marginal zero (basicamente ciclos incrementais e largura de banda), 
com praticamente todas as despesas na primeira cópia do recurso de 
informação. Ofertas educacionais tradicionais, tanto no mundo físico quanto 
digital, têm custos marginais substanciais em termos de interação professor-
aluno. Enquanto a tecnologia pode, talvez, ajudar os professores a gerir 
alguns estudantes a mais por classe de forma eficaz, fundamentalmente, 
mais alunos nessas situações significa mais professores caros e escassos.

Para realmente fazer a economia da educação aberta em grande escala 
funcionar, precisamos minimizar ou mesmo eliminar completamente a 
tradicional interação professor-aluno em favor da interação do aluno 

Bibliotecas Digitais, Comunidades de 
Aprendizagem e Educação Aberta

Clifford Lynch

7
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com o conteúdo e software digitais. Isso sugere para mim que, para 
o futuro previsível, enquanto as ofertas de educação aberta podem 
aumentar substancialmente em qualidade, elas vão continuar a ficar 
para trás das melhores ofertas educacionais financiadas dos modelos 
mais tradicionais. E devemos também reconhecer que a Internet está 
ampliando muito o acesso tanto aos recursos informativos quanto às 
oportunidades educacionais que não “abrem”, juntamente com aqueles 
que são, pelo menos, os países relativamente ricos.

É importante, então, para explorar a relação entre acesso à informação 
e acesso à educação no mundo digital, considerar como bibliotecas 
digitais e outras tecnologias de informação avançadas podem trazer-
nos mais próximos do objetivo de educação aberta de alta qualidade, e 
entender algumas das lacunas e deficiências em potencial.

Antes de prosseguir, quero esclarecer imediatamente que meu foco 
aqui é no ensino superior, ou pelo menos o ensino a um nível que 
assume que leitura, comunicação, matemática e habilidades analíticas 
básicas já estão no local para fornecer uma base razoável para continuar 
a aprender; que há fluência suficiente com a tecnologia da informação, 
de modo que o uso local de recursos computacionais e de rede e das 
ferramentas de informações e serviços que estão disponíveis através da 
rede não representem uma grande barreira. Além disso, não considero 
aqui os obstáculos reais com o idioma – muito provavelmente, a falta 
de fluência em inglês – que podem se apresentar ao candidato a aluno.

Bibliotecas, Oportunidades de Aprendizagem e Oportunidades 
Educacionais

Uma difícil e sutil distinção entre aprendizagem e educação é de fato 
central tanto nas questões sobre educação aberta quanto para entender 
por que os baús de tesouros de material na internet não “resolvem” o 
problema da educação aberta.

As coleções disponíveis na internet representam uma oportunidade 
fabulosa para a aprendizagem. Um aluno inteligente, altamente 
motivado e disciplinado, com mentalidade e estilo de aprendizagem 
adequados, de fato pode ganhar uma boa, embora talvez não completa, 
educação em muitos assuntos apenas estudando esse material. Da mesma 
forma, bibliotecas acadêmicas e de pesquisa, como já tradicionalmente 
entendidas, oferecem ricas oportunidades de aprendizagem, mas não 
típicas oportunidades educacionais, exceto em áreas muito limitadas, 
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como a literatura de informação ou educação sobre recursos de 
informação disciplinares na área acadêmica.

Assim, em uma biblioteca ou na internet, pode ser difícil para o 
aluno, especialmente se ele estiver estudando isoladamente. Pois 
oportunidades educacionais são mais do que apenas oportunidades de 
aprendizagem: há alguma implicação de responsabilidade por parte 
de um professor ou instituição de ensino em permitir oportunidades 
efetivas, responsivas e apropriadas de aprendizagem personalizadas 
para o aluno. Há um sentido de agência por parte dos educadores. E, 
como já foi explicado, algumas oportunidades educacionais de fato 
oferecem expectativas adicionais, como a certificação da aprendizagem.

Livros didáticos ou vídeos de palestras representam uma espécie de 
ponto no meio do caminho: há claramente uma intenção por parte do autor 
ou palestrante de proporcionar uma oportunidade educacional, mas sem 
interação, adaptação, avaliação e personalização que possam caracterizar o 
pleno direito de oferta da educação de qualidade. Assim, uma maneira de 
estruturar o desafio da educação aberta é perguntar quão além dos livros 
e vídeos instrucionais podemos chegar com o uso inteligente de tecnologia 
e conteúdos educacionais apropriados; quando essas técnicas serão 
proveitosas (para quais necessidades educacionais e em quais disciplinas); 
e como os resultados se comparam àqueles da tradicional abordagem 
educacional humana intensiva no professor? Também vale a pena fazer a 
pergunta ao contrário: Quão melhor faz uma instituição de ensino superior 
tradicional quando oferece uma palestra para 500 alunos de graduação?

Alterando o Modelo
O leque de ofertas educacionais – sejam entregues face a face ou via 

educação a distância por meio de instituições estabelecidas, através de 
novos parceiros comerciais ou através de iniciativas de educação aberta 
– está mudando e diversificando em resposta a uma gama de fatores 
sociais, demográficos e econômicos. Enquanto o modelo familiar e 
confortável do curso universitário permanecer na mente como unidade 
de educação, é provável que vejamos maiores e menores quantidades 
de oportunidades educacionais oferecidas, assim como no curso 
tradicional, em iniciativas de educação aberta e outros lugares.

Uma grande variedade de motivações e objetivos levarão as pessoas 
para essas ofertas educacionais. Podemos ver pessoas que querem 
aprender algum conjunto específico de habilidades ou dominar um 
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conjunto de fatos, realização que é facilmente testada. Outros procuram 
níveis muito mais profundos de competência profissional ou acadêmica, 
que é mais difícil de avaliar. Enquanto algumas pessoas estão buscando 
lazer e aprendizado recreativo em áreas como artes, genealogia, reparos 
domésticos e história local, outros estão buscando a aprendizagem 
imediata, altamente focada, em resposta a pressões pessoais ou 
empresariais, por exemplo relacionadas com doença e seu tratamento 
ou questões técnicas ou regulamentares específicas.

Os tópicos de interesse vão ser muito mais diversificados do que as 
ofertas universitárias típicas de hoje e, mesmo quando os temas são 
familiares, o contexto pode ser radicalmente diferente dos habituais 
cursos universitários e programas de graduação. Para alguns temas, as 
universidades são reservatórios naturais de conhecimento e experiência; 
para outros, vamos ver a entrada de novos atores que também podem 
querer se tornar participantes na criação de ofertas educacionais abertas. 

Podemos ver as pessoas esperando e buscando abordagens 
educacionalmente orientadas para o que é mais adequadamente visto como 
(ou, pelo menos, tem sido historicamente relegado a) estudo independente 
ou projetos de pesquisa pessoal. Isso levanta questões interessantes: estudo 
individualizado independente ou pesquisa orientada sob supervisão do 
corpo docente são coisas que temos pouca ideia de como apoiar em um 
ambiente de educação aberta, a não ser talvez através da apresentação 
do que são agora os alunos sem supervisão para trabalhar em conjunto. 
Mas quando se pode agregar interesse em temas muito especializados em 
uma base global, as ofertas educativas construídas podem, explicitamente, 
tornarem-se viáveis, acontecimento não ocorrido no passado.

Entrega da Educação no Ambiente Digital
Claramente, o núcleo de uma experiência educacional, ou experiência 

de aprendizagem, é formado pelo estudo e comprometimento profundos, 
pensativos e reflexivos e por um corpo de conhecimento em uma 
multiplicidade de formas – fatos, técnicas, algoritmos e práticas, estruturas 
analíticas, evidência. O engajamento pode ser relativamente ordenado, 
constrito e estruturado – por exemplo, trabalhar através de uma série de 
objetivos de aprendizagem incorporados em um único livro-texto. Ou pode 
ser altamente desestruturado e aberto, na medida em que o aluno se envolve 
em um corpo anárquico de evidência primária e na análise conflitante desse 
corpo de provas, e se esforça para extrair sentido de tudo isso.
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A quantidade de material digital disponível para apoiar e engajar 
alunos já é enorme e continua a crescer. No entanto, esta imensidão 
ainda é distorcida e limitada de várias maneiras, e atrai algumas análises 
e avaliações críticas.

A Limitação de Bibliotecas Digitais 
O programa do Google para digitalizar grandes bibliotecas 

universitárias, em instituições como Stanford e as universidades de 
Michigan e Oxford, recebeu uma grande publicidade e gerou grande 
empolgação. O que não é tão amplamente entendido como deveria é que, 
por causa de barreiras de direitos autorais, somente trabalhos de domínio 
público dessas bibliotecas (para se ter ideia, algumas publicadas antes de 
1923) estarão disponíveis para leitura em um futuro próximo. Para quase 
todo o restante, o usuário, na melhor das hipóteses, será capaz de ver um 
par de frases (um “snippet”) em resposta a uma busca, e links para talvez 
comprar uma cópia do livro ou pedir uma cópia física de uma biblioteca 
(provavelmente através de empréstimo entre bibliotecas).

Em ambos os casos, isso é quase completamente inútil na maioria 
das configurações de educação aberta, especialmente fora dos Estados 
Unidos. Assim, a digitalização destas grandes bibliotecas de pesquisa 
não fará, como muitos supõem, a maioria dos seus conteúdos 
amplamente e abertamente disponível. Há muitos outros programas 
de digitalização em andamento, como o trabalho da Open Content 
Alliance (Aliança de Conteúdo Aberto), mas que também serão capazes 
de oferecer acesso apenas a obras mais antigas, sem direitos autorais, ou 
para coleções limitadas de livros com direitos autorais, mas que estão 
sendo disponibilizados on-line com a permissão específica dos direitos 
(por exemplo, algumas editoras universitárias, particularmente obras 
fora de catálogo).

Assim, enquanto uma grande quantidade de material historicamente 
interessante estará disponível, muitas monografias e a maioria dos 
livros-textos dos últimos três quartos do século passado não estarão 
publicamente disponíveis. Grandes trechos da prova documental 
primária do século XX – materiais em áudio, vídeo e também texto – estão 
trancados por direitos autorais e muitas vezes inacessíveis até mesmo 
para estudantes e pesquisadores nas nossas principais universidades 
por meio de suas bibliotecas de pesquisa, bem como ao público em geral 
que busca informações pela Web.
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O Movimento de Acesso Aberto

No lado mais positivo, tem havido um movimento, muitas vezes 
chamado de “movimento de acesso aberto”, para abrir a literatura de 
periódicos em pesquisa. O efeito líquido é que os arquivos de várias 
revistas estão se tornando publicamente acessíveis sem barreiras; apenas 
os materiais dos últimos seis meses ou um ano mantêm-se bloqueados, 
e mesmo assim muitos desses arquivos estão disponíveis em pré-
impressão ou outras formas através de repositórios institucionais ou 
disciplinares (Suber, s.d.; Willinsky, 2005). Esse desenvolvimento abre 
uma enorme riqueza de informações, e as restrições no acesso aos 
materiais mais recentes podem ser um problema principalmente para 
pesquisadores ativos e alunos muito avançados, mas não impactam 
na ampla comunidade de alunos, embora existam algumas exceções 
muito importantes, como os que envolvem a assistência ao paciente, por 
exemplo. De fato, nos últimos anos, o movimento de acesso aberto tem 
ganhado uma grande quantidade de tração, e a tendência para o acesso 
mais aberto para a literatura de pesquisa parece clara.

Ao longo da última década, um número crescente de estudiosos tem 
tornado recursos instrucionais e de pesquisa disponíveis livremente 
pela Web, em números crescentes. Estes incluem livros didáticos 
de acesso aberto, bases de dados de referência, coleções de objetos 
de aprendizagem, notas do curso e exercícios, e palestras de áudio 
e vídeo com material relacionado. Alguns desses são direcionados 
principalmente a outros professores que vão querer adaptar e reutilizar 
os materiais (por exemplo, as coleções de objetos de aprendizagem 
representados em projetos como MERLOT não são suscetíveis ou de 
muita utilidade para o aluno autodirigido). Outros materiais, como o 
projeto iniciado pelo MIT OpenCourseWare, e que têm recebido adesão 
de outras instituições líderes da educação superior, são utilizados tanto 
por professores em seu próprio trabalho educativo quanto pelos alunos 
individuais que procuram materiais educacionais.

Estrutura Cibernética
O crescimento da e-Ciência ou de abordagens de infraestrutura 

cibernética para trabalhos acadêmicos estão possibilitando o 
envolvimento com dados experimentais e observacionais extensos em 
uma possibilidade real para os alunos em todos os níveis (National 
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Science Foundation Cyberinfrastructure Council, março de 2007). 
Paralelos nas ciências humanas incluem extensas coleções digitalizadas 
de materiais primários de arquivos, coleções especiais da biblioteca e 
museus (American Council of Learned Societies, dezembro de 2006). 
Esses desenvolvimentos mostram como estão se tornando cada vez 
mais difusas no ambiente de rede as fronteiras entre aprendizagem e 
pesquisa. Eles também sugerem o possível desenvolvimento de novas 
comunidades centradas em aprendizagem, de conteúdo orientado em 
análise, como novos recursos de informação.

Desafios para o Aprendiz
A natureza complexa e desigual do corpus de informação disponível 

torna-se muito desafiadora para o aluno isolado e autodirigido. Há 
um grande peso na avaliação de recursos de informação disponíveis, 
determinando o que é suscetível de ser obsoleto, como também vários 
materiais têm sido controlados ou algo semelhante. Mas há também um alto 
retorno em aprender a dominar essas habilidades de avaliação: elas são, na 
verdade, parte da compreensão de como aprender em uma base contínua.

No entanto, o aluno enfrenta problemas consideráveis devido à falta de 
coerência dos recursos disponíveis: Como e quando se deve passar de um 
a outro? Quais fontes cobrem o mesmo terreno – possivelmente a partir de 
diferentes perspectivas? Onde estão as interdependências entre recursos?

Alguns desses problemas poderiam ser resolvidos de modo 
razoavelmente barato, pelo desenvolvimento e manutenção de guias de 
estudo de alta qualidade, cuidadosamente revisadas, para vários assuntos 
e disciplinas. Um programa educacional tipicamente estrutura um corpo 
coerente de conhecimento para ser contratado, um conjunto específico 
de habilidades a serem dominadas; ele busca oferecer pontos de vista 
que, se não compreensivelmente diversos, são, pelo menos, largamente 
variados e informativos. É muito difícil para um aluno se envolver em 
uma massa enorme de informações e recursos de conhecimento por si 
mesmo. Abrir um grande número de currículos de cursos e listas de 
leitura para a revisão na rede – como o OpenCourseWare tem feito – é 
um começo muito valioso e embasado para a resolução desse problema, 
e também para a construção das ligações entre cursos e literatura. De 
fato, guias formais e informais para a literatura em várias disciplinas, 
bibliografias e outras ferramentas também podem assumir importância 
expandida no ambiente de educação aberta.
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Note, entretanto, que a diversidade de perguntas com as quais imagino 
o aluno estar lidando esteja relacionada, ainda que de forma diferente, 
com questões mais básicas da avaliação de recursos de informação 
individuais. Considere a diferença entre decidir que um documento 
específico expressa uma opinião de credibilidade sobre algo e ser capaz 
de concluir que a coleção de documento que você tenha analisado 
constitui uma amostra razoavelmente abrangente da diversidade de 
opiniões sobre o tema. Muitos autodidatas razoavelmente maduros 
podem fazer o primeiro muito bem; o último é muito mais difícil e 
representa um passo importante no sentido de dominar um assunto.

Outros Aspectos da Experiência de Aprendizagem

Além do acoplamento com materiais de aprendizagem, há uma série 
de outros componentes que podem ser legitimamente definidos como 
parte de uma experiência educacional.

Interação Social
Experiências educacionais podem incorporar, e frequentemente 

incorporam, um componente social muito rico e algumas vezes 
fundamental. Isso pode variar desde a equipe básica e a aprendizagem 
social, o estudo em grupo e a resolução de problemas como uma 
opção para o aluno que encontra essa utilidade, até experiências 
educacionais que deliberadamente enfatizam o desenvolvimento das 
comunicações e o trabalho em grupo e as habilidades de resolução de 
problemas como uma parte fundamental do currículo. A continuidade 
estende-se ao que poderia ser considerada uma forma de socialização 
profissional: aprender a pensar, por exemplo, como um arquiteto, 
médico, advogado, matemático – ou seja, aprender os hábitos da mente 
do profissional (J.S. Brown e L.S. Shulman, comunicação pessoal, 15 de 
setembro de 2006).

Em um ambiente educacional, o corpo docente terá de fazer escolhas 
sobre quão importantes são os componentes sociais. E, em uma experiência 
de aprendizagem, é provável que o aluno vá procurar interações sociais 
apenas na medida em que este as considerar úteis para ajudar na 
aprendizagem individual (isso ajuda a explicar por que socialização 
profissional tipicamente não pode ser alcançada simplesmente pelo 
estudo de recursos de informação dirigido pelo aluno).
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Gestão do Grupo A internet, claramente, pode agregar grupos que 
compartilham interesses educacionais comuns. Nos casos em que um 
grande número de alunos está estudando a mesma coisa, ela pode agregá-
los em coortes com base no nível de habilidade, localização geográfica, e 
uma variedade de outros fatores. Nos casos em que apenas um pequeno 
número de pessoas está estudando um determinado assunto em todo 
o mundo, ela pode formar um grupo que nunca poderia ter existido 
enquanto a educação era fisicamente restrita a um campus universitário 
específico.

Há muitas questões a considerar no contexto da educação aberta 
pouco exploradas até o momento – e as respostas variam de um tipo 
de experiência educacional para outro (Lynch, 1999). Por exemplo: 
Qual deve ser a comunidade de aprendizagem ou coorte? Quanto 
tempo devem ser mantidos juntos? Quão importante é a coerência 
da coorte: as pessoas deveriam ser capazes de participar de uma 
comunidade existente, de maneira contínua, ou aguardar a próxima 
a ser lançada? Como uma grande diversidade de competências 
deve ser permitida dentro de uma comunidade de aprendizagem? 
Por exemplo, queremos combinar os alunos que estudam álgebra 
com aqueles que estudam cálculo com pós-graduandos estudando 
matemática? Quanto peso deve ser dado aos aspectos geográficos? Ela 
ajuda com os fusos horários, e, portanto, com opções para a sincronia, 
bem como participação assíncrona na comunidade de aprendizagem, 
e também cria a possibilidade de permitir que os alunos se conheçam 
fisicamente se quiserem. Qual peso devemos atribuir à homogeneidade 
linguística e cultural dentro de uma coorte? Podemos fazer a formação 
comunitária do aprendizado de baixo para cima para os alunos fora 
dos padrões de educação formal? (Aqui, eu acho que a evidência é 
forte de que nós podemos).

As questões sociais sobre gestão de grupo são muito importantes. 
Quando a educação é baseada em um ambiente institucional (quer esteja 
sendo realizada em uma sala de aula física ou em um espaço virtual), 
ter um docente membro no comando fornece uma estrutura para o 
gerenciamento de alunos rebeldes. Em uma estrutura de educação 
aberta, precisam ser estabelecidas muito mais práticas de gestão de 
comunidades e normas sociais, o que pode ser muito demorado e 
desviar a atenção dos objetivos educacionais.
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Avaliação e Certificação de Aprendizagem
Sem dúvida, a educação também envolve uma avaliação constante, 

confiável, cheia de nuances, sobre o trabalho do aluno e o nível de 
compreensão, combinada com alguns esforços altamente focados 
e personalizados para corrigir mal-entendidos e habilidades mal 
classificadas e aprofundadas. Pelo menos em algumas áreas, há um 
trabalho promissor em sistemas de tutoria e avaliação personalizada2. 
Outras áreas – pense em como escrever ensaios analíticos – são muito 
mais difíceis de apoiar unicamente por meios automatizados.

Às vezes a educação não envolve apenas um processo de aprendizagem, 
mas também uma certificação do resultado desse processo – um diploma 
ou certificado similar. Alguns destes podem ser realizados pelos testes 
padronizados, embora não esteja claro se a oportunidade de fazer tais 
testes padronizados será barata, gratuita ou amplamente disponível. E 
quanto maior o nível de conhecimento ou habilidade testados, maior será 
a probabilidade de que especialistas humanos se tornem profundamente 
envolvidos na administração dos testes e avaliação dos seus resultados.

Perspectivas para Melhorar a Educação Aberta

Talvez um caminho fecundo para pensar sobre educação aberta seja 
em termos de melhorias progressivas para atender às necessidades 
dos alunos, definir e explorar melhor os recursos educacionais e 
proporcionar melhor avaliação do aprendizado.

Satisfazer as Necessidades dos Alunos
Sempre houve alunos para os quais a biblioteca era o suficiente, ou 

quase suficiente: eles podem trabalhar sozinhos, em grande parte, e se 
eles podem encontrar livros, artigos e outros materiais de que precisam, 
eles podem aprender talvez complementados por algumas orientações 
muito modestas de especialistas humanos. A internet e o crescimento da 
base de informação acessível através da internet têm beneficiado muito 
esta classe de alunos. A introdução de grande quantidade de material 
multimídia – palestras em áudio e vídeo, por exemplo – reforça ainda 
mais as oportunidades para esse grupo de aprendizes, bem como ajuda 
a acomodar uma maior diversidade de preferências pela aprendizagem.

A questão da “orientação muito modesta de especialistas humanos” é 
um aspecto interessante no contexto da rede. Certamente, a generalizada 
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disponibilidade do e-mail tornou mais fácil para os alunos alcançarem 
especialistas, mas é menos claro com que frequência ou como esses 
especialistas estão dispostos a doar seu tempo para ajudar os alunos aleatórios, 
ou o que pode ser feito para tornar essas doações de tempo e conhecimento 
mais eficazes. Certamente a gente vê algumas práticas terrivelmente ruins 
(por exemplo, o corpo docente dizendo aos alunos para enviar um e-mail 
a uma pessoa de destaque em um determinado campo e perguntando-
lhes algo básico) o que destrói o capital social. Seria útil obter uma melhor 
imagem das práticas de professores nessa área, e considerar como a vontade 
dos docentes em contribuir com alguma quantidade limitada de tempo pode 
ser mais bem aproveitada para responder às necessidades legítimas aqui.

Outro tipo de aluno trabalha muito mais eficazmente em um grupo 
de pares, coorte, classe ou outra situação social: trabalhar e estudar 
juntos é muito importante, embora a presença de um professor, bem 
como do grupo de pares, pode ser relativamente insignificante. As 
várias tecnologias sociais suportadas pela Internet agora nos permitem 
agregar alunos interessados e lhes permite trabalhar juntos usando a 
rede em uma ampla variedade de maneiras. 

E o que dizer dos papéis de professores, educadores e estudiosos neste 
novo ambiente de educação aberta? Algumas coisas parecem claras, como 
o aparecimento de curadores acadêmicos associados com dados e recursos 
de informação de conteúdo primário servindo como guias e professores 
para indivíduos e comunidades de aprendizagem que querem se envolver 
diretamente nesses recursos no espaço cibernético. Eles provavelmente vão 
formar a ligação de novas comunidades de ensino que querem explorar esses 
recursos de informação no seu próprio ensino. Similarmente, esses recursos 
de educação de autoria aberta provavelmente se oferecerão para gerenciar e 
moderar comunidades de ensino formadas em torno desses recursos.

Uma Oportunidade de Crescimento Embora tenha havido grande 
investimento nessa área no contexto do ensino superior institucional (por 
exemplo, sistemas de gestão de aprendizagem e ambientes colaborativos) 
tem havido, até onde sei, muito pouco investimento no contexto de 
oportunidades educacionais abertas, gratuitas e extrainstitucionais. 
Além disso, suspeito que muito do nosso pensamento seja dominado 
pela experiência em tecnologias antigas, como grupos de notícias, listas 
de discussão e sistemas de gestão de aprendizagem, em vez de modelos 
extrainstitucionais mais recentes, como MySpace, Facebook, ou talvez o 
mais interessante, o Second Life.
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Definindo e Explorando as Ferramentas 
Há um debate em curso sobre o que exatamente constitui uma biblioteca 

digital. É evidente que existe um corpus de informação, uma coleção. É claro 
que há também ferramentas para analisar e trabalhar com essa coleção, 
embora haja um debate sobre quão extensas e “ativas” essas ferramentas 
devam ser – extensão que deveria incluir a capacidade de fazer e publicar 
anotações e comentários relacionados com a conexão subjacente, por exemplo. 
Relacionada a essa questão está a extensão na qual uma boa biblioteca digital 
também deveria incorporar ferramentas sociais e comunitárias e serviços 
para permitir que as pessoas que trabalham com a coleção possam aprender 
sobre, comunicar com, e colaborar entre si – sistemas de recomendação, 
ambiente colaborativos e afins (Bishop, Van House e Buttenfield, 2003; 
Lynch, mai. 2002). Aqui bibliotecas digitais tendem a ir além das coleções de 
bibliotecas tradicionais, das instalações que as abrigam e das organizações 
que as gerenciam na construção e no gerenciamento de comunidade em 
torno de uma coleção – que é diferente de comunidade em torno de um 
conjunto de objetivos de aprendizagem e interesses.

Muitas das ferramentas deveriam ser comuns e, quando olhamos para 
a natureza extrainstitucional da educação aberta, talvez as ferramentas 
orientadas para a coleção possam fornecer informações úteis para 
complementar as ferramentas fortemente baseadas na instituição, 
derivadas da gestão tradicional de aprendizagem.

Melhorar a Avaliação
Da mesma forma, embora tenha havido uma grande quantidade de 

investimento em diagnóstico automatizado, testes e sistemas de tutoria, 
no contexto de cursos institucionais específicos, não estou sabendo 
de muita coisa sobre investimento no contexto das oportunidades em 
educação aberta extrainstitucional.

Eu suspeito que um dos problemas aqui seja de contexto. Os sistemas 
são firmemente projetados para se adequar a um currículo específico, 
um conjunto estruturado e explícito de objetivos de aprendizagem e 
habilidades para serem dominados. Eles codificam vasta experiência com 
os alunos, envolvendo-se nesse currículo, e também devem coexistir com 
professores humanos altamente qualificados (e muitas vezes com uma 
comunidade de aprendizagem de pares) como parte de uma experiência 
educacional estruturada. Alguns investimentos na exploração de como 
e quando essas ferramentas podem ser generalizadas podem ser um 
contributo muito útil para a pauta de educação aberta.
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Enfrentar a Necessidade Premente

Quero deixar claro que, em vez de denegrir, estou celebrando o 
enorme valor e importância das oportunidades de aprendizagem, que se 
multiplicam com os recursos de informação e espaços de conhecimento, 
acessíveis através da Internet. As oportunidades de aprendizagem são 
reais, e podem resolver algumas necessidades educacionais também. 
Entretanto nossas bibliotecas digitais e espaços de conhecimento não 
vão satisfazer plenamente a necessidade social para o acesso melhorado 
e ampliado às oportunidades educacionais.

Eu não acredito que seja viável hoje fornecer em grande escala acesso 
gratuito aberto em ensino superior melhor do que as oportunidades 
educacionais que nossas melhores universidades atualmente podem 
oferecer, ou se essa lacuna fechará no futuro próximo. Mas devemos estar 
atentos à escala esmagadora da necessidade não atendida, especialmente 
a partir de uma perspectiva mundial. Há um apelo convincente para 
fazer o melhor que pudermos para responder a essa necessidade hoje, e 
espero que sejamos capazes de responder mais eficazmente no futuro.

O que parece provável é que, com alguns investimentos gerenciáveis, 
possamos avançar distância considerável, além do simples fornecimento 
de oportunidades de aprendizagem, e a economia desses tipos de ofertas 
educacionais ampliam-se graciosamente. Elas também aumentam o valor 
e a utilidade de recursos de informação e conhecimento complementar 
subjacente. Elas pavimentam o caminho para uma série de novos modos 
de interação com conteúdos que vão além dos modelos de oportunidades 
de aprendizagem puros e tradicionais (principalmente os solitários e de 
não interação). Muitas dessas tecnologias já estão começando a tornar-
se bem estabelecidas na aprendizagem, pesquisa e comunidades práticas 
que têm crescido em torno de bibliotecas digitais (no sentido amplo de 
sistemas de informação). Uma exploração mais profunda e a compreensão 
das interações aqui podem, creio eu, beneficiar tanto o desenvolvimento 
de ofertas educacionais abertas quanto bibliotecas digitais.

No entanto, devemos estar prontos para lidar com questões de políticas 
públicas. É muito conveniente para os políticos que procuram economia 
financeira argumentar que mais e mais as funções de ensino superior 
estão sendo prestadas pelo acesso à “biblioteca universal”, disponível 
através da Internet e que, portanto, não requerem investimentos 
separados – de que a Internet oferece a um aluno devidamente motivado 
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tudo o que ele precisa. Se vamos ver esse potencial cumprido, temos 
de ser capazes de articular claramente as diferenças entre o acesso a 
recursos de informação e acesso à educação.

Notas 

1 Joan Lippincott e Cecilia Preston fizeram comentários muito valiosos em 
uma versão anterior do presente capítulo. Agradeço também pela paciência, 
comentários e incentivo de Toru Iiyoshi e seus colegas.
2 Ver, por exemplo, o projeto Connexions da Universidade Rice, o Math 
Emporium na Virginia Tech, e o projeto Open Learning da Universidade 
Carnegie Mellon.
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Aquele que não vive em algum grau para os outros, dificilmente vive 
para si mesmo.
– Montaigne

Abertura gera abertura; é o que se espera. Mas a abertura pode 
sustentar a si mesma? Esta é uma questão essencial. Tanto o conteúdo 
educacional aberto (em inglês, OEC) quanto o software de código aberto 
(em inglês, OSS) geraram culturas de abertura entre as instituições e os 
indivíduos que os adotaram. Os membros dessas culturas descobriram 
novas eficiências, novas oportunidades de produtividade (“produção 
social”), novas formas de organização (“coopetição”), novos mercados (“a 
cauda longa”), novos caminhos à aprendizagem e novos modelos para se 
envolver com os seus colegas e outros ao redor do compartilhamento e da 
construção colaborativa de propriedade intelectual. No entanto, ninguém 
ainda decidiu se essas duas culturas são isoladamente sustentáveis, e se 
elas podem ajudar-se a alcançar a sustentabilidade.

Este capítulo discute alguns dos desafios enfrentados pelo 
desenvolvimento do OSS e tenta tirar lições a partir deles para a 
comunidade de OEC. Ele aponta alguns pontos importantes: o de que 
vários modelos tanto de OEC como OSS são possíveis; que cada modelo 
tenha diferentes pontos fortes e fracos; e que as abordagens que levam à 
sustentabilidade dependerão fundamentalmente do modelo de abertura 
que se pretende incentivar.

Bolsistas do meu programa e outros parceiros informam a análise 
neste capítulo; no entanto, as opiniões expressas aqui são de minha 
autoria. A abertura é um tema controverso. Mesmo as pessoas que 
concordam com a sua conveniência podem discordar sobre o que 
realmente significa a abertura e a melhor forma de alcançá-la. Meus 
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colegas e bolsistas mantêm diversos pontos de vista sobre os vários 
movimentos de abertura, que se refletem na diversidade de iniciativas 
de abertura das Fundações, que vão desde o desenvolvimento de OSS 
através de Mellon / RIT à acessibilidade de informação e iniciativas 
de digitalização do Programa Mellon de Comunicação Acadêmica, 
passando pelos modelos de assinatura às organizações apoiadas pela 
Mellon, como JSTOR, ARTstor, Aluka e Portico, até um amplo apoio 
da Mellon à iniciativa OpenCourseWare. Muitos de nós esperam que a 
abertura possa ser alcançada de forma ampla e profunda em toda a esfera 
educacional, mas as análises e avaliações nas quais as recomendações 
contidas neste capítulo se baseiam não necessariamente refletem as 
opiniões dos meus colegas ou da Fundação Mellon.

Limitações do OSS e o CSS

Ainda que o movimento OSS tenha produzido alguns sucessos 
fugazes, incluindo projetos como Perl, Linux e Mozilla Firefox, 
parecem existir alguns tipos de desafios difíceis para o OSS enfrentar. 
Mais perceptivelmente, voluntaristas dos projetos de OSS lutam para 
lançar produtos cujos principais clientes são instituições, em vez de 
indivíduos: sistemas de RH ou financeiros, em vez de servidores Web 
ou navegadores; ou ambientes uniformes de gestão em computador 
ao invés de linguagens de programação ou sistemas de operação. 
Essa limitação pode ser causada por qualquer um dos vários fatores: 
o número de programadores que têm o conhecimento especializado 
necessário para entregar um sistema de informação corporativo pode 
ser pequeno demais para sustentar uma comunidade; o software pode 
ser inerentemente muito monótono ou desinteressante para atrair 
voluntários; os benefícios do software podem ser muito amplos para 
incentivar os beneficiários a colaborar na sua produção; o software pode 
ser demasiado complexo para que seu desenvolvimento seja coordenado 
de maneira puramente voluntária; o software pode exigir participação 
ativa e comprometida de empresas ou instituições específicas que têm 
fortes desincentivos ao participar de OSS; e assim por diante. Qualquer 
um desses fatores pode ser suficiente para impedir a formação de 
sucesso de um projeto de OSS, e há muitos tipos úteis de empresa de 
software – incluindo a maior parte dos softwares comerciais necessários 
para as instituições de ensino – para os quais vários deles se aplicam. 
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Em suma, ainda que a abordagem padrão de OSS possa funcionar para 
muitos projetos, há pouca razão para acreditar que o mesmo modelo 
funcione para todos os projetos de software concebíveis.

Algumas instituições de ensino superior e outras instituições sem fins 
lucrativos, reconhecendo as limitações da estratégia clássica de OSS, 
desenvolveram uma variante que tenta lançar projetos de OSS para 
ambientes nos quais o modelo clássico parece impossível. Essa variante 
traz à tona a dinâmica do patrocínio, suportes de governança e estruturas 
de incentivo, ainda obscuros no modelo clássico, e os transforma na 
peça central da estratégia. Sob esse novo modelo, várias instituições 
concordam em conjunto para a construção de um software para uma 
necessidade comum, com a intenção de liberar o software em código 
aberto. As instituições formam uma organização de desenvolvimento 
virtual, com funcionários emprestados de cada um dos parceiros. Esta 
entidade é regida cooperativamente pelos parceiros e gerenciada como 
se fosse uma organização corporativa de desenvolvimento de software, 
com líderes de projeto e equipe, arquitetos de projeto, desenvolvedores 
e especialistas em usabilidade, e todo o inerente à vida organizacional, 
incluindo relações de subordinação e estruturas de incentivo formais. 
Durante e após a fase inicial de construção, os consorciados parceiros 
abrem o projeto e convidam quem desejar contribuir; ao longo do 
tempo, o projeto evolui para um projeto OSS mais comum, em que 
instituições, em vez de voluntários individuais, geralmente continuam 
a desempenhar um papel importante. Essa variante é chamada às vezes 
“código aberto dirigido”, mas está se tornando mais conhecida como 
“software de fonte comunitária” (em inglês, CSS).

A deprecação relativa do altruísmo como um valor pelo CSS, e sua 
substituição com ênfase em incentivos inteligentemente estruturados, 
tem implicações em como os projetos CSS se organizam. Produtos CSS 
geralmente levam vários anos para chegar ao mercado, e os parceiros 
precisam estar confiantes de que cada organização participante continuará 
a contribuir ao longo do tempo. Como um parceiro CSS colocou, “se 
conseguirmos um novo reitor amanhã que queira saber por que as 
nossas pessoas estão sendo pagas por nós e tomando nosso espaço, mas 
respondendo a alguém em outra universidade para construir um software 
que vamos dar de graça, eu não posso responder abordando os benefícios 
altruístas para o ensino superior ou as virtudes do open source: eu 
preciso ter uma planilha que mostre claramente qual é o nosso interesse 
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institucional em continuar fazendo isso.” Declarações como essa podem 
dar a entender que alguns apoiadores do OSS são mercenários, entretanto, 
isso é essencialmente o mesmo cálculo – talvez mais bem escondido – que 
também informa o patrocínio institucional dos projetos OSS. O CSS não 
é fundamentalmente diferente do OSS; em vez disso, este reconhece a 
dinâmica de sustentabilidade oculta do OSS e a atrela mais explicitamente.

O CSS tem demonstrado a sua capacidade de construir software 
em escala corporativa que pode competir em recursos com ofertas 
comerciais; exemplos incluem o ambiente de aprendizagem colaborativo 
Sakai e o mais recente Sistema Financeiro Kuali. O Sakai está agora em 
uso ou no modo piloto em mais de 100 instituições e está crescendo mais 
rapidamente em adoção do que muitos sistemas comerciais. A Kuali 
Financials ofereceu sua primeira versão pública apenas alguns meses 
atrás, e algumas instituições de menor porte já o estão adotando; o 
restante dos projetos ainda são pré-lançamentos. Os sucessos iniciais do 
CSS têm sido visíveis o suficiente para que outros projetos estejam em 
andamento. A Kuali, em particular, já gerou projetos para a produção 
de ferramentas de administração de pesquisa e sistemas de informação 
de alunos, e há relatos de interesse na construção de um sistema de RH 
Kuali e um sistema de automação de bibliotecas também.

A orientação institucional do CSS pode ser um poderoso fator 
estabilizador e de sustentabilidade. O CSS como um conceito é 
substancialmente mais recente que o OSS, no entanto, ninguém ainda 
decidiu. Os defensores argumentam que o compromisso institucional 
é em si uma garantia de estabilidade. Instituições não substituem 
esses sistemas rapidamente, então uma comunidade de apoiadores é 
garantida por pelo menos médio prazo, tornando o CSS potencialmente 
uma aposta até mais segura do que um produto comercial de um 
fornecedor que pode ser comprado a qualquer momento. Os defensores 
têm a lógica do seu lado, mas muitos CIOs de instituições de ensino 
superior, de forma compreensível, querem ver a evidência empírica ao 
invés da lógica antes de se comprometerem a aderir a esses projetos.

Diferenças de OEC entre OSS e CSS

Se aprendemos uma coisa sobre o apoio à abertura através do 
trabalho da Mellon / RIT é que a sustentabilidade do projeto resulta do 
cuidadoso alinhamento dos interesses de produtores e consumidores, de 
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modo que cada uma das partes ganhe algo de valor a partir do projeto 
de cooperação. O OSS tradicional normalmente alinha esses interesses 
diretamente, porque os produtores do software geralmente são também 
seus usuários. Nos casos em que os produtores e os consumidores não são 
as mesmas pessoas, mas ambos os membros das mesmas organizações, o 
CSS pode vir a funcionar melhor, porque torna as organizações, ao invés 
de indivíduos, tanto produtores como consumidores. Outros modelos de 
sustentabilidade têm sido tentados, mas se não se pode alinhar interesses 
de produtor e consumidor de forma eficaz, então a única outra forma 
demonstrada para manter um projeto viável é por meio de um processo 
contínuo de infusão de dinheiro de fora, como quando um fornecedor 
comercial adota um projeto OSS. Isso faz do doador o único ponto de 
falha para a totalidade do projeto, e se o doador é uma entidade comercial, 
pode também introduzir importantes conflitos de interesse.

Uma diferença significativa entre OSS e OEC é que o alinhamento 
dos interesses do produtor e consumidor na produção do OSS é 
voluntário, enquanto que no CSS e produção OEC geralmente não seja. 
Uma vez que uma instituição opte por participar de uma iniciativa CSS, 
ela distribui a equipe para o projeto, como em qualquer outro projeto 
de software; alguma escolha voluntária pode estar envolvida, mas 
participar de um projeto CSS é um trabalho, não um hobby. Da mesma 
forma, uma instituição pode optar por participar de uma iniciativa de 
conteúdo aberto e pode até mesmo pedir voluntários do corpo docente. 
Até agora, pelo menos, as instituições geralmente acabam compensando 
ou subsidiando professores de alguma forma para participação – e eu 
não conheço nenhuma instituição que dá aos alunos a escolha de ter ou 
não ter conteúdo aberto em seus currículos, mais do que instituições 
que pedem aos alunos para escolherem os seus livros didáticos.

Ambos, CSS e produção OEC, portanto, exigem que as instituições se 
mobilizem e alinhem incentivos internos para seus acionistas enquanto 
também alinham seus interesses organizacionais com os dos seus 
parceiros de consórcio. Isso torna o CSS particularmente interessante 
para as pessoas que procuram um modelo de sustentabilidade 
para OEC. Com sua alavancagem das organizações para transpor o 
problema de alinhamento voluntário, o CSS aponta para, pelo menos, 
uma forma possível de lidar com o dilema semelhante do OEC. No 
entanto, os interesses em torno da produção de OEC são cada vez mais 
desafiadores para serem alinhados. A faculdade pode perder alguma 
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receita ou recompensas de carreira, desviando o conteúdo de canais 
de publicação tradicionais para o OEC; o conteúdo normalmente 
requer algum refinamento ou processamento adicional para ser útil 
como OEC; alguma parte do seu processamento, como liberação de 
direitos autorais, é tediosa e exige conhecimentos que a maioria dos 
criadores de conteúdo não possui; e pouco, ou nada, do trabalho 
requerido é um benefício tangível para o criador de conteúdo ou seu 
empregador. Um alinhamento eficaz de incentivos exige, portanto, 
que os produtores sejam compensados por uma parte do processo de 
criação do OEC, juntamente com a compensação adicional de outros 
cujos tempo e conhecimento necessários para direcionar o conteúdo 
através do processo de produção do OEC. Talvez o mais importante, se o 
empregador do criador for intermediar toda essa atividade organizada, 
é que ela é atraente também para a organização. Nem toda compensação 
precisa ser monetária, mas um incentivo adequado deve ser encontrado 
para cada colaborador e cada parte do conteúdo.

Uma segunda diferença entre OSS e OEC envolve a dinâmica da 
comunidade e a forma como os produtos são utilizados. O software 
torna-se mais poderoso e capaz através de refinamento contínuo, por 
isso há significativas vantagens, bem como pressões significativas da 
comunidade, em se retornar o trabalho derivado de volta ao projeto 
principal. O conteúdo, por outro lado, é altamente contextual. Um 
instrutor poderá adquirir parte do OEC e adaptá-lo às suas necessidades 
locais via tradução linguística ou alteração mais substancial. Um instrutor 
pode, então, contribuir devolvendo o trabalho derivado, mas ele não é 
normalmente incorporado pelo projeto OEC em andamento da mesma 
forma que uma parte de software é mesclada em um projeto OSS, pois é 
pouco provável que a criação original precise de modificações dirigidas 
a diferentes contextos. De fato, é difícil saber como alguém pode fundir 
conteúdo derivado de forma produtiva, de volta para o original. Se 
alguém incrusta um objeto com todas as suas possíveis contextualizações, 
o objeto composto vai rapidamente se tornar inviável. Por outro lado, se 
alguém usa a nova informação contextual para remover dependências 
específicas de contexto do original, o objeto modificado resultante tende 
a ficar tão abstraído que passa a ser inutilizável. Como observa David 
Wiley, no OSS, “bifurcar” o projeto em derivativos independentes é 
geralmente considerado um desastre; no OEC, a proposta é de valor 
centralizado (comunicação pessoal, 26 de maio de 2007).
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A dependência de contexto também apresenta dificuldades de 
medição para OEC que os projetos de OSS / CSS não enfrentam. A 
necessidade de compilar ou interpretar o código de programa de 
computador simplifica o contexto, tornando julgamentos relativamente 
universais sobre desempenho ou qualidade mais fáceis de alcançar. A 
contextualização dos estilos e situações de ensino e aprendizagem tem 
o efeito oposto, o que torna difícil avaliar uma parte do conteúdo sem 
referência detalhada quanto à forma como ele será utilizado, quando e 
por quem. Essa distinção pode facilmente ser exagerada, porque muitos 
aspectos de desenvolvimento de software (como usabilidade e estilo de 
programação) são também altamente contextuais, e muitos aspectos da 
qualidade do conteúdo, como gramática e ortografia, transcendem ao 
contexto local em pelo menos algum grau. Apesar dessas semelhanças, 
no entanto, a falta de algum equivalente OEC para um compilador de 
software no coração do projeto faz com que seja muito difícil desenvolver 
amplamente padrões não contextuais de qualidade para OEC.

A ausência de medidas compartilhadas de qualidade no OEC 
importa por várias razões. Primeiramente, ela complica a criação e o 
alinhamento de incentivos para produção de OEC de alta qualidade. 
É difícil estruturar incentivos para produzir consistentemente trabalho 
excelente se o padrão de excelência é ambíguo; em vez disso, alguém 
deve criar incentivos para todos os produtores, prestando atenção 
limitada à qualidade, ou deve escolher uma definição específica de 
qualidade, criar incentivos ao redor dela, e torcer para que um número 
suficiente de produtores e consumidores compartilhem a definição 
para fazer com que os incentivos valham a pena. Em segundo lugar, 
a ausência de medidas objetivas de qualidade também confunde os 
consumidores – particularmente na esfera do OEC, onde consumidores 
estão à procura de conteúdo, precisamente porque eles não sentem 
que sabem o suficiente sobre o assunto. Finalmente, a falta de padrões 
objetivos de qualidade remove um fundamento da cultura meritocrática 
da qual as comunidades OSS / CSS dependem. O exemplo da Wikipédia, 
em que conflitos sobre os méritos da edição anônima criaram cisma, 
sugere que isso pode encorajar não apenas a bifurcação de conteúdo, 
mas também a fragmentação de toda a comunidade.

Todas essas diferenças parecem trabalhar para a desvantagem do OEC 
versus OSS / CSS, pelo menos em termos de sustentabilidade. Ao mesmo 
tempo, no entanto, o OEC tem pelo menos uma profunda vantagem 
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sobre OSS / CSS: as habilidades necessárias para criar conteúdo aberto 
estão amplas e até mesmo universalmente distribuídas entre os docentes 
de ensino superior, funcionários e alunos. O conjunto de potenciais 
contribuintes do OEC tem maior magnitude do que o conjunto de potenciais 
contribuintes para um projeto de software. É difícil de julgar os pesos 
relativos dessas vantagens e desvantagens, mas, igualmente a alguém 
que trabalha muito duro para identificar cinco ou seis instituições dentre 
milhares que estão preparadas para se unir e construir uma determinada 
peça de software em algum momento mutuamente acordado, eu invejo 
os defensores do OEC pelas oportunidades oferecidas pela sua enorme 
quantidade de potenciais participantes.

Lições do OSS para OEC

As lições que alguém pode querer tirar do OSS para ajudar iniciativas 
OEC a crescerem e se tornarem sustentáveis dependem, em grande 
parte, do modelo mental de uma produção de OEC: o OEC é mais como 
o OSS, ou mais como o CSS? Antes de continuar lendo, responda à 
questão você mesmo – e, em seguida, reflita sobre sua resposta, a fim de 
entender melhor suas próprias suposições sobre OEC. Você pensa sobre 
OEC principalmente como um projeto voluntarista na busca seletiva 
da máxima liberdade humana para aprender? Ou você acha que pensa 
o OEC, principalmente, como um esforço institucional para atingir 
retornos em educação confiáveis ao colher os benefícios da cooperação, 
embora de uma forma que compartilhe o valor resultante com o mundo 
ao invés de guardá-lo? A diferença é importante em muitos aspectos, 
mas iniciativas OEC no mundo real às vezes misturam as duas visões, 
dificultando o pensar incisivo sobre um ou outro.

Entre outras consequências, a própria resposta à pergunta tem 
poderosas implicações para a sustentabilidade. Os interessados em 
perseguir OEC voluntarista vão querer estudar projetos OSS para 
estratégias de reduzir a necessidade de patrocínio e criar a maior 
quantidade e diversidade de incentivos não monetários e de ego /
status para participantes individuais. Aqueles interessados em buscar 
estratégias institucionais de OEC vão querer estudar o OSS para 
ficar abaixo da superfície e olhar de maneira crítica o patrocínio, a 
governança e o regime de incentivo que alinharam interesses complexos 
e sustentabilidade em escala – e provavelmente deverão olhar mais 

Livro.indd   126 29/09/2014   14:12:57



Código Aberto em Educação Aberta 127

criticamente os projetos CSS para exemplos de como essas lições podem 
ser incorporadas explicitamente em modelos institucionais formais de 
produção aberta. Defensores do OEC institucional precisam atentar 
muito às questões de que tipo(s) de organização(ões) virtual(is) faz(em) 
sentido para o OEC, e como aquela(s) organização(ões) deve(m) ser 
regida(s) e sustentada(s).

Seja qual for o modelo de sustentabilidade que adotam, os defensores 
do OEC devem também encontrar uma forma de premiar a produção 
de conteúdo de alta qualidade. Este desafio não é pequeno em 
qualquer abordagem para a produção de OEC. OEC de alta qualidade, 
amplamente utilizável, exige valores de produção que excedem os 
aplicados à maioria dos conteúdos educacionais de uso regular hoje, 
como evidenciado pelos montantes gastos, refinando o conteúdo do 
curso existente para produzir os materiais no site OpenCourseWare 
do MIT. O conteúdo deve ser editado para substituir informação 
enigmática ou específica para a instituição; ele pode precisar de 
informações intersticiais que foram fornecidas por outros meios no 
curso real; ele deve ser verificado quanto aos direitos autorais; deve ser 
fornecido em um local e formato que permitam o fácil acesso por outros; 
e metadados devem ser adicionados para ajudar os outros a encontrar 
mais precisamente o conteúdo de que eles estão procurando. Para maior 
eficiência, esses procedimentos devem ser padronizados em todas as 
disciplinas e instituições, para que os usuários não precisem dominar 
nuances, a fim de tirar proveito de conteúdos de diferentes lugares. E é 
claro, todo esse esforço deve ser mantido de alguma forma, conferindo 
benefícios àqueles que fazem o trabalho.

Se estes fossem problemas fáceis, já teriam sido resolvidos até agora. 
Atualmente, não existem soluções amplamente reconhecidas e acordadas, 
mas existem algumas dicas de que as soluções podem ser possíveis. Uma 
abordagem que pode ajudar é o alistamento dos alunos como produtores 
de OEC. Muitas variantes são possíveis: os alunos podem aperfeiçoar ou 
atualizar o conteúdo do curso para a liberação como OEC, como parte 
de uma classe ou projeto independente; alunos podem coletivamente 
construir e refinar materiais curriculares sobre múltiplas e sequenciais 
ofertas de uma classe (do modo como muitos professores atualmente 
usam aulas para refinar e aperfeiçoar manuscritos de livros); os alunos 
mais avançados podem construir lições ou exercícios para crédito para 
uso por estudantes menos avançados no mesmo currículo; e assim por 
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diante. Os alunos vão ganhando recompensas de status de participação; 
alguns também ganham mais benefícios materiais, como créditos 
de curso, e a capacidade de mostrar aos potenciais empregadores ou 
escolas de pós-graduação o portfólio publicado de seu trabalho. Por 
exemplo, o OpenCourseware, da Universidade do Estado de Utah, usa 
projetos de “serviço de aprendizagem” do aluno (estudo independente 
e teses seniores) como a fundação de sua estratégia e produz OEC, de 
forma sustentável, em uma pequena fração da unidade de custo do MIT 
e iniciativas da Universidade Aberta.

Abordagens baseadas em alunos são estratégias do estilo CSS. Elas 
compartilham com o CSS a virtude fundamental de fornecerem aos 
participantes (estudantes) incentivos estruturados para produzir, 
bem como consumir; em outras palavras, eles elencam os alunos para 
projetos OEC, ao mesmo papel que desenvolvedores de software 
têm em projetos OSS. Alunos matriculados ordinariamente não 
podem escolher seus currículos ou recompensas para si mesmos, e 
então eles requerem a participação ativa pelo menos do instrutor e, 
provavelmente, da estrutura de governança da instituição, a fim de 
trabalhar esse alinhamento de benefícios. A maioria destas abordagens 
exige incentivo e infraestrutura fora de qualquer classe particular ou 
mesmo departamento, como créditos acadêmicos para a participação 
na produção de OEC e processos de revisão docente para controlar a 
qualidade do conteúdo resultante; consequentemente, integrar essas 
abordagens em todo o currículo exigiria um ajuste para as políticas de 
ensino e curso de crédito de toda a instituição. 

Outra opção pode ser estruturar incentivos com base na disciplina 
em vez de na instituição – um prêmio de “melhor OEC” a ser divulgado 
com prêmios de “melhor trabalho” e “melhor dissertação”, por exemplo, 
e programas e prêmios por contribuições OEC de graduandos também. 
Iniciativas baseadas na disciplina podem tornar valiosos complementos 
para iniciativas baseadas em instituições, mas a experiência com 
disciplina baseada em iniciativas OEC é tão limitada que pouco se pode 
dizer ainda sobre as suas perspectivas.

Se a instituição passa a adotar a produção OEC amplamente, as 
estratégias centradas no aluno podem ser preferíveis às estratégias 
centradas no instrutor inicialmente. Isso ocorre não porque o OEC 
produzido pelo aluno seja melhor que o OEC produzido pelo docente 
– até mesmo o melhor conteúdo produzido pelo aluno terá de ser 
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cuidadosamente controlado por instrutores –, mas sim porque pode 
ser mais fácil, mais rápido e mais barato para as instituições criarem os 
incentivos necessários entre seus alunos do que entre os seus professores. 
Como muitos defensores do OEC notaram, o corpo docente enfrenta 
pressões poderosas de sua instituição e disciplinas contra o excesso de 
investimento na produção de conteúdo de ensino, e essas pressões são 
difíceis ou impossíveis para que uma única instituição consiga mudar. 
Se o OEC tiver de prosperar, o envolvimento efetivo do corpo docente 
é eventualmente imperativo; no entanto, o caminho mais direto para 
a mudança na cultura docente pode não ser o mais bem-sucedido. 
Defensores do OEC podem ter mais sucesso na mudança de cultura do 
corpo docente, alterando a cultura estudantil e, em seguida, esperar que 
essas alterações fluam para cima.

Além disso, a produção OEC por estudantes não resolve inteiramente 
o problema de alinhamento de incentivos. Os docentes provavelmente 
terão que mudar o ensino e outras práticas, a fim de apoiar as atividades 
geradas pelo estudante de OEC, e essas mudanças não são suscetíveis 
de ter custo zero; portanto, iniciativas OEC ainda precisariam oferecer 
benefícios para o corpo docente para compensá-lo por qualquer esforço 
além do envolvido. Muito provavelmente, os incentivos teriam de 
ser construídos e alinhados para assegurar o apoio institucional atual 
também. Para repetir, essas motivações não precisam ser mercenárias. 
Pode-se esperar e trabalhar em direção a um futuro em que tanto 
docentes quanto o apoio internacional para a produção de OEC com base 
no aluno sejam calcados em grande parte em compromissos filosóficos 
para o envolvimento dos alunos e mais profunda aprendizagem. O que 
importa não é a moeda dos incentivos; o que importa é que todos os 
participantes no processo de produção de OEC, tanto indivíduos quanto 
instituições, acreditem que é do seu interesse participar.

Finalmente, a escolha de uma abordagem OSS similar ante um CSS 
similar para o desenvolvimento de OEC não deve ser cega para o mérito 
das outras abordagens. Há espaço na comunidade OEC para ambos 
os estilos de projeto OSS e CSS, bem como abordagens centradas no 
professor, no aluno, no colaborador, e talvez até mesmo outros, como 
abordagens ainda desconhecidas para a produção de conteúdo e o 
alinhamento de interesses. Tal como acontece com OSS e CSS, pode 
ser que a abordagem correta dependa muito de que tipo de conteúdo 
se esteja tentando produzir. Ao mesmo tempo, no entanto, diferenças 
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de abordagem não devem ser autorizadas a fragmentar a nascente 
comunidade OEC. Se for para o OEC ter a melhor chance de crescer 
e prosperar, todo defensor do OEC deve tornar-se um advogado 
para todos os tipos de projetos OEC, incluindo aqueles que utilizam 
abordagens diferentes ou mesmo contraditórias com a própria. Haverá 
tempo suficiente para julgar os respectivos méritos das várias abordagens 
quando OEC como um movimento estiver fortemente entrelaçado com 
o ensino superior em todo o mundo.

Discussão

Talvez a maior frustração ao escrever este capítulo seja a incapacidade 
de ser mais exigente sobre o caminho para o sucesso na produção de 
conteúdo educacional aberto. Idealmente, eu gostaria de ser capaz de 
dizer “aqui estão três (ou cinco, ou mesmo vinte e cinco) passos para 
o sucesso sustentável com OEC” –, mas o estado atual da atividade 
em torno de OEC ainda não permite uma visão clara. O OEC enfrenta 
desafios reais de sustentabilidade, para muitos dos quais não existem 
ainda respostas satisfatórias.

Uma das razões para que a prescrição seja tão difícil é que grande 
parte do plano para a sustentabilidade na produção OEC depende 
de esperança para uma mudança cultural dentro do ensino superior. 
Cada visão confiável de sustentabilidade do OEC que eu vi confia, 
em alguma parte significativa, na esperança ou expectativa de que 
instituições de ensino superior e as suas faculdades adotarão a 
produção de OEC como um valor fundamental. Especificamente, 
a esperança é que a mudança cultural criaria status e outros 
incentivos que substituiriam os incentivos monetários e, assim, 
reduziriam os custos econômicos da produção de OEC aos níveis 
que as instituições poderiam justificar em longo prazo. Com base 
nos (reconhecidamente limitados) dados e procedimentos agora 
disponíveis, os custos do trabalho irredutíveis da produção de OEC 
parecem ser altos o suficiente a ponto que um regime de compensação 
monetária parece ser impossível para todos, exceto as instituições 
mais ricas, e difíceis de justificar, mesmo ali. Fornecer benefícios 
não monetários por meio de uma cultura docente modificada pode 
ser o único caminho viável para a produção OEC a preços acessíveis 
e de modo sustentável.
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Mudança cultura intencional e planejada é incrivelmente difícil, 
especialmente em ambientes dispersos, conectados, multi-interessados, 
como no ensino superior. No entanto, o surgimento da cultura aberta no 
desenvolvimento de software no ensino superior sugere que pode não 
ser impossível. Eu insistiria que defensores do OEC aprendessem com 
a ascensão da cultura OSS no ensino superior, mas não confundissem 
as duas arenas. Diferentes contextos requerem diferentes padrões de 
incentivo, por isso, não se pode supor que a simples adoção de padrões 
culturais de OSS na produção de OEC seria necessariamente um 
sucesso. Também parece sensato para os advogados começarem com os 
aspectos culturais do ensino superior, que são menos arraigados e mais 
maleáveis. Isso sugere, para mim, que abordagens centradas no aluno 
podem ser um bom ponto de partida. É mais fácil mudar uma cultura 
que tem todos os seus membros renovados em alguns anos; além 
disso, todos os campi têm alcance e um grau de autoridade sobre seus 
alunos que muitos não têm sobre os seus membros do corpo docente. 
Finalmente, professores também aprendem com os seus alunos, então 
a pressão que leva um aluno ao conteúdo educacional aberto pode ser 
transformativa ao longo do tempo.

Para encerrar, se eu não posso oferecer muitos conselhos sobre 
exatamente o que fazer para garantir a sustentabilidade da produção 
OEC, deixe-me pelo menos reiterar alguns conselhos sobre o que, 
além de mudança de cultura, deve-se pensar. Em primeiro lugar, o 
alinhamento de incentivos é fundamental. Se você estiver executando 
um projeto OEC, como você vai organizar o seu projeto para fornecer a 
todos os participantes as recompensas tangíveis e intangíveis necessárias 
para mantê-los envolvidos? Como irá garantir que todas as pessoas 
com algum incentivo para contribuir darão tudo o que podem ser 
motivadas a dar? Você pode repensar o processo para trazer incentivos 
anteriormente desconsiderados ou outros participantes para o jogo?

Em segundo lugar, além de esperar uma mudança de cultura que 
substitua compensação monetária por outras recompensas, é imperativo 
que todos os custos associados à produção de OEC sejam mantidos até 
praticamente o mínimo. Como pode o processo de produção de OEC ser 
mais eficiente? Como podem ser integrados mais próximos da produção 
de conteúdo educacional “comum”, para reduzir ainda mais os custos?

Em terceiro lugar, e no interesse de apoiar a mudança cultural, 
como podem mais pessoas serem atraídas para a produção OEC? 
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Como podem projetos de OEC, mesmo que eles não possam alcançar a 
sustentabilidade plena e independente hoje, montar as bases para uma 
cultura sustentável de abertura amanhã? 

Por fim, continue a aprender com seus pares em esforços relacionados. 
Abertura gera abertura; essa é a esperança. Os participantes de 
qualquer cultura de abertura bem-sucedida tendem a aprender com o 
tempo a valorizar a abertura como uma virtude, a superar os desafios 
para a abertura que possam surgir e discernir quando a abertura é ou 
não uma estratégia adequada. Consequentemente, eles devem tornar-
se mais dispostos, talvez até mesmo ansiosos, para encontrar maneiras 
de expressar o valor de abertura em outras comunidades e culturas em 
que eles participam. O caminho mais curto e seguro para a esperança de 
abrir o conteúdo educacional é através da criação de software, conteúdo 
e projetos acadêmicos sustentáveis, inevitavelmente imperfeitos, mas 
fundamentalmente abertos, que crescem a comunidade de pessoas 
que participaram e se beneficiaram em primeira mão de uma cultura 
de abertura.
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Hoje, as pessoas em todo o mundo têm acesso através da internet às 
informações e aos artefatos do conhecimento – que incluem trabalhos 
textuais, visuais e de áudio que incorporam conhecimento. Eles 
acessam essa gama de recursos amplamente disponível para aprender e, 
aprendendo, aplicam conhecimento, dessa forma mudam alguma parte 
de suas vidas. Isso é um exemplo perfeitamente razoável de conteúdo 
educacional aberto, no qual acessando conhecimento um usuário final 
alcança um objetivo educacional.

Entretanto, definições são controladas por aqueles que as fazem. 
A UNESCO definiu conteúdo aberto como parte do movimento 
conceitual mais amplo de Recursos Educacionais Abertos (em inglês, 
OER), em que conteúdo é descrito como “materiais educacionais 
digitalizados e ferramentas oferecidas gratuitamente para educadores, 
alunos e autodidatas que os usam e reutilizam para fins de ensino, 
aprendizagem e pesquisa” (2002). Outros definiram conteúdo aberto 
e recursos educacionais abertos de forma diferente e mais simples, 
enfatizando a prática, talvez mais do que o teórico, descrevendo 
recursos e conteúdo educacional aberto como objetos de aprendizagem 
digital, como “’pequenos’ (em relação ao tamanho de um curso inteiro) 
componentes de instrução que podem ser reutilizados várias vezes 
em diferentes contextos de aprendizagem, podem ser entregues pela 
internet, acessados e usados simultaneamente por qualquer número de 
pessoas (em oposição à mídia instrucional tradicional, como uma fita de 
vídeo, que só pode existir em um lugar ao mesmo tempo)” (Wiley, 2000). 
Outros ainda, especialmente os membros do mundo das bibliotecas 
digitais, veem o conteúdo aberto como sendo qualquer coisa usada 
para fins educacionais, geralmente gratuitos, que alguém postou a um 
conjunto de recursos e materiais didáticos gerenciados como MERLOT 

Conteúdo Educacional Aberto: 
Transformando Acesso em Educação
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Livro.indd   135 29/09/2014   14:12:57



Capítulo 9136

da Biblioteca Nacional de Ciência Digital (em inglês, NSDL). Para os fins 
desta visão geral, eu vou usar o termo “conteúdo educacional aberto” 
para descrever conteúdo real, bem como os projetos que proporcionam 
e apoiam a geração e distribuição desse conteúdo.

Eu tenho caracterizado essas definições com pinceladas radicais 
para: a) dar a vocês um sabor do que queremos dizer com conteúdo 
educacional no contexto dessa coleção; e b) dar a vocês a configuração 
da terra. À medida que vocês se envolvem com os autores dos capítulos 
seguintes, vocês vão achar que suas definições de conteúdo aberto, 
enquanto geralmente consistente com as definições acima, contêm as 
nuances, as advertências e exceções a essas definições. Todos concordam, 
porém, que o conteúdo aberto diz respeito ao conhecimento.

Você também vai encontrar em suas descrições que o conteúdo 
deriva-se de significado apenas dentro de um contexto (aprendizagem 
formal ou informal), comunidade (público-alvo para o aprendizado) e 
objetivo (que vai desde mudança educacional em configurações locais 
para mudar a educação em todo o mundo). Essas últimas dimensões 
das definições são extremamente importantes, pois elas representam os 
desafios que os provedores de conteúdo aberto devem atender para que 
o Movimento OER tenha sucesso. 

Se Conteúdo é Rei, Então Por Que o Contexto, a Comunidade, e a 
Finalidade São Tão Importantes?

O conteúdo é Rei, ou pelo menos é o que a mitologia da internet 
sustenta. Uma simples busca no Google de “Conteúdo é Rei” resulta em 
um retorno padrão Google de milhões de visitas. Ainda assim, enquanto 
o primeiro resultado (Callan, 2007) afirma em seu título que o conteúdo 
é o aspecto mais importante de um website, uma vez que a internet é 
sobre procurar conteúdo, o próximo resultado, “Conteúdo Não é Rei” 
(2001), afirma que o conteúdo é um impostor e que o verdadeiro rei é 
a interconectividade. A lista de resultados pode ser vista como um rico 
material de discussão dentro de si mesma sobre o papel do conteúdo na 
internet e de como esse papel está mudando.

Os capítulos dentro desta seção abordam questões relacionadas ao 
conteúdo aberto na realidade do que é preciso para torná-lo acessível 
nos atuais ambientes da Web, em seguida discute como essa realidade 
pode mudar no futuro internacionalmente. Cada capítulo é escrito por 
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autores que estão intimamente envolvidos no fornecimento de acesso ao 
conteúdo educacional aberto, na criação de conteúdo educacional aberto, 
ou no estudo da sua utilização, ainda que essencialmente a partir das 
perspectivas dos membros do ensino superior dos EUA e do Reino Unido. 
Embora cada autor tenha uma perspectiva diferente, os capítulos tocam 
em três temas importantes relacionados a: 1) o contexto para um projeto de 
conteúdo aberto; 2) a comunidade que ele envolve, como parte do projeto; e 
3) como o seu propósito pode afetar seu uso e potencial de sustentabilidade. 
Subjacentes tanto no uso quanto na sustentabilidade estão questões sobre 
propriedade intelectual que afetam ambas as questões.

Uso

O uso é um problema particularmente complexo, em parte porque 
sabemos tão pouco sobre como os alunos usam o conteúdo educacional 
aberto e, em parte, porque nós sabemos tão pouco sobre qual conteúdo 
é mais útil para os usuários e por quê. Bibliotecas digitais de conteúdo 
educacional aberto e repositórios compartilham o problema de quando 
alguém visita o seu site e faz o download de um item; eles não têm 
maneira de saber como a pessoa usou o material e se usou... No entanto, 
essa é uma métrica primária pela qual provedores julgam o uso. Até 
agora, o tempo gasto no site e os itens mais populares visitados são as 
principais formas em que o uso é medido. Essas medidas primitivas 
fornecem apenas um instante de como o site em si é usado, e não exploram 
outras questões, como o que acontece entre o acesso e o resultado final 
do aprendizado. Essa é a grande lacuna no nosso conhecimento e que 
não é facilmente preenchida.

O acesso ao conteúdo não é suficiente, como Andy Lane (2008) do 
projeto Open-Learn mostra no primeiro capítulo desta seção. Lane 
define a distinção entre o que é tecnologicamente possível – fazer 
materiais disponíveis para as pessoas – e a parte mais difícil da equação: 
garantir que pessoas possam fazer uso do conteúdo e recursos para 
promover sua aprendizagem. Ele nos desafia a considerar o que pode 
significar para uma universidade se tornar verdadeiramente aberta: 
que é remover restrições de custo e disponibilidade de recursos 
educacionais, bem como restrições quanto a quem pode participar do 
ensino superior. Nesse desafio, ele nos pede para considerar qual tipo 
de apoio os professores iriam precisar num ambiente assim, bem como 
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qual o apoio social necessário para a aprendizagem. Do ponto de vista 
de um educador da Universidade Aberta, Lane conclui que a chegada 
da internet baseada em redes sociais será o elo final de um sistema 
educacional que vai mudar a economia de mercado de ensino superior, 
expandindo-o para servir a muitos, ao invés de poucos.

Os desafios de envolver a comunidade de educadores superiores 
para criar recursos digitais abertos de alta qualidade, que podem ser 
reutilizados ou remixados e manter a sua qualidade para o aluno, são 
assumidos por Candace Thille (2008). Em seu capítulo, Thille descreve os 
desafios na ampliação de um projeto relativamente pequeno específico do 
campus (Iniciativa Open Learning, em inglês OLI), que tem trabalhado 
de forma eficaz com membros do corpo docente para criar e avaliar a 
efecácia dos cursos on-line completos, a fim de atender às necessidades de 
um crescente movimento OER. Na visão de Thille, o conteúdo não é livre 
de contexto; em vez disso, se estende aos ambientes de aprendizagem, 
incorporando a pesquisa na prática pedagógica eficaz e resultando 
em conteúdo educacional aberto, que é uma encenação completa da 
instrução. Essencial para o mix é o desenvolvimento de comunidades 
de apoio à aprendizagem (tanto virtual quanto local), em que docentes 
especialistas no conteúdo cientistas, aprendizes, e engenheiros de 
software colaboram para fazer e testar esses decretos. Ela acredita que isso 
vai levar o movimento OER a atingir todo o seu potencial revolucionário: 
o de melhoria do ensino e da aprendizagem e, ao mesmo tempo, fazer 
instrução, no sentido formal que normalmente associamos com as 
instituições, disponíveis para o público mais amplo possível.

No núcleo de seu capítulo, Tom Carey e Gerard Hanley de MERLOT 
(2008) argumentam para estender a definição do conteúdo educacional 
aberto para incluir conteúdo pedagógico aberto. No seu ponto de vista, 
o movimento OER só poderá atingir o seu potencial quando membros 
do corpo docente participarem no desenvolvimento de conteúdos 
educacionais abertos, contribuindo com seus materiais de aprendizagem 
digital e sua experiência pedagógica no uso desses materiais. Eles 
destacam o paradoxo que o movimento OER enfrenta nos Estados 
Unidos: a plena participação dos professores membros e instrutores 
requer a superação de vários obstáculos – o tempo é o principal deles. Essa 
barreira é tão significativa que eles acreditam que o movimento OER deve 
empregar uma estratégia de envolver as instituições de ensino superior 
no planejamento e na criação de incentivos para a utilização, reutilização, 
e adoção (para além da criação) destes recursos por docentes dos EUA.
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Sustentabilidade

Questões de sustentabilidade que estão associadas com a continuidade 
e o crescimento do conteúdo educacional aberto centram não tanto sobre 
a necessidade de criação contínua de novos conteúdos educacionais 
abertos, ferramentas ou serviços, mas em maior quantidade em torno 
de sustentar as organizações que apoiam e promovem o movimento 
OER (2008). A pesquisa de Diane Harley vincula questões relacionadas 
com a necessidade em saber mais sobre usuários e demanda do usuário 
para o conteúdo educacional aberto com aqueles associados ao custo 
e à sustentabilidade dos projetos dentro do movimento OER. Harley 
sugere que há um abismo a ser superado entre a escala esperada do 
movimento OER e o que professores e instrutores usuários (ou não 
usuários) dizem que precisam para atender às mudanças em ambientes 
educacionais. Enquanto sua pesquisa centra-se apenas em uma região 
dentro do sistema de ensino superior dos EUA e o uso destes recursos 
nos EUA somente entre os membros do corpo docente com a exclusão 
de estudantes e autodidatas, ela levanta questões importantes sobre 
as barreiras ao uso e reutilização de conteúdo educacional aberto que 
devem ser resolvidos se os sistemas de ensino superior nos EUA são 
para apoiar ou sustentar o movimento de abrir o ensino superior nas 
formas imaginadas pelos líderes do movimento OER. 

OCW do MIT é o mais maduro de todos os OERs; como tal, Steve 
Lerman, Shigeru Miyagawa e Anne Margulies (2008) refletem sobre as 
suas experiências em estabelecer o projeto e discutem os fatores que 
levaram o MIT a tornar-se a instituição líder em fazer essa transformação 
educacional. Nesse olhar para a história do OCW-MIT, eles revelam 
uma confluência crucial e ímpar dos valores de compartilhamento 
de ideias da comunidade científica, antes da publicação com o apoio 
do MIT para o software do movimento aberto, juntamente com a sua 
participação no consórcio World Wide Web. Deste passado, o OCW 
nasceu e foi alimentado (com significativo financiamento externo) na 
medida em que está cada vez mais fazendo parte integral da cultura 
do MIT. Os autores também olham para frente na visão para uma 
comunidade global de ensino superior além do MIT. Enquanto a 
adoção ampla de OCW fora do MIT é necessária, eles refletem sobre a 
necessidade de um Consórcio OCW para promover o movimento OER 
e, assim, a sua sustentabilidade. 
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Richard Baraniuk (2008), usando Connexions como um estudo 
de caso, analisa como esse provedor de conteúdo educacional aberto 
previu o seu papel no Movimento OER e está construindo um modelo 
organizacional sustentável, aproveitando ferramentas de tecnologia 
para ajudar as pessoas a serem autores de novos materiais a partir de 
materiais velhos, personalizados e compartilháveis, misturando os 
materiais para criar novas coleções, e anunciar esses novos produtos 
em formas acessíveis, de baixo custo. Reconhecendo os problemas 
associados com a propriedade intelectual e licenças, Baraniuk hipotetiza 
que a versão de hoje do conteúdo educacional aberto é sobre remixar 
materiais, enquanto que o modelo de ontem focava no fornecimento de 
acesso através de uma metáfora transmitida. O conteúdo educacional 
aberto de amanhã trará a transmissão e a remixagem juntamente com 
ferramentas interativas para completar o círculo de feedback necessário 
para trazer autores, instrutores e alunos juntos no processo criativo. 

A ficção científica tem uma maneira de tornar-se realidade, como 
demonstra David Wiley (2008) ao narrar de modo imaginativo como a 
história futura do movimento OER pode parecer (incluindo um conjunto 
de resultados pretendidos e não intencionais por membros do movimento 
OER). A autobiografia ficcional de Wiley define como tal movimento, 
uma vez iniciado, pode fundamentalmente mudar o ensino superior 
nos Estados Unidos e, por implicação, em outros lugares. Nessa visão 
de futuro, Wiley descreve o impacto que poderes econômicos e políticos 
têm sobre as mudanças educacionais, e oferecendo os mesmos serviços 
que OCWs, empreendimentos comerciais, como Google e editores de 
livros didáticos rapidamente impulsionaram as mudanças desejadas 
pelo movimento OER frente e fora de controle. Isso inicia o leitor em um 
passeio envolvendo intriga, política, ação judicial e, finalmente, rebelião 
estudantil. Embora fantasioso na natureza, esse capítulo desafia as visões 
de futuro dos pontos de vista dos autores anteriores e adverte-nos com 
“às vezes você recebe o que deseja, e algo mais!” 

Catherine Casserly e Marshall Smith (2008) nos levam de volta à 
realidade descrevendo o movimento OER e a grande necessidade de 
conhecimento aberto no mundo inteiro. Eles nos refocam no objetivo 
de fornecer conhecimento, recursos e conteúdo aberto para transformar 
o ensino e a aprendizagem. Eles nos desafiam a olhar em frente e 
considerar como o movimento OER pode transformar nossos sistemas 
de educação formal, através da mudança em como pensamos sobre “ir 
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à escola”: por exemplo, a mudança do texto impresso para ambientes 
imersivos on-line ou a simples mudança no processo de um instrutor 
selecionar um livro-texto até a mudança de um instrutor ao compilar 
um livro didático. Talvez sua ideia mais desafiadora seja sobre o que 
educação formal parece – a educação futura terá as mesmas definições e 
limites de hoje? Será que, por exemplo, haverá diferença entre educação 
“formal” e “informal”?

O Futuro de Conteúdos Educacionais Abertos

Cada autor nessa seção ilustra o grande potencial que o conteúdo 
educacional aberto tem para mudar a educação através do simples 
(aparentemente e relativamente) ato de tornar aberta a qualquer pessoa, 
para qualquer finalidade, ferramentas, conteúdo e recursos educacionais. 
Cada autor compartilha conosco uma visão para que a mudança seja feita 
a partir de seu ponto de vista. No que se segue, eu levanto perguntas 
dos leitores que eu próprio me pergunto, depois de ler esses capítulos e 
considerar o futuro dos recursos educacionais abertos.

Até agora, a história de recursos educacionais abertos teve um 
enredo, ou roteiro, impulsionado por provedores e criadores daquele 
conteúdo e conhecimento, mas pouco de seus usuários foram 
adicionados para completar a história. A questão de como o conteúdo e 
conhecimento são controlados e compartilhados é arriscado com relação 
ao movimento OER, pois levantam perguntas como “Qual conteúdo? 
Qual conhecimento? Qual a melhor forma de compartilhar e para qual 
fim? Conteúdo e conhecimento de quem?” Essas questões são e devem 
estar no centro da discussão sobre o futuro dos recursos e conteúdo 
educacional aberto.

Se o conteúdo compartilhado e, portanto, o conhecimento, que é 
valorizado e promovido, é somente a partir dos provedores existentes 
que refletem principalmente as instituições de ensino superior de elite 
ou por aqueles com a capacidade de apoiar economicamente, por 
exemplo, um OCW, isso parece ser a antítese dos objetivos por trás de 
um movimento “aberto”, pois continua a privilegiar os privilegiados, 
assim como o nosso atual sistema de educação tem historicamente 
feito. Mesmo o crescente número de membros no Consórcio OCW 
representa apenas uma pequena fração do potencial de conteúdo 
educacional aberto disponível na oculta ou invisível Web (Barker, 2006). 
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Por exemplo, considere a grande quantidade de conteúdo do curso e 
recursos educacionais armazenados em sistemas de gestão de cursos 
e aprendizagem nas escolas de todo o mundo. A questão aqui é quem 
decide qual o conteúdo é de valor, o que é compartilhado com quem, 
e como ele é compartilhado? Qual o melhor modelo: o da submissão 
aberta de materiais, com um processo de revisão pós-submissão para 
garantir a qualidade, como acontece com o MERLOT, ou no modelo 
Connexions, de pós-publicação por terceiros, ou é a construção 
cuidadosa do conhecimento, como no modelo OLI? Ou a questão de 
qualidade é responsabilidade da marca institucional, tais como os 
materiais encontrados em sites OCW?

É revelador notar que os líderes do movimento OER estão desenvolvendo 
os mecanismos on-line para fornecer acesso e prover o conteúdo. Aqueles que 
dão acesso a esses materiais são um pequeno e seleto grupo; principalmente 
os membros do mundo desenvolvido. O que aconteceria se enfrentássemos 
o movimento OER, e os líderes, em vez de ser a “elite”, fossem os usuários 
de hoje: ou seja, aqueles que experimentam a falta de liberdade descrita 
por Amartya Sen (1999). Como pode o conteúdo educacional aberto ser 
diferente? Como pode o conteúdo, aberto ou fechado, ser descrito? Como 
poderia usar a mudança? Como pode alterar o conhecimento? Como 
pode desenvolver aprendizado a partir do desenvolvimento? Estamos 
nós, membros do movimento OER, prontos para abraçar a mudança não 
intencional que não fomentamos, assim como a que foi pretendida?

Na economia de mercado da Web, o usuário final é visto como o 
árbitro de qualidade e valor. No entanto, em educação, esse raramente 
é o caso – é de fato, o oposto. Colocar o julgamento de qualidade e valor 
nas mãos de usuários implica que nós confiamos ao usuário final, nesse 
caso o aluno, ter habilidades acadêmicas e capacidade de diferenciar 
essas características. Esse não é o caso, pois como uma profissão, 
a qualidade no ensino superior é discernida pelo professorado, as 
autoridades que “fazem” o conhecimento ou conteúdo e, em seguida, 
dão permissão para compartilhá-lo. (No movimento OCW usamos a 
instituição de acolhimento como uma aproximação para a qualidade). O 
aluno é raramente, exceto, talvez, no ensino de graduação ou de escolas 
profissionais, considerado capaz de fazer esses tipos de julgamentos 
sem orientação de membros da profissão acadêmica.

Grande parte dos materiais educacionais disponíveis na Web 
replica a hegemonia epistemológica do ensino superior e da relação 
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entre nações “desenvolvidas” e “em desenvolvimento”, nos quais o 
conhecimento (conteúdo) dos “desenvolvidos” é privilegiado sobre 
o “em desenvolvimento”. A hegemonia reforça um sistema em que 
a geração de conhecimento ocorre dentro de instituições de ensino 
superior, e a utilização desse conhecimento é vista como ocorrendo fora 
das “paredes” dessas instituições. Com o atual projeto para conteúdo 
educacional aberto, vamos replicar essa hegemonia ao predefinir a 
qualidade ou o valor com base nas credenciais dos fornecedores? Por 
exemplo, a qualidade associada com OCWs é a de marca MIT – sendo 
o melhor exemplo de qualidade definida por procuração. Já sabemos 
que a visão de melhorar a qualidade do conteúdo educacional aberto 
através da utilização, reutilização e revisão é um enorme desafio para 
superar, em virtude da falta de envolvimento de docentes e instrutores 
em compartilhar conteúdo aberto. Será que reforçamos as práticas 
sociais “eles” e “nós” (McNiff e Whitehead, 2005), porém de forma 
não intencional, por confiar demais no sistema “fechado” existente da 
educação para definir uma alternativa “aberta”? Estamos criando uma 
alternativa realmente diferente com a educação aberta?

Terão nossos pontos de vista de educação mudado ao ponto em que 
o nosso propósito como educadores é trabalhar junto com os alunos 
à medida que eles adquirem as ferramentas e o conhecimento para 
reivindicar a sua educação? Aqui eu uso “trabalho” e “reivindicação” 
no espírito do ensaio de Adrienne Rich 1977, “Reivindicando uma 
Educação”, no qual ela descreve uma visão radicalmente diferente da 
experiência educacional, em que os alunos tomam a responsabilidade 
“como legítimos proprietários” por sua educação, em vez de “agir 
como um receptáculo ou recipiente” recebendo educação. Ela continua 
a dizer que as mulheres precisam possuir e usar as ferramentas para 
proporcionar-lhes “uma nova compreensão intelectual sobre as suas 
vidas, um novo entendimento de sua história, uma nova visão da 
experiência humana, e também uma base crítica para avaliar o que elas 
ouvem e leem” (p. 231).

Foi só há 30 anos na história do ensino superior dos EUA que a 
academia privilegiou apenas uma parte da experiência humana – 
composta por homens. Já atualmente, as mulheres representam mais 
de 50 por cento dos alunos nas faculdades e universidades nos Estados 
Unidos da América, sendo que o conhecimento de fato mudou por 
causa dos estudos e pesquisas feitos por mulheres, sobre e para elas. No 
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sistema atual de ensino superior nos Estados Unidos, todos nós temos 
esquecido essas lutas pelo reconhecimento e aceitação. A história de 
abertura do ensino superior para mulheres e minorias sub-representadas 
é paralela ao que estamos tentando realizar no movimento OER, abrindo 
os conteúdos da educação para um público mais amplo possível? Como 
tornar esse conteúdo disponível afetará nossas instituições educacionais, 
bem como a aprendizagem? Será que simplesmente tornar o conteúdo 
educacional aberto acessível levará à aprendizagem; ou seja, vai fazer 
com que alunos – formais e informais – reivindiquem essa oportunidade 
educacional como pretendida?

Cada autor, nesta sessão, em sua própria maneira, sugeriu que o futuro 
real de conteúdo educacional aberto fique com os usuários finais e como eles 
usam esse conteúdo para melhorar a sua aprendizagem. No entanto, este 
é o mesmo grupo do qual sabemos tão pouco. Desenvolvedores de sites e 
conteúdo educacional aberto assumem que há três categorias de usuários: 
professores membros, os alunos formalmente matriculados no ensino 
superior, e mais alunos informais – por exemplo, os curiosos ou aqueles que 
são incapazes de participar na educação formal, por qualquer motivo. São 
esses os nossos usuários, e são esses descritores suficientes de nosso público? 
Conhecendo a audiência para esse serviço – já que fornecer recursos de ensino 
aberto e um serviço – é essencial para afastar-se do simples ato de fornecer 
acesso a recursos para os atos mais complexos de criar as ferramentas, as 
situações e os ambientes necessários para apoiar a experiência educativa que 
a maioria dos provedores pretende para seus usuários.

Nossa compreensão atual do que nossos usuários fazem com esses 
materiais mostra que, por exemplo, quase um terço dos calouros do MIT 
usou o site MIT OCW como um meio para ajudá-los a decidir se inscrever 
no MIT. As faculdades dos Estados Unidos estão usando principalmente 
imagens para apimentar palestras com slides, como vários estudos têm 
descoberto (Harley, 2004; McMartin, 2007; Wolf, 2007). Muito menos se 
sabe sobre os alunos informais. Mas, com base no que sabemos sobre os 
usuários do corpo docente e alunos usuários, é seguro dizer que esses 
não são usos que provedores e desenvolvedores esperavam. Por isso, 
peço emprestado, novamente da década de 1970, uma frase cunhada 
por Planned Parenthood: “A esperança não é um método.” Se temos a 
intenção de mudar o que e como as pessoas aprendem, então devemos 
fornecer mecanismos, ambientes e motivação para fazer essa mudança. 
Se o acesso não é suficiente (alguns podem dizer que é – basta olhar para 
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as consequências não intencionais da abertura do conteúdo através da 
invenção da imprensa), então temos de saber o que as pessoas precisam 
no que tange ao uso de conteúdo educacional aberto para aprender e 
como melhor apoiar essas necessidades. Desenvolvedores e provedores 
de conteúdo educacional aberto e aqueles que estão pensando em entrar 
para o movimento precisam se perguntar: Quem especificamente é o 
meu público? Como é que os nossos serviços, ferramentas, programas 
e conteúdo atendem às suas necessidades? À medida que os usuários 
se tornam mais sofisticados, eles vão precisar desses mesmos serviços, 
ferramentas, programas e conteúdo? Existe uma expectativa de vida 
para conteúdos educacionais abertos?

Nestes últimos parágrafos, eu termino com talvez as mais frustrantes 
e intrigantes questões: aquelas relacionadas à aprendizagem, que 
têm surgido juntamente com o crescimento do conteúdo educacional 
aberto. Afirmamos que fazemos esses recursos disponíveis para o bem 
do público, para que as pessoas possam aprender a partir deles. No 
entanto, até o momento, não temos nenhuma boa maneira de avaliar a 
aprendizagem. Isso ocorre, talvez, em parte porque não temos certeza 
ou não concordamos com o que os usuários estão a aprender, e para que 
fim. Recursos educacionais abertos são aqueles com contexto, propósito 
e estruturas pedagógicas. Eles não são peças isoladas de informação. 
Como as pessoas aprendem com eles, se elas não compartilham o 
contexto, a finalidade, ou a estrutura pedagógica? Para que fim é esse 
aprendizado dedicado? E do ponto de vista do provedor, devem ou 
desejam apoiar esse fim?

Uma maneira de demonstrar o aprendizado, mas que é pouco 
discutida nesse contexto, é como as pessoas reutilizam conteúdo 
educacional aberto. O poder da Web de tornar o conteúdo disponível 
é que ele pode ser alterado. No entanto, nossos pontos de vista 
em torno da mudança, informada pelos direitos de propriedade 
intelectual, proíbem a reutilização gratuita. No entanto, reutilizar, 
como na forma de artefato novo ou derivado a partir de artefatos 
originais, é uma forma extremamente eficaz para demonstrar a 
aprendizagem. É assim que medimos a aprendizagem dos alunos 
– muitas vezes chamam isso de teste de ensaio. Os alunos colocam 
em suas próprias palavras o seu conhecimento – para reivindicá-los, 
fazê-lo deles próprios. Mas e se não existir tal artefato? E se uma 
parte do conteúdo educacional aberto mudou alguma opinião ou 
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compreensão de como as coisas funcionam, ou tem instigado um 
pensamento criativo ou motivou uma mudança de comportamento? 
Estes são, talvez, os objetivos principais ao “educar” pessoas. Eles 
são, no entanto, os mais difíceis de medir. Talvez não precisássemos 
medi-los, talvez devêssemos perguntar: É o suficiente fornecermos 
acesso, provermos ferramentas para ajudar a contextualizar o 
conhecimento, e abrirmos o conteúdo educacional com o desejo 
sincero de mudar a forma como, o que, e talvez por que as pessoas 
aprendem? Talvez também nós devêssemos aprender. Temos de 
aprender a confiar que os usuários estão aprendendo de maneiras 
novas para nós, a maioria não intencional, e que eles vão demonstrar 
que a aprendizagem altera a forma como as nossas sociedades veem 
quem deve ser educado e por quê.
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Um aspecto importante da maior parte dos recursos educacionais 
é que eles são restritos para muitos e o custo pode ser elevado para 
ganhar acesso. Isso é principalmente por causa de uma economia de 
mercado em torno de recursos educacionais. Eles têm direitos autorais 
“empacotados” como objetos – livros, revistas, vídeos – que devem 
ser comprados em uma loja ou acessados por meio de taxas de curso 
ou repositórios de universidades (bibliotecas, na maioria dos casos). 
Mesmo se esse material protegido por direitos autorais e cópias estiver 
em bibliotecas públicas, ele é efetivamente racionado tanto pelo número 
de cópias disponíveis quanto pelos custos e também por despesas que 
envolvem pessoas que vão até a biblioteca para usá-los (com o uso 
sendo ainda mais limitado por todos os direitos reservados e aplicados). 

A filosofia de recursos educacionais abertos (OERs) é fazer dos 
materiais educacionais um bem comum ou público a partir do qual 
todos, em teoria, podem se beneficiar, mas mais especialmente aqueles 
que recebem o mínimo de benefício dos sistemas de financiamento 
educacional atuais, públicos ou privados (ver Geser, 2006, para uma 
revisão completa das práticas e recursos educacionais abertos). No 
entanto, esta filosofia nobre é constrangida na prática por duas grandes 
dimensões que se sobrepõem: (1) os graus da abertura apresentada por 
OERs em relação ao contexto em que alguém vive e trabalha, e (2) os 
graus de liberdade apresentados a essa pessoa pela natureza dos OERs, 
qualquer que seja o contexto dessa pessoa.

A distinção que eu estou fazendo aqui é entre as propriedades da 
OER (tanto que seu formato técnico e, mais particularmente, os direitos 
de licença que o originador aplica a ele) e as propriedades das pessoas 
que podem querer usar esse OER que, para esses fins, são um produto 
das circunstâncias em que se encontram.1

Ampliando a Participação na Educação 
Através de Recursos Educacionais Abertos

Andy Lane

10
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Olhando para esta distinção em termos de pensamento de sistema 
(Checkland, 1999; Lane, 2002a, 2002b), poderíamos contrastar a 
disponibilidade de todos os tipos de recursos educacionais nas 
universidades tradicionais e universidades abertas. As limitações de 
acesso aos recursos educativos são muito maiores nas universidades 
tradicionais, pois existem várias barreiras tecnológicas, regulamentares 
e participativas.

Acesso aos Recursos Educacionais: Duas Abordagens

Considere como as universidades tornam os recursos educacionais 
disponíveis para os alunos. Em um campus tradicional, numa 
universidade “fechada”, os recursos educacionais disponíveis para os 
alunos matriculados estão dentro da percepção de limites do sistema, e a 
maior parte dos alunos permanece geralmente no ambiente do sistema, 
que em si não é muito aberto. Universidades limitam o número de 
estudantes que se matriculam, e determinam a entrada dos alunos por 
meio de métodos seletivos, tais como desempenho educacional anterior. 
Os alunos são, em grande parte, registrados em programas integrais, 
e não módulos individuais. Portanto, a maioria das universidades 
atende alunos em tempo integral. Alunos de meio período devem 
estruturar seu tempo em torno da programação da instituição, o que 
pode ser difícil para aqueles que trabalham ou têm família e outros 
compromissos. Os alunos devem vir para o campus para participar 
da experiência educacional. Os métodos de ensino utilizados são 
também muito limitados (e limitantes): alunos assistem às palestras dos 
professores, assim como a alguns seminários, trabalhos de laboratório 
ou outras atividades práticas. Recursos educacionais estão guardados 
em uma biblioteca física ou livraria. Além disso, a aprendizagem é 
avaliada principalmente através de exames e outros meios semelhantes.

Em suma, a experiência de uma universidade tradicional é um processo 
individualizado, em que os professores individuais concebem, especificam 
e entregam os cursos estudados por alunos individuais, mesmo que 
presentes como grupos numa sala de aula. Os alunos são, portanto, em 
grande parte, guiados pelos pontos de vista de uma única fonte, embora 
possam ler as opiniões dos outros em textos atribuídos. Apesar de as 
universidades serem normalmente muito abertas às ideias em torno de suas 
disciplinas e os professores, geralmente, esperam poder estudar, pesquisar, 
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ensinar, falar e publicar livremente em questões intelectuais e acadêmicas 
nas quais estão interessados. Nem sempre é tão óbvio que esses professores 
estejam tão abertos às novas ideias em torno do ensino e aprendizagem – 
ideias que podem mudar os métodos que sempre utilizaram.

Isto é, obviamente, uma generalização rígida. Muitas universidades 
individualmente são muito mais abertas do que o meu estereótipo (o 
advento do OCW – OpenCourseWare – e a extensão de programas de 
extensão estão crescendo rapidamente), e alguns países têm sistemas 
que são mais abertos do que outros (e há outras formas de abertura, tais 
como tempo e custo, que eu não vou abordar aqui). Mas, geralmente, 
a maioria das universidades ainda está bastante fechada em termos de 
acessibilidade aos seus recursos educacionais e participação em suas 
ofertas educacionais.

A Figura 10.1 ilustra o ponto. O diagrama superior representa a 
universidade tradicional, com acesso limitado aos recursos educacionais. 
O segundo diagrama descreve uma universidade de ensino a distância, 
como a Universidade Aberta do Reino Unido. Muito mais recursos 
abrangem ou são encontrados fora dos limites, e esses recursos tanto 
influenciam quanto são influenciados por alunos no ambiente do sistema, 
bem como alunos matriculados dentro do limite desses ambientes.

Com a missão definida por seu chanceler fundador, Lord Crowther, 
em 1969, “A Universidade Aberta é aberta a pessoas, lugares, métodos e 
ideias” (como citado em Daniel, 1999), a Universidade Aberta não tem 
qualificações de entrada para seus módulos ou programas, só é limitada 
no número de alunos em um módulo pela disponibilidade de suficientes 
tutores (até a data, o maior número em qualquer apresentação de um 
único módulo foi de 14.000), e permite que os alunos se inscrevam 
em um módulo de cada vez, em vez de exigir compromisso com um 
programa de graduação completo.

A Universidade Aberta (em inglês, OU) também investe no 
fornecimento de materiais educacionais pedagogicamente robustos e 
multimídia produzidos por equipes de acadêmicos e especialistas de 
mídia. Há um alto grau de coerência e congruência entre as contribuições 
da equipe, e pontos contrastantes podem ser expressos. Os meios de 
comunicação também são escolhidos cuidadosamente para terem maior 
impacto nessa área de aprendizagem.

Uma outra camada de mediação é fornecida: a universidade emprega 
tutores para grupos formados ou lotes de estudantes trabalhando num 
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módulo individual. Reconhecendo que diferentes alunos têm diferentes 
abordagens e estilos de aprendizagem, os tutores ajudam os alunos em 
seus grupos a navegar e abordar os materiais de maneira que atendam 
às necessidades individuais de cada aluno. Assim, o tutor facilita o 
processo de aprendizagem tanto quanto diretamente reinterpreta partes 
do ensino incorporados no material educativo. Isso dá maior controle 
do processo de aprendizagem para os próprios alunos, além de muito 
mais flexibilidade em como e quando eles estudam, permitindo que, 
assim, assumam outros compromissos com família e trabalho. 

Figura 10.1

Além disso, enquanto os módulos individuais seguem um calendário, 
os alunos têm mais flexibilidade na ordem e horários de estudá-los, até 
mesmo permitindo pausas no estudo. Assim, enquanto a maioria das 
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universidades geralmente têm coortes de alunos que estudam juntos 
num curso ou programa completo, a OU tem uma coorte especial em 
módulos individuais, e não em cursos ou programas completos. Para 
alguns alunos, estudar um módulo é suficiente. No entanto, os alunos 
podem também fazer programas completos ao longo do tempo.

A OU tem uma política de acesso aberto: não são necessárias 
qualificações anteriores para se inscrever para os cursos, e não há 
restrição de idade (geralmente os alunos devem ter pelo menos 18 anos, 
mas a OU tem regimes especiais permitindo que menores de 18 anos 
estudem os módulos ao lado de suas qualificações de nível escolar). 
Mais de um terço das pessoas que se matriculam na OU anualmente 
não têm as qualificações educacionais que normalmente garantiriam a 
sua entrada para outras universidades do Reino Unido. Muitas destas 
pessoas não qualificadas completam com sucesso todo ou parte de 
um programa; seu sucesso demonstra a eficácia dos níveis de apoio 
oferecidos e sugere que um bom desempenho de saída é facilmente 
atingível sem qualquer entrada seletiva.

Por último, a OU reconhece e dá crédito para o estudo certificado 
em outras instituições. A OU também avalia experiências prévias e 
aprendizagem baseada no trabalho, permitindo aos alunos terem acesso 
a mais oportunidades de aprendizagem. Esses serviços reconhecem e 
apoiam a mobilidade dos alunos: eles podem aprender onde e quando 
quiserem, sem restrições rígidas de horários e locais específicos.

Nosso modelo de aprendizagem aberta apoiado é bem avaliado por 
nossos alunos. A OU tem consistentemente se colocado entre as dez 
melhores universidades do Reino Unido, pela qualidade de seu ensino, 
como avaliado pela Agência de Segurança e Qualidade do Reino Unido 
ao longo de vários anos, e no topo da Pesquisa Nacional de Satisfação do 
Aluno em 2005 e 2006 (BBC News, 2006; Informação sobre Qualidade do 
Ensino, 2006), os dois primeiros anos dessa iniciativa patrocinada pelo 
governo.

A partir dessa comparação, eu vislumbro três temas: (1) o grau de 
disponibilidade de recursos educacionais (quantos deles e em que formas, 
tanto formais quanto informais), (2) o grau de acessibilidade aos recursos 
(onde eles podem ser encontrados e por quem), aos quais podem contribuir 
para (3) o nível de uso daqueles pelos alunos (o grau de participação). Maior 
disponibilidade e acessibilidade são necessárias, mas não são pré-requisitos 
suficientes para aumentar a participação no ensino superior.
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Abrindo o Ensino Superior

O ensino superior, no entanto, pode melhorar e se abrir ainda para  
mais pessoas. Em uma universidade participativa, totalmente aberta, os 
limites ao redor da aprendizagem se tornariam mais amplos ainda assim 
que as distinções entre professor e aluno e quem produz os recursos 
educacionais se tornassem ainda mais turvos.

Maior Disponibilidade
A infraestrutura da internet e sua dependência de tecnologias digitais 

aumentou muito a quantidade de recursos educacionais disponíveis 
(de todos os tipos e qualidades), mesmo aqueles sob direitos autorais, 
podendo ser acessados, ou alterados e compartilhados por qualquer um 
que tenha os meios para acessá-los. A mobilidade do conteúdo nunca foi 
tão rápida ou ampla. A adoção de regimes de licença com “alguns direitos 
reservados” como o Creative Commons (ver http://creativecommons.org/) 
e as decisões por muitas universidades (por exemplo, ver o Consórcio 
OpenCourseWare em http://ocwconsortium.org/index.html) em tornar 
alguns ou todos os seus recursos educacionais disponíveis ao abrigo 
dessas licenças em formato digital em sites da Web, além da publicação de 
acesso aberto de trabalhos de pesquisa e relatórios, está significativamente 
ampliando a disponibilidade de OERs e assim ultrapassando uma das 
barreiras para o uso por alunos e educadores.

Acesso Mais Amplo
Uma maior disponibilidade de OERs é, no entanto, de nenhum benefício 

para aqueles que têm poucos ou nenhum meio de acessá-lo. O desafio aqui 
é fornecer uma ampla infraestrutura pública (de financiamento público 
ou privado) de redes de informação e comunicação que todos possam 
acessar e obter serviços – se, é claro, eles podem pagar privadamente o 
computador ou celular para conectar-se a essas redes. Embora esta seja 
uma barreira significativa para grupos desfavorecidos ou para aqueles 
que sofrem múltiplas privações dentro dos países desenvolvidos, e uma 
barreira ainda maior para muitos grupos desfavorecidos em países em 
desenvolvimento, pode ser parcialmente superada por dispositivos mais 
acessíveis e investimentos em novas infraestruturas.

No entanto, essa solução tecnológica não ajuda com a principal 
questão do acesso mais amplo aos programas de educação formal, uma 
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vez que, na base dessa questão, estejam as normas sociais que cercam o 
valor atribuído à educação formal como sendo superior à educação não 
formal, e nas formas em que os sistemas de educação são organizados. 
As pessoas deveriam ser capazes de acessar OERs por conta própria, 
fora das restrições de uma universidade, mas qual reconhecimento e 
benefícios eles ganham de fazê-lo se as universidades ainda exigem 
muitas certificações para a entrada, e os empregadores reconhecem 
apenas certificações feitas nas universidades? Além disso, se são alunos 
inexperientes e inseguros, sem os tipos de apoio que uma universidade 
pode fornecer para alunos matriculados, podem não ganhar muito 
benefício de aprendizagem de OERs.

Participação Mais Ampla
Ter uma porta aberta não significa que novos alunos passarão por ela 

ou que eles ficarão “dentro” do sistema por muito tempo. Há uma série 
de diferentes razões sociais e culturais que inibem certos membros da 
sociedade de pensar que eles poderiam participar do ensino superior, 
quiçá se sentir confiante para iniciar qualquer tipo de programa formal 
em oferta. As normas sociais e culturais de seus familiares, amigos 
ou colegas de trabalho podem instilar e reforçar opiniões pessoais e 
atitudes que os impedem de acessar o que pode estar disponível: que 
eles não são suficientemente inteligentes ou não são feitos para estudar 
em um nível de ensino superior (e muitas vezes nem em níveis inferiores 
de ensino). Para ser capaz de se envolver em programas de ensino 
superior e encontrar o sucesso de alguma forma com esse envolvimento, 
geralmente requer apoio ativo e encorajamento de alguém da família ou 
colegas, grupos ou apoio ativo e encorajamento de profissionais ou de 
paraprofissionais.

OpenLearn 
Com base na sua longa experiência de inovar e entregar a 

aprendizagem aberta apoiada para um mercado de massa, tanto no 
Reino Unido quanto cada vez mais no exterior, a universidade espera 
ter um impacto significativo na qualidade e no alcance de entrega de 
conteúdo aberto em nível internacional, assim como uma contribuição 
importante para a entrega eletrônica de recursos de aprendizagem em 
todo o mundo. Um dos principais objetivos nessa cooperação é atender 
às necessidades de uma ampla gama de pessoas aprendendo com 
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diferentes níveis de capacitação educacional, habilidades e confiança. E 
ela vê como chave para ampliação da participação o apoio dos usuários 
de recursos educacionais abertos através de extensas redes de parceiros. 
A necessidade na educação é de economia social, não de economia de 
mercado, para capacitar todos os envolvidos, independentemente de 
serem professores, alunos ou empregadores de pessoas educadas.

Com este objetivo, a Universidade Aberta começou a fazer alguns de 
seus materiais educacionais de livre acesso em um ambiente baseado 
na Web chamado OpenLearn (veja http://www.open.ac.uk/openlearn/). 
Assim, a OU está tentando avançar métodos de entrega de conteúdo 
aberto e tecnologias por:
1. implantação de ferramentas de última geração para gestão de 
aprendizagem para apoio a alunos;
2. incentivo à criação de comunidades colaborativas de aprendizagem 
não formais;
3. aprimoramento no conhecimento internacional baseado em pesquisa 
sobre pedagogias modernas para o ensino superior.

A Universidade Aberta descreve o que ela oferece ao seu corpo discente 
como “Aprendizagem Aberta com apoio”, na qual ela adiciona uma ampla 
gama de serviços de suporte (por exemplo, informação, aconselhamento 
e orientação, aulas, avaliação, classificação de crédito, transferência de 
crédito, hardware e software especializados para os alunos com deficiência) 
em todo o material educacional desenvolvido especialmente para os alunos 
que precisem estudar. Muitos funcionários de apoio são empregados 
especificamente para fornecer esses serviços de apoio, pois há funcionários 
acadêmicos concebendo os materiais, programas e avaliando as realizações 
dos alunos. Na verdade, existem quatro tipos de apoio sendo incorporados 
em todos os seus programas em diferentes combinações:
1. Apoio pedagógico construído nos recursos educacionais, como 
exercícios e atividades que desafiam alunos e os capacitam para 
autoavaliarem a aprendizagem que estão conseguindo (exemplos destes 
podem ser vistos em unidades OpenLearn).
2. Apoio pessoal através do incentivo à autorreflexão e orientação 
dentro de algumas das atividades em texto, mas também nas avaliações 
formais e sustentadas por uma ampla gama de material de orientação 
sobre técnicas de estudo e retenção de aprendizagem e nas conquistas 
em e-portfólios ou revistas de aprendizagem (exemplos dos quais estão 
também em OpenLearn).
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3. Apoio dos pares fornecedores de orientação e reflexão mútuas, criados 
dentro de grupos tutoriais que podem atender física ou virtualmente 
(cada módulo tem associado conferências eletrônicas administradas por 
tutores ou moderadores especializados, mas a Associação de Estudantes 
OU também promove conferências separadas apenas para os alunos em 
cada módulo, em cada programa, e para outros propósitos – de modo 
semelhante, em cada unidade OpenLearn, há um fórum associado).
4. Apoio profissional, reflexão de especialistas e orientação fornecida 
por tutores disponíveis através das reuniões face a face, telefonemas 
ou conferência on-line, e orientações fornecidas por especialistas, 
individual ou coletivamente, através de sistemas abrangentes on-line. 
De fato, novas tecnologias têm facilitado muito a mobilidade de apoio 
para que tanto apoiador quanto apoiado não precisem estar no mesmo 
país ou comunicar-se ao mesmo tempo.

Para OpenLearn, a OU está usando ao máximo as três primeiras 
abordagens quando possível, enquanto para estudantes matriculados 
acrescenta-se o quarto, muitas vezes o tipo mais importante de apoio 
para seu corpo discente atual. Mesmo assim, existem ainda limites 
significativos para que a equipe OU possa alcançar através de tecnologias 
de informação e comunicação, quando alunos ou potenciais alunos se 
espalham em vastas áreas geográficas. Ela tem centros regionais, mas 
a equipe com base nesses lugares nem sempre pode fornecer o suporte 
local ou baseado em comunidade para os muitos que sofrem de privação 
ou desvantagem, que muitos precisam para começar.

Por esta razão, temos reconhecido há tempos em nossos programas 
formais, e esperamos o mesmo para OERs não formais em OU, que 
os intermediários locais são essenciais para assegurar participação 
bem-sucedida. Tais intermediários podem variar amplamente, desde 
empregadores e sindicatos a instituições de caridade locais, organizações 
não governamentais e várias associações profissionais, todos os que 
fornecem diferentes tipos de apoio e incentivo aos seus membros ou os 
grupos que procuram servir. Isto significa que, em quase todos os casos, 
o estudante potencial do ensino superior ou é um membro, ou recebe 
outras formas de apoio, de uma organização. Em outras palavras, os 
intermediários fazem parte da ampla rede de pares daquela pessoa, 
e ela então descobre que não está sozinha em suas recém-restauradas 
ambições para estudar.
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Abertura nas Universidades

Como o projeto de OpenLearn da OU sugere, recursos educacionais 
abertos são apenas uma pequena parte da educação aberta. Eles 
realmente são recursos apenas para que professores e alunos usem 
conforme suas necessidades. Sua aptidão para esse propósito variará, 
dependendo da natureza pedagógica dos recursos e dos estilos de 
aprendizagem dos usuários. Apenas produzir ou utilizar OERs não 
“abrirá” de modo amplo uma universidade. Fazer isso requer a atenção 
para o ensino, aprendizagem e métodos de apoio e sistemas nos quais 
se apoiam esses recursos. Eu indiquei anteriormente muitos dos fatores 
que precisam ser abordados por universidades, mas um significado 
maior de OERs é o que faz para o papel dos alunos na aprendizagem – 
mudando as relações entre professores e alunos.

Lições para os Professores
Há um potencial enorme se o movimento de educação aberta abraçar 

as práticas de Educação Aberta e a Distância – EAD (em inglês, ODL), 
bem como a noção de recursos educacionais livres ou abertos. Eu vejo 
quatro implicações para professores tanto nas universidades quanto no 
ensino a distância.

Aumento do Volume Em primeiro lugar, enquanto o ensino nas 
universidades tradicionais é mais como uma operação artesanal, o EAD 
pode ser operado em escala industrial de modo que milhares de pessoas 
podem estudar o mesmo curso, ao mesmo tempo, não apenas dezenas 
como é o caso do ensino no campus com base na sala de aula. Mas ele 
também exige muito maior colaboração entre as pessoas, dividindo o 
trabalho entre eles, em vez de um professor lidar com a maioria de tudo 
sozinho. A desvantagem é que ele pode custar muito para desenvolver 
e executar uma operação centrada em materiais de EAD. No entanto, 
o desenvolvimento coletivo e o compartilhamento de OERs poderia 
significar que o esforço e custo para qualquer professor ou instituição 
no uso de EAD podem ser reduzidos, assumindo obviamente que 
eles queiram colaborar para tal. Uma implicação para o ensino de 
universidades a distância é que isso pode habilitá-las para executar 
módulos para pequeno número de alunos, ao invés de ter que depender 
de um grande número para ajudar a recuperar o investimento inicial e 
os custos de infraestrutura.
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Aumento do Acesso Os tipos de modelos de apoio utilizados no EAD 
também podem melhorar o acesso a grupos que não tenham tentado 
anteriormente a educação superior, enquanto novas tecnologias de 
comunicação permitem que as universidades de ensino a distância 
forneçam mais atividades de contato direto, que são mais comuns em 
universidades tradicionais. Em outras palavras, a ampla disponibilidade 
de conteúdos que os alunos podem acessar requer uma mudança na 
ênfase para longe do ensino direto de conteúdo através de palestras 
para facilitar a aprendizagem em torno de ensaios e atividades baseadas 
em pesquisa, individuais e em grupo.

O Reconhecimento Mais Amplo de Aprender A terceira mudança 
significativa é o maior reconhecimento da aprendizagem não formal 
e informal alcançado através de OERs que podem substituir ou 
complementar o ensino formal oferecido por instituições de ensino 
superior já existentes. Esta é a pauta de aprendizagem ao longo 
da vida: indivíduos abordam a educação pós-secundária quando 
desenvolvem um portfólio personalizado, pegam pequenas partes 
formais de educação de fornecedores diferentes e, misturando-os com 
experiências de aprendizagem não formais, obtêm reconhecimento 
das suas realizações por organizações profissionais confiáveis, como 
universidades, associações profissionais, ou revisão por pares, por 
uma comunidade confiável de pessoas que trabalham ou são ativas no 
mesmo campo. Em outras palavras, a educação aberta expande não só 
quem produz o conteúdo e controla o contexto em que o “conteúdo é 
aprendido”, mas também valida a aprendizagem para que tenha valor 
no trabalho ou mercado de interesse.

Alcance Global Finalmente, as aptidões das tecnologias 
Web 2.0 significam que essa aprendizagem vitalícia também pode ser 
verdadeiramente internacional ou global no escopo com o conteúdo e 
serviços de apoio à aprendizagem vinda de diferentes países, bem como 
o grupo de pares com quem um indivíduo pode estar estudando.

Lições dos Alunos
Experiências na OU indicam que enquanto alunos gostam de escolha 

e flexibilidade, eles também querem estrutura e apoio específico. O 
desafio é proporcionar a escolha e estrutura adequadas para atender 
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às diferentes necessidades da maioria das pessoas – sem a experiência 
educacional – tornando-se demasiadamente confusa ou dispendiosa.

Recursos Educacionais de Qualidade Primeiramente, alunos 
gostam de recursos educacionais de boa qualidade, e muitos gostam 
desses recursos em pequenas partes para se engajar. Materiais de 
boa qualidade podem ser caros para desenvolver, como observado 
anteriormente, mas agora alunos podem acessar e ver os materiais de 
muitas universidades, não apenas aqueles ofertados em sua própria 
universidade. A OU geralmente oferece grandes módulos (100, 300 
e 600 horas de estudo) porque esses proporcionam economia em 
escala; enquanto através do OpenLearn é oferecido em pequenos 
módulos (4 a 30 horas).

Se a demanda aumenta para módulos menores, pode forçar a OU 
a retornar para a situação de um único professor desenvolvendo um 
único módulo, que então afeta a criatividade do esforço compartilhado 
do grupo, se ao menos fossem operar entre as instituições, em vez 
de dentro de sua instituição, através de OERs. Igualmente, se a 
demanda por recursos de boa qualidade por estudantes tradicionais 
significa que eles questionam os recursos fornecidos pela sua própria 
universidade, isso poderia levar a uma “corrida armamentista” OER 
se as pessoas competirem em vez de colaborar para produzir os 
melhores recursos.

Aprender com os Pares Alunos geralmente gostam de fazer parte 
de um grupo de pares, com quem eles possam interagir, seja como 
um participante ativo ou como um espectador passivo. É por isso 
que, no OpenLearn, a OU adicionou ferramentas e tecnologias que 
incentivam e permitem o compartilhamento, a colaboração e a geração 
de conhecimento entre educadores e educadores, educadores e alunos, 
e alunos e alunos – tanto quanto o seu próprio conteúdo, e para ter essa 
interação registrada para que outros a vejam e revisem. A distinção 
entre quem é o gerador de conteúdo, qual a natureza do conhecimento 
incorporado naquele conteúdo, quem é o seu mediador e o que interpreta 
para os outros, quem valida o valor dos processos envolvidos na geração 
daquele conteúdo, e o quanto as conquistas das pessoas envolvidas são 
avaliadas se tornarão cada vez menos claras.
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Aprender para a Vida Por último, as pessoas são cada vez mais eternas 
aprendizes ativas, procurando aprendizagem ou sendo esperadas a 
realizá-la tanto para desenvolvimento pessoal quanto profissional, 
ao longo da vida. Elas também querem receber as oportunidades de 
uma ampla gama de fontes. Isso significa que elas querem mais do 
que apenas programas de graduação. A OU é bastante flexível nesse 
aspecto, mas a maioria das universidades está ligada a programas de 
graduação completos porque esse é o modelo tradicional, que se tornou 
consagrado nas políticas governamentais nacionais.

A Economia Social (e de Mercado) na Educação Aberta

Até agora tenho focado no que OERs podem significar para 
universidades individualmente. Agora quero ampliar as fronteiras para 
considerar o mercado coletivo de ensino superior. A maioria dos alunos 
de ensino superior, em sua vida, tem relacionamento com apenas uma 
universidade. Nesta, eles têm um grande número de relações individuais 
com professores individuais e com poucos pequenos grupos de colegas 
alunos. Como o meu exemplo de abertura sugere, muitos outros alunos 
potenciais têm o acesso negado ao ensino superior por causa da escassez 
de recursos principais – salas de aula e professores. Existem hoje muitas 
pessoas que nunca desejaram participar do ensino superior, e um 
número crescente delas querem que a participação seja mais flexível para 
atender às suas necessidades. Elas querem a possibilidade de combinar 
módulos de diferentes universidades, obter crédito para outros tipos 
de estudo e experiências, ter tempo integral em alguns pontos de sua 
vida e tempo parcial em outros. Elas querem parar e iniciar novamente 
quando puderem. Ainda, podem querer estudar quando estiverem 
aposentadas, querer ser professores, e também aprendizes.

Universidades abertas com apoio e financiamento público têm estado 
na vanguarda da abertura educacional para mais pessoas e lhes dado 
mais flexibilidade em seus estudos. Algumas universidades particulares 
on-line, como a Universidade de Phoenix e universidades corporativas 
ligadas a empresas multinacionais, estão estendendo essa economia 
social para uma economia baseada no mercado (Paton, Peters, Storey e 
Taylor, 2005). Recursos educacionais abertos estão trabalhando na outra 
direção, abrindo recursos anteriormente fechados. Recursos fechados, 
privados ou de funcionamento público, devem ser pagos próximos 
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do mínimo necessário. Recursos abertos, provavelmente, terão de ser 
financiados pelo esforço e dinheiro público ou de filantropia, mas depois 
devem se tornar gratuitos para todos que puderem razoavelmente 
acessá-los. Mas a relação de mercado dominante ainda é a de poucos 
produtores fornecendo recursos para muitos consumidores.

O desenvolvimento realmente significativo para a educação aberta é o 
advento das redes sociais baseadas na internet e tecnologias colaborativas. 
Elas permitem que muito mais pessoas se tornem produtores de 
recursos e fornecedores de determinados serviços – como lecionar num 
curso específico para qualquer um, em qualquer lugar. O mercado é 
global, não apenas local ou mesmo regional. Assim, em princípio, todos 
podem se tornar produtores e consumidores. No entanto, tais relações 
podem estar atendendo muito mais às necessidades do mercado que às 
necessidades sociais.

A internet e OERs não significam o fim para as universidades 
tradicionais mais do que as universidades abertas fizeram, ou mais 
do que os textos gravados substituíram os impressos ou a televisão 
substituiu o rádio. Ambos expandem o mercado global e o diferenciam 
em um número maior de setores, incluindo o elemento social da 
economia. No entanto, pode ser que a internet e a educação aberta, no 
momento o menor setor no mercado, possam se tornar o maior setor no 
mercado de educação.

Embora a forma desse mercado possa ser decidida pelos futuros 
usuários dos recursos educacionais abertos, não os produtores 
atuais de recursos educacionais fechados, os produtores atuais têm a 
oportunidade de influenciar o que acontece e decidir qual papel eles 
desejam ter no novo mercado.

Para concluir, finalizo com as seguintes observações:
• Tornar o conteúdo educacional disponível gratuitamente para as 
pessoas usarem é tecnicamente fácil de fazer. 
• Fazer recursos educacionais disponíveis para reutilização sob uma 
licença do tipo Creative Commons é mais difícil, porque isso trabalha 
contra as tradições e culturas atuais de direitos de autoria e propriedade 
intelectual que permeiam a moderna sociedade do conhecimento.
• Enquanto fazer recursos educacionais abertos acessíveis para o maior 
número de grupos desfavorecidos no mundo é um desafio, também é 
um resultado facilmente alcançável, já que tecnologias digitais de todos 
os tipos, sendo desenvolvidas e refinadas por empresas multinacionais, 
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oferecem rotas diferentes e mais acessíveis a tais conteúdos e recursos. 
No entanto, a dificuldade está em garantir que as pessoas possam fazer 
qualquer uso significativo ou reutilização dos conteúdos e recursos que 
podem estar disponíveis para eles.
• Em termos de recursos educacionais abertos, a questão é quem se 
beneficia e como se beneficia: Que condições são necessárias para 
converter o grande número de consumidores “navegadores” de 
uma riqueza de informações variáveis para atender às necessidades 
funcionais dentro de muitas comunidades de alunos que procuram 
transformar entre eles mesmos a educação?

Nota

1 Antes de expandir esses temas, eu quero comentar sobre a questão dos direitos 
de propriedade intelectual. O debate em torno dos direitos de licença para usar 
com OERs principalmente gira em torno de questões de liberdade de uso por 
terceiros contra o fato de ser livre de custo direto a esses usuários (existem outros 
custos, menos diretos, que o usuário ainda tem de suportar, principalmente o 
seu próprio tempo). Eu reconheço que esta é uma barreira real (ou percebida) 
e significativa para que pessoas se envolvam no movimento OER, mas não é 
um obstáculo muito mais significativo aqui, porque vejo isso como apenas um 
componente de um amplo sistema.
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Aprimoramento no ensino superior irá exigir a conversão do ensino como 
um “esporte solo” para uma atividade de pesquisa baseada na comunidade.
– Herbert Simon (1998)

O movimento de recursos educacionais abertos (em inglês, OER) 
tem o potencial de proporcionar maior acesso ao ensino superior e 
melhorar significativamente a qualidade do ensino superior para um 
corpo diversificado de alunos. Muitos projetos OER até hoje tem focado em 
fazer um conteúdo que apoie formas tradicionais de instrução existentes e 
disponíveis gratuitamente. Nesses projetos, o poder da internet é usado para 
superar os obstáculos ao acesso, servindo como uma mídia para distribuir 
livremente o conteúdo. Tornar o conteúdo existente disponível desse modo 
baseia-se na ideia revolucionária de que a educação e a descoberta tornam-
se mais avançadas quando o conhecimento é compartilhado abertamente. 
Esses projetos OER permitiram um grande salto na democratização do 
acesso ao material educativo. A próxima etapa do potencial revolucionário 
do movimento OER está em usar a tecnologia para fazer instrução, bem 
como materiais, acessíveis à maior audiência possível de alunos e, ao 
mesmo tempo, aprimorar o ensino e a aprendizagem.

O Desafio de Atender à Crescente Demanda por Educação Superior 
de Qualidade

Pressões de muitos tipos aumentam tanto nos países desenvolvidos 
e, especialmente, no mundo em desenvolvimento, para prover mais 
pessoas com maior acesso à educação (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO – e o Banco 
Mundial, 2000). Ao mesmo tempo, um relatório após o outro anuncia 
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que a qualidade da educação, mesmo no mundo desenvolvido, não vem 
mantendo ritmo com as demandas de hoje e que será cada vez mais uma 
economia baseada no conhecimento (Desjardins, Rubenson, e Milana, 
de 2006; Academia Nacional de Ciências, 2007; Comitê Consultivo 
de Tecnologia da Informação do Presidente, de 2005; Conselho de 
Assessores de Ciência e Tecnologia do Presidente, 2004).

As formas tradicionais de desenvolvimento e fornecimento de 
instrução não crescem em escala para atender à crescente demanda. 
Membros individuais de corpos docentes, trabalhando como profissionais 
autônomos especialistas em um campo de conhecimento, são muitas vezes 
mal equipados para lidar com esse contexto cambiante. Uma preocupação 
de longa data de muitos que trabalharam no ensino superior é que o 
conhecimento da maioria do corpo docente sobre como os alunos aprendem 
de membros não é apenas insuficiente, mas também amplamente intuitivo 
(Smith e Thille, 2004). A maioria dos membros do corpo docente são 
instrutores dedicados que gastam muito tempo e energia preparando suas 
apresentações do curso. No ensino tradicional, isso significava passar horas 
e horas lendo e relendo livros e artigos, escrevendo e reescrevendo notas de 
aula, antecipando as perguntas dos alunos e formulando respostas.

Historicamente, um dos erros fundamentais nesse processo tem 
sido que os membros do corpo docente, muitas vezes, igualam os seus 
próprios processos de aprendizagem com os processos de aprendizagem 
dos alunos. Infelizmente, a pesquisa mostrou que quando professores 
tornam-se mais especialistas em qualquer disciplina, eles são menos 
capazes de ver e compreender as dificuldades encontradas pelo aluno 
novato. Esse fenômeno bem documentado do “ponto cego do perito” nos 
diz que as intuições de ensino dos especialistas podem estar defeituosas, 
porque a experiência em um domínio pode prejudicar o julgamento sobre 
o que é difícil para alunos novos nesse domínio (Nathan e Koedinger, 
2000). Na instrução tradicional, em pequena escala e face a face, com 
uma população estudantil bastante homogênea, o problema do “ponto 
cego do perito” é suficientemente mitigado pelo feedback dinâmico que 
o instrutor recebe de estudantes através de observações do instrutor em 
sala de aula e através de perguntas dos estudantes.

Em um ambiente on-line aberto, as alças de feedback dinâmico que 
mitigam o problema do “ponto cego do perito” não estão mais presentes. Ao 
desenvolver instrução para uma população diversificada de alunos novatos 
nesses ambientes, torna-se fundamental que os especialistas de conteúdo 
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não dependam exclusivamente das suas intuições e experiências individuais 
sobre a aprendizagem. Esses desafios levaram a Iniciativa de Aprendizagem 
Aberta (em inglês, OLI) a comprometer-se com uma abordagem de pesquisa 
baseada na comunidade para o desenvolvimento do curso.

Uma Abordagem Baseada em Pesquisa para Desenvolvimento OER

O objetivo fundamental da OLI é desenvolver ambientes de 
aprendizagem baseados na Web que sejam para aprovação completa da 
instrução. Nosso foco em projetar e avaliar a aprovação da instrução 
elucida algumas das oportunidades, desafios e implicações de abrir os 
recursos educacionais para transformar a educação.

Nossa pesquisa é parte de um esforço para (a) desenvolver melhores 
recursos e práticas, (b) incluir ciclos de avaliação e aprimoramento 
dos recursos e práticas que são desenvolvidas, e (c) contribuir para o 
avanço da compreensão fundamental, neste caso, de aprendizagem. 
Desenvolvemos cursos e realizamos estudos destinados a fornecer 
feedback para melhorar os cursos e também para desenvolver e avaliar 
hipóteses sobre os tipos de aprendizagem que ocorrem.

No início de um projeto do curso OLI, investigamos os desafios de 
aprendizagem específicos de uma área, através de revisões de literatura, 
análise de artefatos de aprendizagem, ou estudos observacionais. Nossa 
equipe de professores especialistas em conteúdo, cientistas aprendizes 
e engenheiros de software, em seguida, explorou a melhor forma de 
utilizar os benefícios da tecnologia e da pesquisa de ciências, aprendendo 
a projetar um ambiente para enfrentar esses desafios. O projeto é, então, 
testado e avaliado através do uso real dos alunos. Os cursos OLI são 
orientados por princípios atuais de teoria de aprendizagem cognitiva 
e cada curso tenta refletir de forma honesta e autêntica a estrutura 
epistêmica do núcleo do campo que representa.

Por exemplo, um desafio na educação em química é que os alunos 
possam ser bastante proficientes para resolver os problemas matemáticos 
nos livros de texto de química sem serem capazes de aplicar essas 
ferramentas de forma flexível a novos fenômenos químicos, em que a sua 
aplicação poderia ser útil. Antes de preparar o nosso curso, observamos 
que os alunos normalmente resolviam os problemas de química de 
livros didáticos tradicionais por meio de uma análise superficial de fins 
e meios, ao combinar a informação dada no enunciado do problema 
com as equações que podiam ser puxadas a partir do texto do capítulo.
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Para resolver essa e outras questões em educação química, em vez da 
abordagem tradicional de ensinar as habilidades matemáticas abstratas de 
química fora de contexto, o curso OLI de química situa a aprendizagem 
como em uma investigação autêntica, que aborda aplicações do mundo real 
e pede que os alunos abordem os problemas de química como um químico 
faria (Evans, Karabinos, Leinhardt e Yaron, 2006). A unidade de química 
OLI em estequiometria está situada onde ocorre um problema do mundo 
real, o abastecimento de água de Bangladesh contaminado por arsênico.

Muitas atividades do curso acontecem no laboratório de química 
virtual, que oferece oportunidades para que os alunos interajam com 
o ambiente através da exploração e manipulação de objetos, lidando 
com questões e concebendo experimentos. Essa abordagem promove 
a aprendizagem mais profunda e permite que os alunos resolvam 
problemas de maneiras diferentes.

Uma análise dos registros de dados de uso dos alunos, a partir de um 
estudo realizado em curso de estequiometria OLI, revelou que o número 
de ações encaixadas com o laboratório virtual não apenas importa, mas 
importa muito, explicando sobre 48% da variação observada nos escores 
do pós-teste para os alunos na unidade OLI. O número de interações 
com o laboratório virtual compensou todos os outros fatores, incluindo 
gênero e a pontuação SAT como o indicador de resultado positivo de 
aprendizagem (Evans, Yaron e Leinhardt, 2007). As atividades virtuais 
de laboratório estão conectadas a minitutores baseados em computador, 
para que alunos possam pedir dicas de como projetar experiências e 
obter feedback orientado imediatamente para os resultados.

Os minitutores OLI baseados em computador são derivados do 
extenso trabalho em tutores cognitivos que foram realizados por mais 
de uma década na Carnegie Mellon (Koedinger e Anderson, 1993; 
Anderson, Corbett, Koedinger, e Pelletier, 1995; Koedinger, Anderson, 
Hadley e Mark, 1997). Os minitutores OLI comportam-se de forma 
semelhante aos tutores cognitivos e aos tutores humanos: fazendo 
comentários quando o aluno erra, respondendo a perguntas sobre 
o que fazer a seguir, e mantendo-se discretos quando o aluno está se 
saindo bem. Os minitutores baseiam-se em estudos que atribuíram 
consideráveis ganhos de aprendizagem cujos alunos alcançam com 
tutores para o feedback almejado e imediatamente dado pelos tutores 
no contexto de resolução de problemas (Butler e Winne, 1995; Corbett e 
Anderson, 2001; Bransford, Brown, e Cocking, 2004).
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A atividade de pesquisa do projeto começa com a concepção inicial 
do curso e continua através da implementação. Durante o processo 
de concepção o uso, os cursos são continuamente avaliados através 
de estudos de aprendizagem e uso dos alunos. Todas as atividades 
de aprendizagem do aluno em laboratórios e cursos OLI são, com a 
permissão do aluno, gravadas digitalmente em considerável detalhe 
no sentido de monitorar a atividade do aluno e capturar os dados 
necessários para estes estudos. Os resultados desta pesquisa integrada 
informam a próxima repetição do curso. Os resultados da pesquisa 
também contribuem de volta para o princípio subjacente do projeto ou 
teoria da aprendizagem.

Recursos de ensino aberto de qualidade, com base na Web, podem 
fazer mais para perceber o uso de estratégias eficazes das ciências da 
aprendizagem que outros métodos de entrega. Cursos OER podem 
instanciar projetos eficazes sem requererem que as faculdades 
desenvolvam experiências nas ciências de aprendizagem. Os estudantes 
que usam os materiais beneficiam-se de aplicações de estratégias sobre 
as quais o instrutor pode não ter conhecimento. Os instrutores que usam 
os materiais para apoiar o seu ensino se beneficiam das informações 
que o sistema pode dar-lhes sobre as áreas que os seus estudantes estão 
dominando e as áreas em que seus alunos precisam de instrução e apoio 
adicionais.

Desenvolvendo uma Comunidade de Prática

A comunidade envolvida nesta atividade de pesquisa OLI era 
originalmente composta por cientistas cognitivos, cientistas aprendizes, 
especialistas em interação computador-ser humano, engenheiros de 
software, docentes especialistas em conteúdo e aprendizes principalmente 
na área de Pittsburgh. À medida que o projeto se desenvolveu, a comunidade 
se expandiu para incluir cientistas aprendizes, especialistas técnicos e 
de conteúdo de diferentes tipos de instituições nos Estados Unidos e em 
várias outras nações. Essa expansão facilitou o desenvolvimento de novos 
cursos e contribuiu para a compreensão de como os materiais do curso 
e os contextos de cursos precisam ser adaptados para serem eficazes em 
diversos contextos. Isto também levanta novos desafios para desenvolver 
os melhores processos para envolver uma maior comunidade de pesquisa, 
utilização, reutilização, adaptação, criação e prática.
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Através do movimento de educação aberta, temos o potencial de criar 
uma comunidade de instrutores, cientistas aprendizes, especialistas em 
apoio educacional, e outros que se esforçam em conjunto para tornar a 
aprendizagem aberta tão eficaz quanto possível, através do estudo de 
como as pessoas aprendem e do engajamento em processos de projeto 
orientados ao uso. O OLI exemplifica a criação de uma comunidade 
em pequena escala. Membros do corpo docente OLI permanecem 
engajados no projeto, porque eles têm a oportunidade de redefinir o que 
ensinar e como ensinar sua área, à luz dos benefícios da tecnologia e das 
informações das ciências da aprendizagem. O esforço tem produzido 
uma comunidade de estudiosos de diversas disciplinas comprometidos 
com a base científica, e com o ensino on-line como um caminho para o 
aprimoramento da qualidade e acesso à instrução.

O processo é intensamente reflexivo. Nosso desafio agora reside em 
estender esse entusiasmo e processo para uma comunidade ainda maior. 
Apesar da nossa falta de promoção da abordagem, participar de tal 
comunidade já capturou a imaginação do corpo docente em instituições 
de vários países. Os professores de instituições no Chile, Colômbia, Índia, 
México, Qatar e Taiwan estão atualmente colaborando conosco no uso, 
avaliação, e extensão dos cursos OLI ou no desenvolvimento de novos 
cursos OLI. A natureza da relação varia de acordo com instituição e área 
do curso. Na Universidade do Qatar (QU), os professores da faculdade 
de estatística estão colaborando com OLI para desenvolver exemplos de 
análise de dados alternativos e adicionais que são culturalmente mais 
apropriados. Os membros do corpo docente de biologia da QU estão usando 
e avaliando o material do curso de biologia OLI e trabalhando ativamente 
com os docentes de biologia da Carnegie Mellon para estender o material. 
Na Colômbia, o departamento de psicologia da Universidade de los Andes 
implementou e avaliou formalmente uma combinação do material do curso 
de estatística OLI e do curso de raciocínio casual OLI. Em Taiwan, membros 
do corpo docente e pessoal técnico da Universidade Nacional Chiao Tung 
(em inglês, NCTU) participaram da oficina de desenvolvedores OLI na 
Carnegie Mellon e, desde então, instalaram um aparelho OLI (um servidor 
totalmente configurado com o desenvolvimento e ambiente de entrega OLI, 
como todo o conteúdo do curso), organizaram um workshop técnico OLI na 
NCTU, e estão ativamente desenvolvendo um curso de calculus em chinês. 
OLI está agora colaborando com NCTU no desenvolvimento de um curso 
de calculus e vai trabalhar com NCTU para traduzir o curso para o inglês 
em vez de continuar desenvolvendo o nosso próprio curso de calculus.
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O Desafio de Uso e Reuso

Alguns dos maiores desafios do OER estão na área de uso e reuso. O 
movimento OER tem facilitado com sucesso a produção de uma grande 
quantidade de conteúdo aberto. Esforços deliberados para criar diversos 
tipos de recursos educacionais abertos de alta qualidade para diferentes 
fins e audiências surgiram nos últimos seis ou sete anos. Esses esforços 
estão mudando a internet como um recurso educacional em várias 
maneiras e estão aumentando a quantidade e diversidade de recursos 
educacionais de qualidade que podem ser encontrados (Atkins, Brown 
e Hammond, 2007).

No movimento OER, os instrutores têm expressado o desejo de criar, 
reutilizar e remixar recursos para melhor atender às suas abordagens 
de ensino e às necessidades de seus alunos. Os instrutores que criam, 
usam, reutilizam e remixam OERs possuem diferentes níveis de 
especialização, interesse, tempo e recursos para selecionar, organizar, 
adaptar e criar material. Alguns instrutores têm uma ideia clara de 
qual material incluir, e como organizá-lo, para que possam criar um 
fluxo que eles acreditam que irá funcionar melhor para seus alunos. 
Esses instrutores são mais propensos a querer materiais modulares que 
possam adaptar e encaixar em seu próprio projeto. Outros instrutores 
buscam uma coleção bem testada de organização de material que 
eles podem adotar e ensinar. O desafio em reutilizar e remixar cursos 
e componentes de curso OER está na abordagem dessas diversas 
necessidades e habilidades dos instrutores, enquanto ainda mantém a 
qualidade da OER para o aluno.

Alguns desafios para reutilizar e remixar são tecnológicos. Os 
organismos de normatização têm um fórum para construir um acordo 
sobre padrões de interoperabilidade. Por exemplo, a Organização 
Internacional para a Padronização (em inglês, ISO, veja www.iso.org) 
está fazendo como padrão o Modelo de Referência de Objeto e Conteúdo 
Compartilhável (em inglês, SCORM). A organização Sakai (veja http://
sakaiproject.Org) tem membros participantes de várias instituições. 
O Consócio Global de Aprendizagem IMS (veja www.imsglobal.
org) tem representantes da indústria e instituições educacionais. As 
Definições de Interface e Serviço OKI (em inglês, OSID, veja www.
okiproject.org) ganharam atenção e considerável adesão por uma 
série de ferramentas educacionais on-line, incentivando arquiteturas 
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orientadas a serviços que promovem a interoperabilidade. Enquanto 
muitos projetos tentam instanciar esses padrões, há desafios. OERs são 
de diferentes tipos, destinam-se a atender às diversas necessidades, e 
são desenvolvidos e utilizados por um público com diferentes níveis 
de conhecimento técnico e recursos. Essa diversidade acentua alguns 
desafios de padronização, tais como a complexidade das normas, o 
custo e a dificuldade em implementar normas, questões com agregação 
de conteúdo, e interoperabilidade menos que perfeita, mesmo quando 
se adere aos padrões. Desenvolvedores muitas vezes percebem a adesão 
a um padrão como limitante ao que um indivíduo pode fazer como 
exigem seus requerimentos, de modo que o indivíduo não percebe 
como relacionado ao seu trabalho.

A necessidade de padronização e interoperabilidade tornou-se 
mais crítica uma vez que usuários com pouco conhecimento técnico 
tentam montar componentes construídos a partir de muitas tecnologias 
diferentes. Isso é especialmente verdade quando o objetivo é mover 
fisicamente, montar e entregar diversos OERs a partir de um único 
local ou quando o objetivo é alavancar um software comum de 
armazenamento de dados. É o objetivo certo; ele continua sendo um 
desafio a ser vencido. 

Uma abordagem temporária e de baixo custo pode ser montada 
virtualmente através de links OERs na Web. Pode-se vincular a um 
recurso em um servidor remoto para incluí-lo em uma intervenção 
educativa, em vez de realmente ter de mover o recurso para um ambiente 
local. Se uma sequência de OERs diversos montados virtualmente são 
para serem utilizados para fins de concessão de crédito, então as áreas nas 
quais a interoperabilidade é mais crítica estão em locais de autenticação 
e relatórios. Shibboleth (veja http://shibboleth.internet2.edu/) é projetado 
para alavancar cada estratégia de autenticação da instituição para criar 
uma estrutura de confiança. Usando a estrutura de confiança, o instrutor 
pode virtualmente montar uma sequência de OERs e orientar seus alunos 
a seguirem uma sequência de links. Os alunos seriam capazes de seguir 
continuamente a sequência sem ter de autenticar em cada servidor e 
os trabalhos dos alunos, a partir da diversidade de servidores, seriam 
comunicados ao instrutor.

Os desafios tecnológicos podem ser bem mais fáceis de superar 
do que o maior desafio de criar uma ecologia autossustentável na 
qual os membros são participantes ativos, não só na produção, 
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adaptação e consumo de recursos de aprendizagem, mas também na 
reflexão e avaliação. Como descrito acima, temos tido sucesso em 
facilitar a reutilização e extensões para os cursos OLI com os nossos 
parceiros em outras instituições, tanto nos Estados Unidos quanto no 
exterior, mas os esforços requerem muito tempo e mão de obra, e não 
aumentam facilmente.

Vários projetos do movimento OER têm tomado uma abordagem 
alternativa para apoiar a reutilização e remixagem. O projeto Connexions 
(ver http://cnx.org/) fornece ferramentas e ambientes que apoiam 
professores e demais para elaborar, compartilhar, selecionar, remixar, 
misturar e entregar OERs sem a necessidade de colaboração direta dos 
autores originais. Além de disponibilizar alguns conteúdos muito bons, 
o Connexions tem feito um excelente trabalho no desenvolvimento de 
ambiente e ferramentas para apoiar docentes a elaborar, misturar e remixar 
conteúdo para apoiar seu ensino. Docentes com pouca ou nenhuma 
experiência técnica podem criar materiais originais e cursos, e também 
modificar e ampliar materiais e cursos existentes que outros criaram. O 
Connexions também facilitou docentes a levarem o material original ou 
o que foi remixado e entregá-los como um livro. Apesar desse foco e do 
desenvolvimento do conjunto de ferramentas fáceis de usar, ainda havia 
poucos exemplos de membros do corpo docente que não estavam envolvidos 
no desenvolvimento inicial dos cursos e tomaram um curso desenvolvido 
por outra pessoa, fizeram mudanças significativas, adaptações e/ou 
extensões que eles utilizaram no seu ensino, e estão contribuindo com a sua 
adaptação de volta à coleção. Um estudo recente sugere que uma barreira-
chave para os professores adotarem e adaptarem as inovações de outros 
no seu ensino é a preparação escassa, a ajuda, e a recompensa que esses 
docentes habitualmente recebem para atualizar continuamente e melhorar 
seus cursos (Ehrmann, Gilbert e McMartin, 2007).

O Laboratório de Conhecimento em Mídia (em inglês, KML) na 
Fundação Carnegie para o Avanço do Ensino vem investigando como 
apoiar educadores e estudantes na documentação, partilha e construção 
do conhecimento de práticas eficazes e recursos educacionais de sucesso 
para avançar coletivamente o ensino e o aprendizado por algum tempo. 
Projetos OER estão usando o kit de ferramentas KEEP desenvolvido pelo 
KML para documentar e comunicar tanto a lógica do projeto original 
quanto as muitas variações sobre uso contextual dos recursos OER (Iiyoshi, 
Richardson, e McGrath, 2006). No projeto OLI, equipes de desenvolvimento 
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de curso completam o gabarito de autoria no KEEP OLI para documentar 
e comunicar os objetivos instrucionais e a teoria de aprendizagem que guia 
o desenvolvimento do curso. Instrutores em uma variedade de instituições 
que estão usando cursos OLI completam o gabarito de usuário do KEEP 
OLI para documentar e comunicar uma descrição do contexto no qual os 
cursos on-line são entregues e o impacto do uso do curso OLI no ensino 
e na aprendizagem. A combinação do documento do autor e da coleção 
de documentos de usuários para cada curso no KEEP OLI fornecerá aos 
potenciais usuários um entendimento da lógica e dos objetivos por trás 
de cada curso e com ricas informações sobre os contextos institucionais, 
socioculturais e curriculares de ensino e aprendizagem.

Além da documentação do tipo estudo de caso que OLI e outros 
projetos estão a criar usando o KEEP Toolkit, talvez precisemos de um 
esquema no qual autores e instrutores marquem seu recurso, ou sua 
remixagem do recurso de um terceiro, com referências para o seguinte: 
o contexto no qual o recurso tem sido utilizado de forma eficaz, e 
também os princípios de aprendizagem que baseiam seu projeto ou uma 
avaliação que valide a eficácia do recurso ou remixagem. No mínimo, 
precisamos de uma terminologia comum que descreva diferentes tipos 
de OERs para que usuários possam encontrar facilmente os recursos 
públicos para atender às suas necessidades.

 
OERs Apoiando Instrutores para Aprimorar o Ensino e a Aprendizagem

A motivação inicial da OLI foi desenvolver exemplos de cursos de alta 
qualidade on-line, que apoiem alunos individualmente para alcançar 
as mesmas metas de aprendizagem de alunos matriculados em cursos 
similares na Universidade Carnegie Mellon. Embora originalmente 
concebidos para apoiar alunos individualmente, os cursos OLI são cada 
vez mais utilizados por instrutores dentro e fora da Carnegie Mellon como 
um complemento a seus cursos criados por instrutores, para enfrentar os 
desafios que confrontam devido à crescente variabilidade no profundo 
conhecimento de seus alunos, habilidades relevantes e objetivos futuros.

Criar uma alça de feedback eficaz para instrutores que usam cursos 
OLI é a nossa atual área de investigação. O processo é mais ou menos 
assim: o instrutor designa os alunos para trabalharem através de um 
segmento da instrução on-line. O sistema coleta dados enquanto os 
alunos trabalham. O sistema automaticamente analisa e organiza os 
dados para apresentar ao instrutor o atual “estado de aprendizagem” 
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atual dos alunos. O instrutor analisa a informação e adapta a instrução 
de acordo. A riqueza dos dados que estamos recolhendo sobre o uso 
dos alunos e aprendizagem proporciona uma oportunidade sem 
precedentes para manter instrutores em sintonia com os muitos aspectos 
de aprendizagem dos alunos.

Um resultado interessante da OLI envolve os efeitos deste tipo de 
esforço da comunidade de docentes envolvidos no projeto. Embora 
um elevado nível de comprometimento existisse desde o princípio, a 
natureza do compromisso mudou ao longo do projeto. Inicialmente, a 
participação de muitos professores e departamentos foi motivada por um 
desejo de compartilhar a experiência e o conhecimento com o mundo – a 
mesma motivação dos projetos OpenCourseWare. Alguns membros do 
corpo docente também foram motivados pela curiosidade para explorar 
como aspectos críticos do seu domínio podem ser ensinados de forma 
eficaz em meio on-line. A maioria dos professores e departamentos não 
considerou inicialmente utilizar os cursos OLI da Carnegie Mellon. 
Como os cursos OLI foram originalmente destinados e desenvolvidos 
para serem geralmente utilizados por uma ampla gama de professores e 
alunos em várias instituições, bem como autodidatas, alguns membros 
do corpo docente estavam preocupados, pois os materiais do curso OLI 
poderiam não ser especializados o suficiente para melhorar o grau atual 
de instrução, especialmente tendo em conta as necessidades específicas 
da Carnegie Mellon e de metas de alto nível de ensino e aprendizagem. 
Muitos também têm a crença de que um ambiente de aprendizagem on-
line seria sempre inferior a uma sala de aula com um instrutor humano.

Agora é o caso de que quase todos os cursos OLI, ou componentes 
principais deles, são utilizados em campos da Carnegie Mellon. Temos 
agora recebido pedidos dos professores e departamentos para “colocar 
os seus cursos em OLI”. Docentes ouvem de seus colegas sobre o 
impacto dos cursos de OLI, e entram em contato conosco para explorar 
como criar um ambiente OLI em seus domínios, a fim de enfrentar os 
desafios de aprendizagem dos alunos. Outro benefício inesperado é que 
os membros do corpo docente envolvidos no projeto tem melhorado 
o modo como ensinam cursos tradicionais, com base no que eles 
aprenderam no processo de desenvolvimento do curso OLI. No início 
do processo, insistimos para que o corpo docente articule claramente 
os objetivos de aprendizagem como medidas observáveis centradas 
no aluno e, em seguida, trabalhe com as equipes de desenvolvimento 
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para a construção de atividades de aprendizagem e avaliação que se 
alinhem aos objetivos estabelecidos. Articular objetivos mensuráveis da 
aprendizagem centrados no aluno é muitas vezes a parte mais difícil do 
processo para o corpo docente.

Avaliação de Recursos Educacionais Abertos
Sustentar um movimento de educação aberta requer a 

demonstração de eficácia. São necessários mais estudos de impacto 
dos OERs. Grande parte dos dados permanece com pouca base. Os 
cuidadosos estudos produziram resultados promissores, mas, no 
final, os dados sobre o valor dos esforços é parte da manutenção do 
alto nível de entusiasmo atual.

Um dos principais objetivos do OLI é fornecer o acesso a cursos pós-
secundários de alta qualidade (semelhantes aos ensinados na Carnegie 
Mellon) para o projeto do curso OLI, que foi norteado por princípios 
da teoria de aprendizagem que enfatizam a importância de ambientes 
interativos, de feedback sobre a compreensão e desempenho do aluno, 
autêntica resolução de problemas e interfaces de computador eficientes. 
A expectativa de alta qualidade educacional nesses cursos decorre de 
uma estreita colaboração ao longo do desenvolvimento dos cursos OLI 
entre os cientistas cognitivos, especialistas em interação ser humano-
computador, e corpo docente experiente, que tem conhecimento tão 
profundo em seus respectivos campos quanto um forte comprometimento 
com a excelência no ensino. Garantir que essas expectativas sejam 
atingidas resulta nas estratégias de avaliações formativas e sumativas 
construídas em métodos de criação de cursos OLI.

Nossos esforços de avaliação sumativa, até o momento, têm 
estudado o grau em que temos conseguido atingir nosso objetivo no 
desenvolvimento de cursos on-line que representem instrução, pelo 
menos de forma tão eficaz como nos cursos ministrados por instrutores 
existentes. Nós temos colhido informação empírica sobre a eficácia 
instrucional de cursos OLI como cursos autônomos e nos modos mistos 
(instrução on-line complementada pela instrução do corpo docente ou 
tutoria), em contraste ao ensino tradicional.

O plano de avaliação / abordagem geral do OLI incluiu vários 
componentes importantes. Em primeiro lugar, tem havido várias 
análises dos aspectos cognitivos e pedagógicos dos currículos 
oferecidos atualmente por outros em um modelo on-line. Estes 
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relatórios são tipicamente gerados no início de um esforço de 
desenvolvimento do curso para orientar o projeto do curso. Em 
segundo lugar, tem havido uma série de estudos de avaliações 
formativas, de usabilidade e de projetos. Esses relatórios foram 
gerados ao longo do processo do projeto e têm nos guiado na revisão 
e reformulação dos componentes do curso. Em terceiro lugar, 
alguns estudos de aprendizagem e eficácia que usam controles 
randomizados ou projetos ABAB apontaram para a comparabilidade 
dos cursos OLI e cursos face a face. A matriz de estudos produziu 
um Portfólio Avaliativo para o trabalho OLI que aparece em seu 
site. Descobrimos que os nossos cursos têm o potencial para apoiar 
alunos a alcançarem os resultados de aprendizagem tão bem quanto 
na instrução tradicional, mas também para melhorar o ensino e a 
aprendizagem para além dos níveis tradicionais.

Nossos estudos atuais concentram-se na hipótese de aprendizagem 
acelerada: que um indivíduo pode aprender mais material em um curto 
período de tempo com ganhos de aprendizagem iguais para cada tema 
abordado. Procuramos demonstrar aprendizado acelerado mostrando 
que um aluno pode concluir um semestre ao longo do curso em 
muito menos do que um semestre e/ou que um aluno pode completar 
significativamente mais do que o material de um semestre dentro 
desse prazo. Em ambos os casos, estamos avaliando os alunos para 
assegurar que OLI e grupos tradicionais demonstram resultados de 
aprendizagem semelhantes quanto ao material principal. O primeiro 
estudo de aprendizagem acelerada demonstrou que os alunos que 
utilizam o curso de estatística OLI poderiam completar o curso em 
8 semanas com duas reuniões de classe por semana, em comparação 
com alunos na condição de controle tradicional que completaram o 
mesmo curso em 15 semanas, com quatro reuniões de classe por 
semana. Alunos no OLI acelerado e nas condições tradicionais 
passaram a mesma quantidade de tempo em uma determinada 
semana em estatística fora da classe. Os alunos acelerados da OLI 
demonstraram significativamente maiores ganhos de aprendizagem 
do que os controles tradicionais, e não houve diferença significativa 
nas retenções entre os dois grupos em testes dados entre quatro e seis 
meses mais tarde (Lovett e Thille, 2007).
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Conclusão

Em última análise, não é a tecnologia em si, mas sim as novas práticas 
e comunidades que a tecnologia permite que revolucionarão o ensino 
pós-secundário. No caso de OERs, a tecnologia, as comunidades, e as 
práticas que se desenvolvem em torno da OERs podem finalmente 
nos permitir fechar a alça de feedback e apoiar instituições de ensino 
superior para tornarem-se instituições de aprendizagem.
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Educacionais Abertos Através do Alinhamento 
com o Conteúdo do Conhecimento Pedagógico 
e Estratégia Institucional: Lições Aprendidas 
com a Experiência da Comunidade MERLOT

Tom Carey e Gerard L. Hanley

Repositórios de recursos educacionais são de importância crescente 
na extensão do acesso e na qualidade para o ensino superior. Novos 
materiais educacionais já são frequentemente disponibilizados através 
de repositórios para reutilização e adaptação por parte do corpo 
docente, com redes de repositórios de escopos diferentes aparecendo 
em nível nacional, regional, estadual e disciplinar. No entanto, 
recursos educacionais podem ser mais eficazes e mais frequentemente 
reutilizados quando professores têm motivação, tempo e conhecimento 
para incorporar projetos de aprendizagem eficazes e que atendam às 
necessidades de seus alunos.

Os Desafios do Uso de Recursos Educacionais Abertos

Um conjunto emergente de resultados de pesquisas está trazendo 
informações que nos ajudam a pensar sobre o uso de – e contribuições 
para – repositórios de recursos de aprendizagem e experiência docente. 
Estudos da reutilização de recursos digitais em disciplinas individuais 
chamaram a atenção para o fato de haver tanto uma variedade de formas 
de buscas feitas por faculdades para que recursos de aprendizagem 
envolvam seus alunos (Borgman e outros, 2004), quanto os desafios para 
que usuários de recursos de aprendizagem evoluam para contribuintes 
de feedback e experiência de ensino (Yaron, Cuadros, Leinhardt, Rehm, 
Karabinos e Palucka, 2005) e como a importância de um sentido de 
comunidade para além de uma informação tradicional precisa ser 
estruturado (Marshall e Bly, 2004). O recente estudo sobre o uso e os 
usuários de repositórios de recursos educacionais em várias disciplinas, 
descrito por Diane Harley neste volume, identificou os principais 
desafios que os professores citam como obstáculos para a aplicação de 
recursos educacionais abertos, incluindo o seguinte:

12

Livro.indd   181 29/09/2014   14:12:59



Capítulo 12182

• Impacto sobre as práticas de ensino: “A principal razão para a não 
utilização era a de que recursos digitais não apoiariam a abordagem de 
ensino do corpo docente.”
• Tempo para identificar e adaptar os recursos: “A falta de tempo foi 
uma grande restrição, independentemente da instituição.”
• Reutilizar recursos em novos contextos: “Docentes, incluindo os que 
são ativos e entusiastas no uso de recursos digitais, identificaram muitos 
outros obstáculos para a utilização desses recursos para o ensino, por 
exemplo, como reutilizá-los em novos contextos” (Harley, Henke e 
Lawrence, 2006, p. 7).

Estudos realizados em áreas de conteúdo específicas definem melhor 
a natureza desses desafios e descrevem a sua dependência mútua. Por 
exemplo, um projeto recente em física demonstrou a necessidade de se 
repensar projetos instrucionais quando os recursos de uma instituição 
de pesquisa intensiva são reutilizados em um contexto diferente de 
uma instituição tradicional, de quatro anos (Loverude, 2004). Outro 
estudo, com foco em docentes de geociências, observou que “Enquanto 
muitos professores têm um conhecimento geral dos métodos de 
ensino, eles estão mais interessados na aplicação desses métodos para 
os temas específicos que eles ensinam, e preferem aprender sobre os 
métodos de ensino dentro de tal contexto. (...) Isso exigiria um projeto 
(...) que capitalizaria no uso da Web pelo corpo docente para encontrar 
materiais para a classe como um mecanismo de colocá-los em contato 
com materiais que poderiam ser usados mais tarde para apoiar a sua 
reformulação de um curso.” (Manduca, Iverson, Fox e McMartin, 2005).

Com base em nossa experiência ao longo dos últimos anos com a 
comunidade MERLOT, ofereceremos duas estratégias para começar 
a lidar com esses desafios. Uma estratégia apoia os professores em 
reutilizar recursos educacionais abertos em seus contextos locais, através 
da incorporação de conhecimento pedagógico do conteúdo como parte 
de recursos educacionais abertos. A necessidade de especialização 
em adaptação dos recursos aos contextos locais – e o tempo que isso 
exige – podem ser abordados em parte, aumentando o conhecimento 
pedagógico do conteúdo disponível para reutilizadores de recursos 
educacionais abertos. A outra estratégia alinha os processos e serviços 
dos repositórios de educação aberta com as prioridades estratégicas de 
instituições acadêmicas parceiras para garantir o seu apoio contínuo para 
o envolvimento do corpo docente e para as infraestruturas técnicas e 
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sociais subjacentes. Nesse contexto, o desafio de criar motivação docente 
para adaptar as práticas de ensino e dedicar tempo para a mudança pode 
ser abordado através do alinhamento da nossa provisão e da promoção de 
recursos educacionais abertos com iniciativas e prioridades institucionais 
que já estão iniciando mudanças na prática educativa.

O Exemplo de MERLOT
MERLOT é uma rede de 16 sistemas de ensino superior e 7 instituições 

de liderança colaborando em direções estratégicas no ensino e na 
aprendizagem através da troca, reutilização e adaptação de recursos 
de aprendizagem exemplares e compartilhamento de experiência de 
ensino. O repositório aberto MERLOT, www.merlot.org, fornece um 
portal para mais de 16.000 recursos educacionais abertos e contém cerca 
de 8.000 contribuições de experiência docente sobre esses recursos (eles 
funcionam como recursos educacionais abertos em seu próprio direito). 
O uso deste repositório continua a experimentar crescimento dramático: 
no início de 2007, os 40 mil usuários únicos por mês em busca de recursos 
de aprendizagem compartilhada representaram um aumento de 50% 
em relação ao ano anterior.

Por trás dessa face pública, o MERLOT é também uma cooperativa de 
liderança para comunidades docentes, compartilhando conhecimentos 
de ensino e gerindo recursos digitais para melhorar a aprendizagem e o 
sucesso dos alunos no ensino superior. O MERLOT criou 15 comunidades 
de disciplina, nas quais os pares revisam os materiais de aprendizagem, 
bem como expandiu a experiência de ensino compartilhado disponível 
para reutilização e adaptação. Programas do MERLOT permitem que 
faculdades forneçam experiências de aprendizagem exemplares em suas 
áreas de conteúdo por meio de colaborações profissionais e acadêmicas 
com seus colegas institucionais e disciplinares.

Melhorar o Conteúdo do Conhecimento Pedagógico

O termo Conteúdo do Conhecimento Pedagógico foi utilizado 
pela primeira vez por Lee Shulman para caracterizar o conhecimento 
necessário para ensinar de forma eficaz em uma disciplina (Shulman, 
1986). Incluindo, mas não limitando ao conhecimento do conteúdo 
das disciplinas, essa experiência está situada em disciplinas e temas 
específicos, e ambos suplementam e instanciam mais conhecimento 
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pedagógico genérico (Bransford, Brown, e Cocking, 2000). Com base 
em uma combinação de experiência prática e pesquisa acadêmica, esse 
conhecimento inclui elementos implícitos e explícitos em toda uma 
gama de questões de aprendizagem:
• os vários resultados associados com temas específicos e coortes de 
alunos;
• os desafios que alunos e professores experimentam ao se envolverem 
com o tópico;
• as abordagens de ensino e aprendizagem que são eficazes, bem como 
os contextos em que elas funcionam melhor;
• avaliação de desempenho do aluno e apoio à suas necessidades de 
aprendizagem.

Uma Fonte Complementar de Recursos Educacionais Abertos
Conteúdo do conhecimento pedagógico é um componente importante 

dos recursos educacionais abertos (OER). A partir dessa perspectiva, 
uma série de coleções ou repositórios internacionais adicionais surge 
como fonte potencial de OER. Muitos repositórios institucionais 
mostram seus professores exemplares e compartilham práticas efetivas. 
Alguns repositórios facilitam compartilhar o conhecimento pedagógico 
do conteúdo nas instituições, inclusive o KEEP Toolkit da Fundação 
Carnegie, discutido nesse volume, que tem sido usado para documentar 
mais de 50.000 casos de práticas de ensino exemplares entre ensino 
escolar e ensino superior (Iiyoshi, Richardson e McGrath, 2006). No 
entanto, a maioria dos repositórios não destaca os contextos específicos 
de cada disciplina em que essas abordagens têm sido aplicadas, e 
poucos deles complementam as representações de experiências de 
ensino com materiais de aprendizagem reutilizáveis que iriam acelerar 
a implementação de abordagens de ensino exemplar.

Por meio do MERLOT, vimos que é possível integrar materiais de 
aprendizagem e conhecimentos de ensino. Estratégias de ensino para 
o uso efetivo dos recursos estão atualmente sendo compartilhadas 
e estendidas através da evolução dos elementos de repositórios para 
conhecimento pedagógico do conteúdo. A seguir descreveremos 
algumas de nossas experiências passadas e os novos rumos que agora 
estão sendo explorados para fazer o processo de utilização e reutilização 
de conteúdo e recursos relacionados mais eficaz e sustentável.
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“Segmentar” e “Capturar” o Conhecimento Pedagógico
Tempo, motivação e experiência afetam a probabilidade de instrutores 

contribuírem com conhecimento pedagógico do conteúdo e reutilizá-
lo, bem como o conhecimento disciplinar do conteúdo. Portanto, um 
princípio-chave da estratégia do MERLOT é segmentar o conhecimento 
pedagógico em unidades de trabalho que podem ser produzidas por 
diferentes instrutores com diferentes níveis de experiência e em unidades 
pequenas o suficiente para que o processo possa ser integrado ao fluxo de 
trabalho normal do instrutor. Além disso, a maior parte da experiência 
pedagógica capturada no MERLOT é produzida em um processo aberto 
por indivíduos usando ferramentas gratuitas de fácil utilização.

Identificando Conteúdo Encontrar e selecionar conteúdo prospectivo 
para transformar em currículo é um grande desafio (Hanley, 2005). 
Desde 2000, usar o conhecimento pedagógico do conteúdo, bem como 
seu conhecimento disciplinar, para facilitar a busca e seleção de OER tem 
sido o foco principal do MERLOT. Cinco dos atuais recursos pedagógicos 
abertos do MERLOT, em particular, focalizam em capacitar professores 
e alunos para pesquisar e descobrir recursos educacionais adequados 
às suas necessidades. Abaixo, resumiremos as lições aprendidas com a 
implementação e o apoio de recursos nesse formato (exemplos de todos 
esses formatos para conhecimento pedagógico do conteúdo podem ser 
acessados em http://www.merlotorg/merlot/materials.htm).
• Comentários dos membros são reflexões pessoais sobre o valor do 
recurso MERLOT. Esse serviço foi concebido para que instrutores 
que consideram o uso de um recurso MERLOT tenham acesso a 
reflexões diretas de alunos, professores e funcionários. Essas reflexões 
proporcionariam contexto pedagógico valioso para sua tomada de 
decisão. Temos considerado que é relativamente fácil criar e rever os 
comentários dos membros. Cerca de 140 novos comentários estão 
sendo adicionados ao MERLOT por mês. Em abril de 2007, a coleção 
MERLOT continha cerca de 5.000 comentários de membros sobre 
aproximadamente 2.500 materiais, com cerca de metade das pessoas 
que escrevem comentários sendo estudantes.
• Coleções pessoais são conjuntos individualizados de recursos MERLOT 
criados e anotados por membros do MERLOT. Essas coleções permitem 
que qualquer usuário possa alavancar os processos de busca e revisão 
de seus colegas. O número de vezes que um recurso é colocado em 
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uma coleção pessoal também se torna um índice de impacto e pode ser 
usado como uma indicação do valor do recurso. Quando as anotações 
são adicionadas a uma coleção pessoal, outros usuários podem aprender 
o propósito pedagógico do membro para a organização da coleção. 
Descobrimos que coleções pessoais também são relativamente fáceis de 
criar e revisar. Cerca de 170 coleções pessoais estão sendo adicionadas ao 
MERLOT por mês. Em abril de 2007, a coleção MERLOT continha cerca 
de 8.800 coleções pessoais criadas por aproximadamente 4.800 membros, 
cerca da metade criada por professores e um quarto por estudantes.
• Tarefas de aprendizagem fornecem exemplos práticos de como 
um OER específico pode ser utilizado para um objetivo particular de 
aprendizagem. O membro que contribui para uma tarefa descreve o 
contexto pedagógico importante, incluindo objetivos de aprendizagem, 
habilidades de pré-requisitos e conhecimentos para a tarefa, e tempo 
estimado para completá-la. Tarefas podem ajudar outros professores 
na seleção de recursos, uma vez que fornecem um plano de aula 
e considerações sobre como utilizar o conteúdo como currículo. 
Descobrimos que contribuir para uma tarefa é relativamente fácil, 
mas requer significativamente mais experiência pedagógica para fazê-
lo. Aproximadamente 15 tarefas por mês estão sendo adicionadas ao 
MERLOT. Em abril de 2007, a coleção MERLOT continha por volta 
de 1.100 tarefas em cerca de 900 materiais, cerca de 2/3 escritos por 
professores e 1/3 escrito por alunos e futuros professores.
• Instantâneos de autores fornecem informações valiosas sobre a base 
lógica e o projeto do autor para um recurso educacional que podem ser 
muito úteis para instrutores que estiverem avaliando se sua própria 
base e desenho de projeto se alinham com os desse autor, no processo 
de seleção de materiais. Instantâneos de autores foram criados em 
parceria com o Laboratório de Mídia do Conhecimento da Fundação 
Carnegie. Descobrimos que estes exigem comparativamente esforço 
e experiência pedagógica significativos. Em abril de 2006, existiram 
16 instantâneos de autores no MERLOT, todos criados por professores. Sem 
intervenção específica do MERLOT para convidar, treinar e gerenciar o 
desenvolvimento desses instantâneos, nenhum foi gerado no ano passado.
• Revisões por pares são avaliações estruturadas dos recursos MERLOT 
realizadas por pelo menos dois especialistas treinados na disciplina. 
A avaliação fornece um relatório estruturado sobre a qualidade 
do conteúdo, eficácia pedagógica e usabilidade do recurso. Outros 
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instrutores, considerando utilizar recursos abertos, podem ter alguma 
confiança em sua seleção de OER revendo as avaliações de peritos 
sobre a sua qualidade de conteúdo, eficácia pedagógica e usabilidade. 
O trabalho por pares revisores requer tempo, motivação e competência 
consideráveis. O apoio institucional para os pares revisores que aumentam 
o compromisso individual de tempo, motivação e conhecimento é 
essencial para a sustentabilidade do processo de revisão por pares 
MERLOT. Esse suporte pode ser fornecido através de uma variedade 
de recompensas institucionais e estratégias de reconhecimento; mas, 
independentemente da estratégia usada, nós aprendemos que alguma 
estratégia é essencial. Em abril de 2007, a coleção MERLOT continha 
cerca de 2.300 revisões por pares produzidas por 15 conselhos editoriais, 
a uma taxa média de 25 por mês.

Apesar de existirem muitas causas para as diferenças nas taxas de 
contribuição para Comentários dos Membros, Tarefas, Coleções Pessoais, 
Instantâneos de Autores e Revisão por Pares, as diferenças ilustram 
a conexão entre a riqueza de conhecimento pedagógico do conteúdo 
e os desafios para gerar o conhecimento pedagógico do conteúdo de 
forma sustentável. Parece que Comentários dos Membros e Coleções 
Pessoais são sustentáveis e estão crescendo em uma comunidade aberta; 
o MERLOT simplesmente fornece o acesso a ferramentas para gerar 
esse conteúdo pedagógico de conhecimento, e instrutores contribuem 
gratuitamente. Geração de tarefas é também sustentável para o MERLOT 
(nós simplesmente fornecemos acesso às ferramentas, e os instrutores as 
geram gratuitamente), mas é menos escalável.

Os Instantâneos dos Autores não foram sustentados dentro do 
contexto atual do MERLOT (embora a utilização do KEEP ToolKit 
seja sustentável, com base em outros projetos da Fundação Carnegie). 
As Revisões por Pares têm sido mantidas, mas o desafio do MERLOT 
é escalar o processo de revisão por pares para manter a taxa de 
contribuição de materiais – cerca de 200 materiais por mês em abril de 
2007, por exemplo.

Direções Futuras: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo como 
Recurso Educacional Aberto

O impacto que o conhecimento pedagógico representou até hoje tem 
sido promissor, e estas iniciativas estão sendo compartilhadas dentro da 
comunidade OER. Outros repositórios também estão estendendo seus 
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formatos para conhecimentos pedagógicos, incluindo representações 
para experiência da comunidade através de Vozes Especialistas (Expert 
Voices) em protótipos da próxima geração da Biblioteca Nacional de 
Ciência Digital (Lagoze, Krafft, Cornwell, Eckstrom, Jesuroga e Wilper, 
2006), e habilidades do estudante, equívocos e avaliações em estudos 
piloto para extensões da Biblioteca Digital de Educação em Ciências da 
Terra (Kastens, 2004; Holzman, Kastens e Arko, 2006).

Projetando para Contextos Específicos A maioria dessas iniciativas 
existentes não aborda diretamente a necessidade de adaptar projetos de 
aprendizagem de acordo com a aprendizagem específica de contextos, 
nem fornecem uma ligação entre os resultados da investigação e o 
sistema comunitário de bolsa de estudos. Esses são elementos-chave 
no desenvolvimento de experiência docente para produzir projetos 
de aprendizagem mais eficazes – e assim responder ao desafio de 
comprometer tempo e esforço para adaptar as abordagens de ensino 
para tirar o máximo proveito de recursos educacionais abertos.

Como podemos avançar em novas direções que abordariam 
diretamente essas necessidades? Dentro da comunidade MERLOT, 
estamos começando a atender a essas necessidades, através da 
experimentação com as inovações subsequentes para conhecimento 
pedagógico do conteúdo associado com recursos educacionais abertos:
• Comentários analíticos estenderiam as facilidades da revisão 
por pares existentes ao incorporar resultados de pesquisa sobre a 
aprendizagem na área em pauta. Muitas disciplinas têm amadurecido 
coleções de resultados de pesquisa que poderiam estar disponíveis 
para docentes acessarem recursos de aprendizagem compartilhados 
através de repositórios on-line. (ver, por exemplo, o repositório mantido 
pelo departamento de Física da Universidade de Illinois em Urbana-
Champaign, http://research.physics.uiuc.edu/PER/). Como observado 
por Shavelson e Towne (2002), “não podemos esperar que os esforços 
de reforma na educação científica possam ter efeitos significativos sem 
o conhecimento baseado em pesquisa para guiá-los” (p. 1).
• Guias para melhores evidências do envolvimento dos alunos seriam 
baseadas em abordagens existentes como ERIC Digests (ver http://
www.ericdigests.org) e sínteses de evidências para a prática clínica em 
medicina (Grolo e Grimshaw, 2003). Estamos desenvolvendo e testando 
novos formatos para contribuições comunitárias de conhecimento 
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pedagógico, a partir de fontes com base em pesquisa e com base em 
práticas. Esse processo iria seguir o espírito de How People Learn: 
Bridging Research and Practice (“Como as Pessoas Aprendem: 
Vinculando Pesquisa e Prática”) na busca de “combinar a habilidade 
dos pesquisadores e a sabedoria de praticantes” (Donovan, Bransford 
e Pellegrino, 1999, p. 248). Essa abordagem também permite que 
vários níveis de atividade acadêmica combinem com os contextos de 
aplicação (compare as distinções entre bolsa pessoal, local e pública 
e desenvolvimento do corpo docente em Ashwin e Trigwell, 2004), e 
fornece uma base para formatos enriquecidos com um maior apoio para 
interações sociais (Sumner, 2002).

Esses desenvolvimentos futuros se encaixam bem com o crescente 
movimento para considerar as bolsas de estudos de ensino e 
aprendizagem como parte das atividades do corpo docente como 
estudiosos. Como consequência, esses experimentos com conhecimento 
pedagógico do conteúdo têm o potencial para se alinharem com 
estratégias institucionais para o desenvolvimento de modelos professor-
estudioso para o corpo docente.

Alinhando a Reutilização com Estratégias Institucionais

O MERLOT continua a trabalhar no desafio de fornecer conteúdo 
do conhecimento pedagógico produzido de forma sustentável. Nós 
sabemos que é importante aumentar o reconhecimento resultante 
dessas atividades, tanto da comunidade de ensino relevante como 
posteriormente, dentro dos sistemas de recompensa institucionais. 
Também é importante aumentar o apoio institucional disponível 
para essas atividades, o que significa que o MERLOT deve continuar 
a melhorar o alinhamento entre essas atividades e iniciativas e metas 
institucionais que são (ou serão) conseguidas dentro de outros planos de 
nossas instituições acadêmicas patrocinadoras. Estes dois esforços são 
sinérgicos. Prevemos que a maior parte do tempo da faculdade exigido 
para trocar, reutilizar e adaptar conhecimento pedagógico do conteúdo 
deva ser apoiada como parte das iniciativas institucionais estratégicas 
em curso, e que o esforço adicional necessário para compartilhar 
conteúdo pedagógico do conhecimento com a comunidade mais ampla 
de ensino deva ser apoiado dentro dos sistemas de reconhecimento e 
recompensas institucionais para professores acadêmicos.
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Despesas Compartilhadas, Governança Compartilhada
Outros capítulos desse livro descrevem como planos e estratégias 

institucionais de posicionamento levaram à criação e à disseminação de 
recursos educacionais abertos, através de incentivos aos professores e à 
prestação de tempo, pessoal de apoio etc. Um desafio constante para as 
comunidades OER é o desenvolvimento de programas sustentáveis que 
continuem esse bom trabalho sem o apoio externo isolado fundamental 
para lançamento de uma massa crítica dessas iniciativas de criação e 
divulgação, e que não está disponível em uma base contínua.

Um desafio constante associado ao OER é o desenvolvimento de planos 
e incentivos institucionais para a reutilização e adaptação desses recursos. 
Na verdade, qualquer valor em longo prazo de criação e disseminação de 
recursos deriva das vantagens da sua reutilização e adaptação.

Nesse contexto, a forma como a comunidade MERLOT tem sustentado 
as suas operações ao longo dos últimos sete anos pode ser instrutiva para 
outras iniciativas OER. Os custos de funcionamento da infraestrutura do 
website e dos processos que a suportam são subscritos por instituições 
acadêmicas patrocinadoras do MERLOT. As instituições patrocinadoras 
(atualmente 16 sistemas regionais ou estaduais e 7 universidades e 
faculdades individuais) investem em operações de apoio para o website 
público, e também fornecem tempo docente para servir como membros 
dos 15 conselhos editoriais específicos de disciplina do MERLOT, para 
fornecer supervisão, gestão e controle da qualidade e dos conteúdos 
comuns de ensino.

Um investimento fundamental que essas instituições fazem é apoiar 
o seu papel de liderança no processo de governança compartilhada do 
MERLOT. Cada instituição patrocinadora compromete-se a apoiar um 
diretor do projeto MERLOT que participa do ciclo anual MERLOT de 
processos de planejamento estratégico e operacional e é o administrador de 
serviços MERLOT em sua instituição. Por meio dos diretores do projeto, o 
MERLOT alinha seus serviços às necessidades das iniciativas da instituição. 
A chave para esse contínuo engajamento das instituições acadêmicas 
patrocinadoras no MERLOT ao longo dos últimos sete anos é a redução 
dos custos e dos riscos de sua própria iniciativa estratégica, bem como o 
aumento de seu impacto através de intercâmbio sistemático, reutilização 
e adaptação de recursos, serviços e ferramentas fornecidos pelo MERLOT.

Nossas instituições acadêmicas patrocinadoras contribuem com apoio 
financeiro para o MERLOT porque esse envolvimento aumenta e acelera 
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suas próprias iniciativas. Contribuem ainda com tempo de docentes 
ao MERLOT Teaching Commons, para a representação e aplicação de 
conhecimento pedagógico de conteúdo aberto, porque ele apoia seus 
planos institucionais. Nosso plano para sustentar o apoio institucional para 
as inovações descritas na sessão anterior também se apoia diretamente no 
sucesso desse posicionamento do MERLOT para parcerias acadêmicas. 
Alinhar atividades OER com iniciativas estratégicas institucionais 
também tem o efeito sinérgico de ultrapassar outras barreiras ao uso, ao 
aumentar o valor e a visibilidade dos benefícios.

Abaixo oferecemos alguns exemplos dos objetivos estratégicos 
institucionais que o MERLOT tem sido capaz de apoiar, e as formas 
com que a reutilização de serviços OER e MERLOT dentro dessas 
instituições tem ajudado a alcançar essas metas e, como consequência, 
possibilitado a contínua operação do repositório e as contribuições em 
curso das faculdades envolvidas. Cada um destes breves exemplos 
envolve uma iniciativa institucional em que a colaboração baseada em 
OER promoveu as prioridades institucionais e melhorou o retorno sobre 
o investimento de fundos institucionais na iniciativa.

1. Acelerando o Desenvolvimento do Curso com Atividades de 
Aprendizagem On-line1

O Conselho de Regentes do Tennessee é um líder em engajar 
professores com colegas de disciplinas usando MERLOT. O Conselho 
semeou esse engajamento apoiando papéis de liderança para docentes-
chaves no MERLOT, como editores e coeditores de disciplinas, revisores 
de conteúdo, e assim por diante. As contribuições desses líderes são 
impulsionadas em todo o sistema, através de seminários e workshops, 
e outros membros do corpo docente que identificam e apresentam dez 
objetos de aprendizagem exemplares aceitos pela revisão por pares que 
têm seu trabalho reconhecido no nível do sistema, através do apoio à 
participação em atividades MERLOT.

Esse investimento permitiu a institucionalização do uso do MERLOT 
no desenvolvimento do Programa de Graduação On-line do Conselho 
de Regentes. Como parte do processo de garantia de qualidade, os 
desenvolvedores do curso devem documentar o uso de recursos de 
aprendizagem exemplares com críticas de alta qualidade. Mentores 
on-line do programa encontram recursos adicionais e submetem 10 
objetos de aprendizagem para o MERLOT como parte de seu contrato. 
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O MERLOT é afixado em cada curso on-line e destacado em websites do 
curso. Os alunos compartilham em suas avaliações dos cursos que eles 
usaram o MERLOT como uma ferramenta tutorial on-line. Faculdade 
e funcionários relataram ter usado MERLOT para destacar o currículo 
para desenvolvimento do curso de materiais on-line e para seu próprio 
desenvolvimento profissional. 

Da mesma forma, os Regentes do Estado de Oklahoma para o Ensino 
Superior iniciaram um projeto para ajudar os residentes do estado a 
completarem uma graduação de bacharelado através de uma abordagem 
inovadora em todo o estado, envolvendo universidades públicas. Dezenas 
de milhares de cidadãos de Oklahoma concluíram mais de dois anos 
da faculdade, mas não concluíram a graduação (P. Moss, comunicação 
pessoal, 19 de maio de 2006). Desenvolvimento curricular colaborativo, 
aprendizagem de materiais, desenvolvimento do corpo docente e tecnologia 
serão importantes componentes nesse esforço para ajudar os adultos 
trabalhadores a concluírem um curso. O sistema irá institucionalizar o uso 
do MERLOT como uma ferramenta-chave no avanço desse projeto.

2. Integrando o Desenvolvimento Docente Orientado por Disciplina
Nossas instituições acadêmicas patrocinadoras usam workshops 

MERLOT e apresentações on-line para desenvolvimento profissional 
e do corpo docente. A vantagem que os recursos educacionais abertos 
oferecem neste contexto consiste na integração única de experiência de 
várias disciplinas, através de uma gama de questões de ensino – todas 
apoiadas por recursos on-line exemplares para dar ao corpo docente 
uma vantagem sobre a adoção de novos métodos.

Ao analisar a relação custo-eficácia dessa estratégia, o Escritório de 
Assuntos Acadêmicos e Tecnologia Educacional do Conselho de Regentes 
do Tennessee determinou que o sistema de investimento para os recursos 
fornecidos pelo MERLOT, em termos de desenvolvimento profissional 
“24/7” e acessibilidade aos objetos de aprendizagem, chegasse a cerca 
de US$ 3,00 para cada membro do corpo docente usando MERLOT. A 
equipe concluiu que esse retorno sobre o investimento feito havia sido um 
argumento convincente para manter o apoio do envolvimento do corpo 
docente com o MERLOT (R. Melton, comunicação pessoal, maio de 2006).

Novos desenvolvimentos estão estendendo essas atividades de 
desenvolvimento docente em todo o sistema, com Teaching Commons 
customizados que integram as atividades da comunidade OER mais 
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ampla com as prioridades institucionais e iniciativas de um patrocinador 
acadêmico particular. Por exemplo, na Universidade Estadual da 
Califórnia (em inglês, CSU), espaços disciplinares da Web personalizados, 
como “Teaching Business in the CSU” (ver http://teachingcommons.cdl.
edu/business/), foram criados como minicomunidades MERLOT, que 
podem fornecer um caminho potencial de desenvolvimento docente  
de intercâmbios disciplinares locais, para mais impacto dentro de uma 
comunidade maior de prática de ensino.

3. Desenvolver Colaborações em Amplos Sistemas de Ensino e 
Aprendizagem

O exemplo anterior sobre sites institucionais de ensino demonstra 
tanto impactos imediatos em termos de desenvolvimento do corpo 
docente quanto impactos em longo prazo em termos de motivar 
colaborações através de um sistema. A comunidade OER pode fornecer 
benefícios adicionais através do foco em colaborações em torno de 
recursos específicos e sua utilização.

Por exemplo, o programa K-20 MERLOT Triads, do Conselho de 
Regentes da Dakota do Sul, apoia docentes de universidade e faculdades 
públicas, privadas e tribais em colaboração com professores K-12. Cada 
tríade dentro de uma disciplina seleciona um objeto de aprendizagem 
MERLOT, aplica-o em três salas de aula diferentes e reúne as avaliações 
dos estudantes. Essa troca de conhecimento tem proporcionado um 
retorno direto em termos de melhoria da eficiência no processo de 
aprendizagem; também forneceu um retorno indireto ao construir 
relacionamentos mais fortes entre os setores, que podem apoiar outros 
objetivos, como alinhamento curricular e articulação entre os programas 
(Schamber, Turchen e Sprung, 2006).

O Intercâmbio Cooperativo de Objetos de Aprendizagem (Cooperative 
Learning Object Exchange – CLOE), instituição acadêmica patrocinadora do 
MERLOT na província canadense de Ontário, tem adaptado processos de 
análises por pares MERLOT como parte do desenvolvimento colaborativo 
de recursos de aprendizagem através de 25 sites de universidades e 
faculdades. Cada recurso de aprendizagem CLOE foi desenvolvido por 
uma equipe composta por vários campi, para garantir a possibilidade de 
reutilização em vários contextos. Este esforço intencional para integrar 
colaborações nos estágios iniciais de desenvolvimento de OER levou ao 
aumento da reutilização dos recursos resultantes e à criação de vários casos 
de sucesso na reutilização de OER (ver, por exemplo, http://cloe.on.ca).
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Os Desafios à Frente 

Essas abordagens colaborativas para trocar, reutilizar e adaptar 
recursos mostram como a comunidade OER pode ir além, confirmando 
a premissa de “construa e eles virão”, e começar a construir de modo que 
usuários deverão ser apoiados por recursos de suas próprias instituições, 
também fornecendo um retorno sobre o investimento institucional em 
termos de objetivos estratégicos da instituição.

Ao mesmo tempo, o conhecimento pedagógico do conteúdo é vital 
para garantir um ajuste eficaz com as necessidades de aprendizado do 
aluno no contexto institucional. Os esforços atuais que se concentram 
em aumentar os materiais de aprendizagem em repositórios de recursos 
educacionais com instalações para compartilhar (e desenvolver), com 
experiência docente associada sobre o uso apropriado e a adaptação 
dos materiais, oferecem uma maneira de “construí-los oferecendo mais 
utilidade quando eles vierem – então eles voltarão”.

As duas abordagens mostram a promessa de nos ajudar a alcançar 
o pleno potencial de recursos educacionais abertos. Garantir um 
alinhamento efetivo com as necessidades de aprendizagem dos 
estudantes é essencial para a efetividade dos recursos educacionais 
abertos para melhorar os resultados da aprendizagem, e garantir às 
instituições o poder de gerar valor adicional a partir dessas melhorias é 
vital para a sustentabilidade continuada do recurso educacional aberto 
na comunidade.

Recursos educacionais abertos são muito promissores. No entanto, 
há muitas perguntas sobre como os OER terão de ser concebidos e 
implementados para cumprir sua promessa. A comunidade OER 
deve definir uma estratégia visando ao sucesso duradouro: conceber 
experiências de aprendizagem eficazes usando recursos educacionais 
e sustentar a abertura na comunidade e na coleção de recursos. 
Sem adaptação e projetos de aprendizagem efetivos incorporados, 
a comunidade OER não será capaz de transformar o ensino e a 
aprendizagem necessários para atingir os resultados educacionais. 
Sem colaboração para proporcionar manutenção de recursos e apoio, 
a comunidade OER não será capaz de alcançar o uso generalizado 
de recursos educacionais on-line necessários para transformar a 
educação da população do mundo.
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Nota

1 Agradecemos às contribuições dos doutores Robbie Melton e Phil Moss para 
as descrições dos benefícios do MERLOT para o Tennessee Board of Regents e 
Oklahoma State Regents for Higher Education.
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Por que é Importante Entender o Uso e os 
Usuários de Educação Aberta

Diane Harley

Meus colegas e colaboradores para este livro argumentam de forma 
eloquente pela promessa e potencial de recursos educacionais abertos 
(Open Education Resources – OER) para melhorar as oportunidades 
educacionais local e globalmente.1 Muitos também apontam para 
a importância de determinar como o uso de alta qualidade de suas 
ferramentas e conteúdos pode ser conseguido em diversas comunidades 
de ensino e como a demanda por esses recursos pode ser aumentada e 
sustentada. Nós todos reconhecemos que uma coisa é tornar o conteúdo 
e as ferramentas de alta qualidade amplamente disponíveis, outra 
é identificar as melhores estratégias para integrá-las em uma massa 
crítica de contextos significativos de ensino e aprendizagem. Como (ou 
se) os materiais são utilizados e valorizados vai variar conforme o tipo 
de instituição, o passado e as necessidades dos professores e alunos, 
a exigência intelectual da disciplina, e as características próprias do 
conhecimento aberto. Além da grande parte anedótica, no entanto, o que 
realmente sabemos sobre como essas variáveis importantes interagem 
com conteúdo educacional aberto? E como pode esse conhecimento 
permitir que a comunidade OER avalie melhor a demanda do usuário 
para abrir os recursos digitais educacionais abertos (bem como outros)?

Não há escassez de prognósticos sobre as necessidades e exigências 
da “geração do milênio” e de como docentes no ensino superior devem 
se adaptar aos seus hábitos de tecnologia.2 No entanto, docentes – não 
alunos, profissionais de tecnologia ou bibliotecários – são os árbitros 
da qualidade pedagógica em contextos de concessão de diplomas ou 
certificações. Indubitavelmente, compreender as necessidades do 
corpo docente será essencial à medida que encaramos novos ambientes 
acadêmicos mediados por tecnologia. Para isso, conduzimos um estudo 
empírico na Universidade da Califórnia, com base em Berkley, sobre 

13
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docentes em ambientes de ensino terciários específicos, nos EUA. Ao 
fazê-lo, descobrimos desconexões entre o que um grupo de docentes 
potenciais usuários de recursos digitais dizem que precisam de ensino 
de graduação e o que aqueles que produzem tais recursos imaginam 
como um estado ideal. (Eu uso o termo “recursos digitais”, porque, 
como é descrito em mais detalhe abaixo, OER representa apenas uma 
pequena galáxia no universo total de ferramentas e conteúdo digitais e 
disponíveis para o corpo docente e outros em educação superior). 

Compreendendo o Contexto para a Pesquisa

O abismo entre o que muitos entusiastas tecnológicos imaginam 
em termos de escala e qualidade de uso, por um lado, e o que os 
acadêmicos criativos e produtivos dizem que precisam, do outro lado, 
é muitas vezes manifestado na sugestão de que “a falta de vontade 
dos professores para mudar” é uma barreira-chave para a adoção mais 
ampla e procura de uma variedade de tecnologias e conteúdos digitais 
na universidade. Cultura docente, tendências pedagógicas individuais, 
tempo, orçamentos e acesso às estruturas de apoio são todos os 
principais impedimentos à utilização de recursos digitais na educação 
de graduação, e cada um desses fatores terá um efeito sobre a demanda 
por recursos pelas faculdades.

A questão do uso e demanda dos usuários está em si intimamente 
ligada às questões de custo e sustentabilidade: não há como evitar o fato 
de que a sustentabilidade das iniciativas de recursos de educação aberta 
será determinada em última instância pela demanda real do usuário. 
Embora haja uma suposição implícita de que docentes em uma variedade 
de instituições importam conteúdos digitais para melhorar o seu ensino 
de  graduação, nós simplesmente não temos muito rigor nos dados 
selecionados que podem nos dizer se essa importação ocorre em escala 
mensurável ou qual deveria ser a qualidade da integração. Em uma era de 
encolhimento de orçamentos institucionais e de expectativas de mercados 
reduzidas quanto aos mercados consumidores de materiais curriculares 
digitais, tamanha falta de conhecimento sobre a demanda do usuário pode 
tornar difíceis as decisões estratégicas de investimento pelas instituições 
(ver, por exemplo, Matkin, 2002). Mesmo que todos nós concordemos que 
o conteúdo aberto deva ser disponibilizado gratuitamente para o público, 
alguma entidade – seja federal, estadual ou financiada pela iniciativa 
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privada – vai, em última instância, pagar por isso. Uma demonstração de 
forte demanda por um conjunto dos componentes relevantes será, sem 
dúvida, necessária para justificar tal investimento.

Metodologia: os Desafios de Estudar Usuários, Usos e Demanda do 
Usuário

Entre 2003 e 2006, reunimos dados de atitude, de forma relativamente 
rápida e sistemática a partir de um conjunto de partes interessadas nas áreas 
de ciências humanas e sociais (H / SS), e tentamos triangular essas atitudes 
e percepções. Nós empregamos uma combinação de pesquisas, grupos de 
discussão e entrevistas para criar nossa varredura, com foco principal na 
faculdade. No interesse de alcançar rigor e profundidade versus a vastidão, 
conversamos com educadores em um subconjunto de disciplinas de H / SS 
em três tipos de instituições na Califórnia apenas: universidades públicas 
de pesquisa, faculdades de artes liberais e faculdades comunitárias. Nosso 
levantamento na faculdade empregou uma metodologia cuidadosamente 
projetada, que incluiu levantamentos aleatórios de amostragem e de 
enquetes de não resposta. Para fornecer contexto institucional importante, 
também falamos com provedores de recursos digitais e com aqueles que 
apoiam professores no uso de recursos digitais, tais como bibliotecários 
e equipe de TI. Todo o relatório que descreve nossos resultados e as 
várias linhas de pesquisa que empregamos pode ser encontrado on-line.3 
Publicações recentes resultantes dos detalhes desta pesquisa também são 
citados de maneira apropriada.

De saída, reconhecemos que precisaríamos evitar assiduamente 
julgamentos sobre o “valor” de tipos específicos de recursos, se fôssemos 
avaliar demanda do corpo docente para a vasta gama de recursos 
disponíveis e para suscitar respostas mais imparciais possíveis. Também 
reconhecemos a existência de muitos tipos de recursos que proliferam em 
ambientes diferentes, e que esses recursos estão sendo criados por diferentes 
tipos de desenvolvedores que têm objetivos diferentes. Portanto, a nossa 
definição de recursos digitais foi intencionalmente ampla e incluiu ricos 
objetos de mídia (por exemplo, mapas, vídeo e imagens), bem como textos. 
Esses recursos digitais podem residir dentro ou fora das universidades, 
bibliotecas digitais e museus, podem ser “livres” ou proprietários, e podem 
incluir aqueles desenvolvidos por estudiosos individuais e entidades não 
acadêmicas, como meios de comunicação comerciais e não comerciais.
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Os desafios de medir rigorosamente demanda e absorção de material 
flutuante livremente na Web não devem ser subestimados. Tal medida 
exige que pesquisadores não sejam tendenciosos em favor de nenhum 
tipo de recurso. Exige também definições complicadas sobre, e análise 
de: (1) escopo, variedade e origens dos recursos, ferramentas e serviços 
disponíveis, para “usuários”; (2) como e por que os recursos são 
realmente usados (ou não usados); e (3) a variação que existe entre e 
dentro de grupos diversificados de “usuários” e “proprietários” (e o 
reconhecimento de que os usuários e proprietários muitas vezes são 
incorporados na mesma pessoa).

Ao estruturar a nossa pesquisa em questionar o valor de estudar 
usuários e tentar medir a demanda real por recursos, nós descobrimos 
um conjunto especialmente complexo de interesses e pautas. Além 
dos usuários, existem os interesses dos políticos, financiadores e 
administradores, que supervisionam e, finalmente, financiam os 
esforços de reforma educacional; desenvolvedores que criam recursos; 
e técnicos ou projetistas que desenvolvem ferramentas para a integração 
de recursos na graduação. Esses interesses abrangem domínios de 
especialização amplos e sobrepostos nas ciências humanas e sociais – 
não apenas provedores OER – e incluem bibliotecas digitais, instituições 
de patrimônio cultural, tecnólogos educacionais e de informação, 
políticos de ensino superior e advogados da educação em artes liberais, 
para citar alguns. Nós também descobrimos que, ainda que provedores 
de recursos digitais possam compartilhar um desejo de medir como 
e para que finalidade os materiais estão sendo usados, uma vez 
acessados, muitas vezes torna-se difícil determinar quais (se houver) 
planos concretos estão sendo colocados para realizar esta medição de 
forma sistemática, replicável e compartilhada. Essa diversidade de 
perspectivas, motivações e pautas resultam em poucos termos comuns, 
métricas, métodos ou valores para definição de uso usuários ou valores.

Resultados: Foco nas Culturas do Ensino Superior

De nossas conversas com docentes de ciências sociais e humanas, 
aprendemos que eles usaram quase todo tipo concebível de recurso digital 
disponível, muitos dos quais estão fora do que é formalmente chamado 
de “coleções”, “educação” ou “material didático”. Docentes de diferentes 
disciplinas têm necessidades diferentes no que diz respeito aos tipos de 
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recursos que eles querem e como eles os utilizam em última análise, em 
contextos educacionais específicos. Além das diferenças disciplinares, 
cultura organizacional, localização e necessidades e experiências pessoais 
do docente individual podem influenciar as escolhas e os desafios 
específicos. A seguir, faço um resumo das nossas descobertas.

“Tipos” de Usuários, o Comportamento do Usuário
As humanidades e ciências sociais não são um monólito, nem são 

tipos de usuários. O grau em que o estilo e a filosofia de ensino pessoal 
influenciam o uso de recursos foi marcante. Há um amplo espectro de 
tipos de usuário, que vão desde o não usuário, ao usuário inexperiente, 
iniciante ou o usuário altamente proficiente e avançado de recursos 
digitais. Não usuários eram diversificados, e incluíram aqueles que 
eram apaixonados opositores ao uso de tecnologias na sala de aula 
por uma variedade de razões pedagógicas válidas (por exemplo, as 
tecnologias não podem substituir as abordagens preferenciais de ensino 
de docentes; elas enfraquecem o aprendizado). Não usuários também 
incluíram autodenominados entusiastas frustrados por barreiras 
técnicas e não técnicas e aqueles que simplesmente estavam sem tempo 
para pensar sobre, quiçá para usar a tecnologia no ensino.

Que Recursos Digitais o Corpo Docente Usa
Os entrevistados usaram excepcionalmente uma ampla gama de 

tipos de recursos por uma variedade de razões.4 Imagens e materiais 
visuais foram os recursos mais frequentemente utilizados e muitas 
vezes usados para apresentação em sala de aula ou postagem na Web. 
Da mesma forma, o alto uso de imagens foi encontrado por Green 
(2006). Notícias e outros recursos de mídia, vídeo e fontes de referências 
on-line foram também muito usados. Buscas tipo Google foram formas 
mais frequentes pelas quais docentes encontraram recursos. Muitos dos 
recursos que docentes usam e valorizam são comercias (propriedade 
de alguém); definitivamente não são considerados “abertos”. Na 
verdade, descobrimos que muitos destes recursos valorizados podem 
estar licenciados por uma instituição, mas o corpo docente acredita 
que sejam gratuitos, simplesmente porque eles têm acesso. Muitos 
podem ser derivados de mídias públicas e outros de fontes técnicas não 
educacionais. As “coleções” de recursos digitais próprios de um docente, 
descritas mais detalhadamente a seguir, foram a segunda maior fonte 

Livro.indd   201 29/09/2014   14:13:00



Capítulo 13202

frequente de material, após a pesquisa do tipo Google. Na lista do que 
os docentes relataram usar, materiais curriculares foram relativamente 
pouco usados, embora docentes de faculdades comunitárias tenham sido 
os usuários mais frequentes desse grupo relativamente pequeno. Entre 
aqueles que disseram ter usado materiais curriculares, os instrutores em 
língua estrangeira, escrita e arte e arquitetura foram os usuários mais 
frequentes; instrutores de antropologia, língua e literatura, história e 
ciência política usaram menos esses recursos. 

Por que Docentes Usam Recursos Digitais
Docentes que responderam usaram recursos digitais para melhorar a 

aprendizagem de seus alunos, integrar materiais de fonte primária para 
o ensino, proporcionar aos alunos um contexto para um tópico, incluir 
materiais ou métodos de ensino que de outra forma estariam indisponíveis 
e/ou para integrar interesses de pesquisa do corpo docente em um curso. 
Alguns relataram que eles utilizaram recursos digitais para ensinar o 
pensamento crítico, porque eles aumentaram a conveniência para eles 
mesmos e/ou estudantes, e/ou porque isso era esperado por seus alunos 
ou seus colegas. Poucos indicaram que esses recursos iriam ajudar na 
sua promoção e nas perspectivas de estabilidade; de fato, em ambientes 
universitários de pesquisa, muito tempo gasto na integração de tecnologia 
para o ensino pode ter consequências negativas para o avanço da carreira.

Por que Docentes Não Usam Recursos Digitais
A principal razão para a não utilização de recursos digitais 

(aproximadamente 65-80%) foi a de que eles simplesmente não apoiam 
as abordagens de ensino do corpo docente. Um número de professores 
comentou sobre o grau em que a tecnologia representa uma distração 
para os alunos e pode comprometer, ou pelo menos competir com outras 
habilidades cruciais: escrita argumentativa, leitura crítica e cuidadosa 
de textos longos e argumentação oral. Falta de tempo foi uma grande 
restrição para o corpo docente, independentemente da instituição. 
Também não foi fácil para a maioria dos nossos entrevistados usarem 
a infinidade de recursos digitais disponíveis. Docentes – incluindo 
aqueles ativos e entusiastas no uso de recursos digitais – identificaram 
muitos obstáculos para usar esses recursos para o ensino, incluindo a 
forma de encontrá-los, gerenciar manter e reutilizar em novos contextos. 
Alguns dos obstáculos mais citados para o uso eficaz dos recursos 
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digitais foram disponibilidade, confiabilidade e custo do equipamento 
necessário, tanto em sala de aula quanto para uso pessoal. Quase todos 
os professores necessitaram de apoio para uma variedade de tarefas. 
Tanto usuários novatos como avançados enfrentaram desafios ao 
integrar recursos digitais em seu ensino, mas eles experimentam de 
alguma forma barreiras e necessidades diferentes; portanto, sistemas de 
suporte que são úteis para um grupo podem não ser para o outro.

Coleções Pessoais
Como mencionado anteriormente, as respostas também enfatizaram a 

importância de coleções digitais pessoais nas práticas de trabalho do corpo 
docente. Mais de 70% dos professores disseram manter suas próprias 
coleções, embora relativamente poucos tornem os seus recursos disponíveis 
para outras pessoas na Web. Ficou claro através de nossas discussões e de 
comentários nas enquetes que muitos professores querem a capacidade de 
construir as suas próprias coleções, que são muitas vezes compostas por 
uma variedade de materiais, incluindo aqueles protegidos por direitos 
autorais. Como gerir esta miscelânea de recursos e integrá-los na prática 
de ensino é o desafio. Embora possa haver uma matriz de ferramentas 
disponíveis para o corpo docente coletar, desenvolver e gerir recursos, a 
eficácia e a interoperabilidade dessas ferramentas, para tarefas imediatas 
que os docentes precisam, ficam aquém do esperado. Nós identificamos 
uma série de desafios enfrentados pelos responsáveis pela construção das 
futuras ferramentas para reagrupar recursos variados para uso mais fácil:
• A dificuldade, se não impossibilidade atual, de reagrupar objetos que 
são empacotados e “bloqueados” em recursos fixos, muitas vezes sob 
propriedade.
• Administrar e interpretar direitos digitais, que pode incluir remoção 
de dados de um recurso para integrar em outro.
• A irregularidade da usabilidade e estética da interface (em algumas 
disciplinas, como história da arte, professores podem se preocupar 
muito com a qualidade de resolução enquanto, em outras disciplinas, 
os professores podem criar recursos misturados em conjunto, muitas 
vezes, não se importando com a qualidade variável na resolução de um 
registro para o seguinte).
• A crescente demanda de usuários para granularidade (por exemplo, a 
capacidade de pesquisar e encontrar uma imagem ou parte de texto em 
particular que precisa dentro de um recurso inteiro e fazê-lo rapidamente).
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• A questão de conhecer e encontrar objetos digitais (muitos professores 
não têm ideia sobre a existência de recursos locais e não locais, 
especialmente licenciados, que podem estar disponíveis a eles).

Disciplina
Uma análise por disciplina revelou variação entre campos acadêmicos. 

Professores que usam textos extensivamente dependeram de diferentes 
tipos de recursos digitais (ou nenhum) para diferentes objetivos 
pedagógicos do que outros que dependessem fortemente de imagens, tais 
como na arte, arquitetura, história e antropologia. Docentes em ciência 
política foram os maiores usuários de conjuntos de dados, e docentes que 
ensinam escrita tiveram necessidades especiais em torno da informação 
literária e do uso de materiais de referência. Não só professores em 
diferentes disciplinas requerem diferentes tipos de recursos, como os 
utilizam de maneiras diferentes e por razões diferentes.

Demografia
Quando os dados foram analisados por idade, os instrutores mais 

antigos (62 anos de idade ou mais) foram os usuários mais leves. Uma 
análise de regressão múltipla demonstrou para nossa amostra, no 
entanto, que a idade por si só é um preditor muito fraco do nível de uso 
de recursos digitais por um docente. A análise de regressão mostrou 
ainda que as opiniões e atitudes individuais têm um efeito maior sobre 
o nível total de uso de recursos digitais por uma pessoa, mais do que 
características institucionais, disciplinares ou demográficas.

Trabalhar de Acordo com a Cultura do Corpo Docente ou Modificá-la?

Vale a pena perceber que o motivo mais citado para os professores 
não usarem recursos digitais foi o de que esses recursos simplesmente 
não combinam com a pedagogia dos membros do corpo docente. 
Essa descoberta tem implicações para aqueles que desejam aumentar 
a adoção da tecnologia pelos professores. Seria uma simplificação 
assumir que esses docentes só precisariam mudar a sua abordagem 
para o ensino (abordagem que pode, de fato, ser exemplar, mesmo se 
desatualizada) ou repudiar os não adotantes como aberrações, Luddites 
e dinossauros, sem refletir sobre as razões complexas por que muitos 
estudiosos ainda não adotaram novas tecnologias. Nós encorajamos 
aqueles encarregados de desenvolver novas ferramentas e conteúdo 
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a não esperar que o corpo docente, que podemos supor saiba mais 
sobre a matéria da sua disciplina do que não especialistas, calque suas 
abordagens nas ideias dos desenvolvedores técnicos do que possa 
ser valioso ou qual abordagem pedagógica seja correta. Nós também 
recomendamos cautela contra depender demais das tendências técnicas 
da nova geração de crianças “sempre ligadas”, se esse foco ofuscar as 
necessidades dos especialistas disciplinares que vão ensiná-las. Tal 
abordagem unilateral poderia ter um impacto potencialmente negativo 
sobre a prática erudita e a missão de ensino acadêmico, em longo prazo.

Nosso trabalho indica que professores que consideram recursos 
digitais úteis, mesmo que apenas ocasionalmente, usam uma variedade 
de estratégias para negociar o atoleiro digital. E é um atoleiro para 
aqueles pressionados pelo tempo. Para a maioria, o caminho de menor 
resistência é aquele geralmente tomado – como uma pesquisa no 
Google, um passeio pelo corredor ou um e-mail a um colega, uma visita 
ao site com arquivos confiáveis, ou muitas vezes uma “coleção” pessoal 
e eclética de coisas digitais. O que é considerado “suficientemente bom” 
para os usuários irá depender do problema em questão; um único 
indivíduo pode ter diferentes padrões e estratégias que são determinados 
pelo objetivo imediato, limitações de tempo, orçamentos, equipamento 
pessoal e institucional, e apoio de equipe, entre outras variáveis. Dada 
a importância do tempo como um fator limitante para a adoção da 
tecnologia, será importante expandir critérios de qualidade para além 
de “melhorar a aprendizagem.” A qualidade da aprendizagem pode 
ser bastante alta sem tecnologia. O que a tecnologia frequentemente 
acrescenta é uma oportunidade de repensar o tempo e o espaço para 
que conveniência e escolha sejam aprimoradas tanto para professores 
quanto para alunos (sem reduzir a qualidade de educação). A questão, 
então, não é somente conteúdo de alta qualidade, mas o conteúdo 
combinado com a entrega apropriada e tecnologias de comunicação 
apropriadas que atendam às necessidades dos professores e dos alunos 
que eles ensinam.

Um grande número de professores nos contou que quer construir os 
seus próprios recursos reagrupados, usando seus próprios materiais, 
e misturá-los com recursos que foram coletados ao longo do tempo. 
Eles estão preocupados, no entanto, sobre a inadequação significativa 
da sala de aula e outras tecnologias à sua disposição para coleta, 
desenvolvimento, gerenciamento e uso efetivo dos recursos. Uma 
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“biblioteca digital pessoal”, como prevista por Borgman (2003), teria 
um longo caminho para resolver esse problema. A onipresença de 
“coleções” digitais pessoais para o ensino, a prática incomum entre os 
docentes da reutilização de materiais curriculares de outra pessoa, e o 
relativamente baixo número de professores que usam materiais digitais 
“curriculares” levantam questões de onde essas “coisas” pessoais 
são originárias, em que formatos, e como elas são armazenadas e 
preservadas. Essa riqueza de material está fora do radar da maioria dos 
provedores de apoio institucional ou comercial, mas parece representar 
uma grande porcentagem do que os docentes valorizam (ver também 
Smith, 2003). Se são assim, como podem instituições apoiarem esse 
elemento da prática acadêmica atual, e quais são as implicações para a 
reutilização de recursos digitais, especialmente materiais curriculares 
que são artesanalmente desenvolvidos para objetivos pedagógicos 
específicos e que carregam o peso das ideias de valor preconcebidas dos 
desenvolvedores?

Com base em nossa pesquisa, prevemos que haverá uma 
excepcional variação entre indivíduos, disciplinas e setores do ensino 
superior no desejo de adotar recursos curriculares “enlatados” e 
relativamente fixos. Nosso trabalho anterior sugere que professores 
em ambientes universitários de pesquisa simplesmente não reutilizam 
materiais didáticos criados por outros, em qualquer escala apreciável, 
mesmo que eles estejam dispostos a partilhar os materiais que eles 
mesmos criam e recolhem (Harley, Henke e Maher, 2004). Ensino, 
pelo menos nesses ambientes, é fundamentalmente uma cultura 
“faça você mesmo”. Trow (1997) previu que a vontade de reutilizar 
materiais curriculares de outros irá provavelmente mapear o tipo de 
instituição (e setores dentro de uma instituição), com faculdades em 
divisões de extensão, faculdades comunitárias e escolas de ensino 
médio tendendo a uma ponta do espectro do “desejo de reutilização”. 
Docentes em instituições de artes liberais e universidades de pesquisa 
(naqueles cursos com alto número de matrículas que não têm muitos 
professores) provavelmente tenderão ao outro extremo desse espectro. 
Até onde sabemos, se esses padrões tipificam educação terciária fora 
dos EUA, isso é desconhecido, nem podemos prever o grau em que tais 
padrões irão persistir ao longo do tempo. O tema certamente merece 
mais pesquisa sistemática.
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Entendendo Quais São os Usuários e os Desafios na Avaliação de 
Valor, Demanda e Sustentabilidade no Contexto

Como podem autorrelatos de um grupo de usuários do corpo docente 
(ainda que sua amostra limitada, brevemente descrita nesse estudo) 
corresponderem a uma visão ideal do uso sustentável por aqueles 
que fornecem recursos e ferramentas? Nós estamos confiantes de que 
usuários, quando comparados com provedores de recursos, muitas vezes 
empregam um nível diferente de granularidade na definição e valorização 
de um recurso (por exemplo, se eles podem encontrar um formato, 
uma foto, uma imagem ou uma passagem na Web). “Categorias” de 
usuários e não usuários muitas vezes compreendem diversos indivíduos 
com necessidades variadas e idiossincráticas, percepções e maneiras 
de encontrar e usar os recursos digitais. Se os usuários são estudantes, 
professores K-12, docentes da faculdade ou autodidatas certamente 
será importante. Do mesmo modo, os usuários serão diferenciados 
pelos objetivos de aprendizagem e níveis de habilidades variáveis. 
Alguns podem procurar um objeto digital especial para uma finalidade 
específica, alguns procuram um curso completo e independente, alguns 
procuram material suplementar para uma tarefa ou projeto de pesquisa, 
alguns buscam criar seu próprio curso on-line ou site de recursos, alguns 
podem precisar de ensino de recuperação, e outros podem apenas estar 
envolvidos em aprendizagem contínua. Uma pergunta óbvia, então, é 
como os desenvolvedores de conteúdo educacional aberto podem ser 
capazes de atender simultaneamente às necessidades das audiências 
formais e informais, que vão desde os estudiosos à escola de crianças, 
tanto em nível internacional quanto nacional.

O vasto universo e a diversidade de recursos disponíveis na Web 
e em discos rígidos pessoais, a grande variedade de usuários e suas 
necessidades, bem como a onipresença de coleções pessoais de docentes 
complicam consideravelmente nosso pensamento sobre sustentabilidade 
e economia de recursos educacionais abertos. Esses fatores compõem 
a realidade de que determinar os custos reais para as instituições de 
criar e manter seus ativos de educação digital talvez seja impossível, 
dado ao mosaico de modelos de desenvolvimento e financiamento para 
qualquer um desses ativos, e pela imprecisão de modelos de custo. As 
fontes de financiamento são muitas vezes remendos de uma variedade 
de orçamentos de instituições e fundações; há frequentemente custos 

Livro.indd   207 29/09/2014   14:13:00



Capítulo 13208

contínuos imprevisíveis de manutenção e atualização, bem como o 
tempo significativamente gasto pelo docente para desenvolver e adotar, 
e que raramente é incluído nos cálculos de custos.

Além disso, existem custos significativos incorridos para personalizar 
recursos para públicos inadimplentes não afiliados, muitos dos quais 
são simplesmente impossíveis de estudar por causa da maneira informal 
com que acessam recursos na Web? Nem sempre é tão claro qual o 
valor tangível que usuários informais trazem para os investimentos 
de uma instituição, se não há nenhum benefício óbvio para o corpo 
docente ou para alunos matriculados atuais ou futuros (por exemplo, 
um grupo de estudantes transferidos de faculdades comunitárias). 
Com efeito, como um site acomoda uso não intencional, pode exigir 
um cálculo complicado que leva em conta a missão do site, seu escopo, 
modelo financeiro, impacto desejado, controle de qualidade e público 
visado. Para alguns, o uso não intencional e informal pode ser uma 
oportunidade para reutilização criativa, enquanto outros acreditam 
que um site não deveria ou não poderia mudar de curso para servir a 
um público não intencional. Como ilustrado pelo trabalho de avaliação 
(2006) do OpenCourseWare (OCW) do MIT, forte liderança institucional, 
de alta qualidade, de alto nível e projetos bem financiados podem trazer 
vantagens para a própria instituição, servindo os seus próprios alunos e 
professores. Esse reconhecimento de valor pela instituição patrocinadora 
fornece uma via potencial para apoio e financiamento em longo prazo 
(incluindo apoio para subsídios de inadimplentes e usuários informais). 
Abordagens únicas, padronizadas, provavelmente não caberão a todos, 
é claro, e o sucesso de qualquer iniciativa de recurso digital demandará 
o desenvolvimento de estratégias de projetos e conteúdo do site para 
inicialmente atender às necessidades e aos resultados desejados para 
uma faixa bem definida de usuários.

Para projetos que tornam o conteúdo disponível de forma gratuita na 
Web, definir claramente o público-alvo e medir os resultados desejados é 
um desafio. Estudar os usuários não intencionais e informais de conteúdo 
do site é excepcionalmente difícil (Harley e Henke, 2007). Estudos de 
usuários que medem o número de “hits” ou “page-views” para um site, 
ou relatório fora de anedótica e respostas aleatórias para enquetes de sites 
on-line, são onipresentes e frequentemente usados como prova de que 
um recurso da Web em particular tem “valor”. Essas medidas certamente 
indicam uma forma de popularidade, mas referem-se apenas a usuários 
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relativamente entusiasmados sobre determinado conteúdo. Elas não 
revelam nada sobre se um tipo pode ser valorizado ou utilizável por um 
público em potencial mais amplo operando em instituições de ensino 
formais complexas, que conferem graus ou certificados. Sugerimos que, 
em qualquer estudo interessado em avaliar a demanda do usuário, um 
grupo-chave a incluir seja de indivíduos que não usam atualmente os 
recursos digitais, especialmente se o objetivo for aumentar a demanda. 
Se bem compreendidas, através da investigação bem concebida, as 
inúmeras razões para o não uso em contextos educacionais específicos, 
incluindo as barreiras sociais e econômicas, talvez os recursos pudessem 
ser concebidos de forma que seria útil para o público-alvo (e que, 
potencialmente, combateria as barreiras existentes).

Finalmente, o desenvolvimento de comunidades de usuários de 
recursos digitais abertos, similares ao modelo Wikipédia, é muito 
discutido, com muitos sugerindo que a sustentabilidade e alta 
qualidade podem ser abordadas quando comunidades contribuem para 
e organizam o conteúdo, principalmente por meio de novas ferramentas 
de software social e práticas associadas. No clima atual da “Web 2.0”, 
pode ser um pouco fácil demais dispensar questões válidas sobre se a 
visão de “sabedoria de multidões” pode ser alcançada e ainda garantir 
alta qualidade (ver, por exemplo, Duguid, 2006, entre outros). Os custos 
para criar e manter recursos curriculares de alta qualidade são elevados. 
Quando combinados com o potencial de propagação desenfreada de 
informação equivocada e de materiais educacionais de má qualidade 
na internet, tensões podem ser criadas para alguns desenvolvedores de 
OER. Controlar a qualidade através da aplicação de padrões pedagógicos 
estritamente rígidos pode tornar mais difícil a reutilização do material 
exteriormente ao contexto educacional originalmente previsto, mas a 
reutilização desenfreada de material de marca introduz preocupações 
reais sobre comunidades de usuários propagando informações erradas 
e materiais educacionais de qualidade ruim.

Fatores que vão determinar se modelos de computação social podem 
ou não realmente criar economias na produção de OER dependerão, 
em primeiro lugar, de usuários sérios que participam ativamente nas 
comunidades e, segundo, de derrubar os valores e papéis tradicionais 
fortes de análises por pares na academia. Processos distribuídos de 
controle de qualidade, em que usuários vagamente definidos, não do 
corpo docente, são os árbitros principais, provavelmente criariam tensões 
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reguladoras significativas porque tal processo é fundamentalmente 
antitético aos conceitos tradicionais de propósitos do ensino superior, em 
que as credenciais dependem de alguma garantia mínima de qualidade, 
verificando o que foi alcançado para cumprir certas normas mínimas. 
O forte papel central (e interesses) do corpo docente, as instituições 
formais, sociedades acadêmicas, associações profissionais, e às vezes os 
governos, na criação dessas normas não pode ser menosprezado (Harley, 
2007). Até que evidência esmagadora surja contrariamente, podemos 
supor que a criação de materiais educacionais de alta qualidade será 
alcançada apenas com custo considerável em tempo e recursos, para 
alguns agentes habilitados, especialistas e relativamente centrais, sejam 
eles universidades, estudiosos individuais ou outras entidades.

Para encerrar, vale a pena recordar a predição do sociólogo Martin 
Trow (1997), de uma década atrás, de que, para entender a difusão e 
absorção de recursos de tecnologia educacional no ensino superior, 
será crucial entender como “as distinções entre elite, massa e acesso 
universal ao ensino superior apontam para as diferentes formas de 
ensino e aprendizagem, e para as diferenças em seus contextos e 
usos” (p. 294). A comunidade OER deve ser incentivada e apoiada no 
desenvolvimento de programas de pesquisa sistemáticos que visem a 
uma melhor compreensão das diferentes necessidades e valores dos 
educadores específicos e dos alunos que se deseja servir.

Notas

1 Este capítulo foi adaptado de Diane Harley, 2007, Why study users? An 
environmental scan of use and users of digital resources in humanities and 
social sciences undergraduate education, First Monday, 12(1) (janeiro de 2007), 
http://firstmonday.org/issues/issue12_1/harley/index.html. Este trabalho foi 
possível pelo generoso financiamento da Fundação William and Flora Hewlett 
e Fundação Andrew W. Mellon. Apoio adicional foi fornecido pela Hewlett-
Packard Company, o Centro de Pesquisa de Tecnologia da Informação em 
Interesse da Sociedade (em inglês, CITRIS), a Biblioteca Digital da Califórnia 
(em inglês, CDL), e o vice-reitor de Pesquisa da Universidade da Califórnia, 
Berkeley. Contribuições significativas foram feitas por Jonathan Henke, Shannon 
Lawrence e outros. Sou grato aos muitos participantes em entrevistas formais 
e informais, grupos de discussão, e aqueles que contribuíram com seu tempo e 
opiniões valiosas para nossa pesquisa.
2 Ver, por exemplo, Kvavik e Caruso (2005); Oblinger e Oblinger (2005) para 
algumas definições de “millenials” (também conhecidos como “geração da 
internet”, entre outros apelidos).
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3 Todo o relatório final, uma descrição detalhada dos nossos métodos, 
instrumentos de pesquisa e conjuntos de dados associados estão disponíveis 
on-line; Harley e outros (2006). A pesquisa abordou 4.500 professores de 
disciplinas específicas de amostras estratificadas randômicas de faculdades 
comunitárias, campi da Universidade da Califórnia e faculdades de artes 
liberais na Califórnia; a pesquisa foi administrada on-line e em papel. Pesquisas 
foram realizadas entre 2004 e 2005. Recebemos 831 respostas válidas (uma taxa 
de resposta de 19%) para a grande pesquisa do corpo docente. Uma enquete 
telefônica de confirmação para não respondedores selecionados não encontrou 
nenhuma evidência convincente de vieses de resposta na pesquisa. Realizamos 
também um segundo inquérito, paralelo, com instrutores de uma ampla gama 
de instituições, disciplinas e áreas geográficas, recrutadas através de grupos 
de discussão on-line; recebemos 452 respostas. Os resultados neste segundo 
levantamento corresponderam estreitamente com a pesquisa docente principal 
na maioria das dimensões. Os grupos de discussão foram realizados no outono 
de 2003 e inverno de 2004 e são resumidos em uma publicação separada que 
pode ser encontrada em http://cshe.berkeley.edu/research/digitalresourcestudy/
documents/faculty_discussion_group_june05.pdf
4 Resultados preliminares de McMartin e outros (2006) sugerem uma série de 
semelhanças com os padrões gerais relatados aqui.
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Compartilhamento aberto de conhecimento é o cerne do 
processo acadêmico. Para muitos professores, é um valor intrínseco, 
convincentemente demonstrado em seu ensino e pesquisa. O 
OpenCourseWare (OCW), desenvolvido no MIT, é uma manifestação 
estruturada, institucional deste valor pessoal e profissional. O OCW é 
uma publicação gratuita e aberta da Web de materiais dos cursos criados 
por professores para apoiar o ensino e a aprendizagem.

O OCW é consistente com a cultura do MIT. A noção de compartilhamento 
aberto é uma tradição acadêmica de longa data em muitas disciplinas, como 
evidenciada pela partilha aberta de trabalhos de pesquisa pré-impressos, 
pelo movimento de software de código-fonte aberto e a evolução da World 
Wide Web – uma facilitadora de fácil disseminação de materiais. O OCW 
foi construído sobre esta cultura de partilha aberta, que tem sido reforçada 
na medida em que docentes veem os resultados e benefícios de suas 
contribuições para o OCW. De fato, mais de 4.000 indivíduos, incluindo 
quase todos os professores do MIT, têm voluntariamente contribuído com 
materiais originais para a publicação no OCW.

A ideia do OCW está sendo aceita. Atualmente, cerca de 150 faculdades 
e universidades estão operando ou planejando websites OCW. Como 
descreveremos neste capítulo, muitos fatores impulsionam essa tendência, 
com muitos benefícios que revertem para a instituição, corpo docente e 
alunos. Acreditamos que esta crescente adoção do conceito OCW promoverá 
ainda mais uma cultura amplamente aceita de compartilhamento aberto, 
que se tornará mais e mais tendência dominante e, possivelmente, tornar-
se-á prática habitual em educação em todos os níveis.

Conforme esta cultura se enraíza, ela mantém a promessa de transformar 
a educação de duas maneiras fundamentais. Primeiramente, fornece acesso 
ao conhecimento e aos recursos educacionais para as pessoas ao redor do 
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mundo, incluindo as pessoas que, por causa de desvantagens econômicas, 
políticas ou sociais, nunca antes tiveram tal oportunidade. Em segundo 
lugar, melhora a qualidade da educação para níveis nunca antes imaginados 
à medida que educadores compartilham materiais e dão feedback uns aos 
outros. Nós temos dados significativos demonstrando esses fenômenos.

Todos nós ouvimos reivindicações de transformação educacional com base 
em novas tecnologias ou novas pedagogias. Em muitos casos, apesar de essas 
novas ferramentas ou abordagens terem feito diferença, elas fizeram apenas 
um incremento. E, claro, a fim de realizar uma transformação fundamental, 
muitas ideias novas devem se unir: inovação tecnológica, licenciamento 
aberto, comunidades educacionais de colaboração de educadores e alunos, e 
novos processos. Mas uma cultura de compartilhamento aberto dá energia 
e propósito para as forças de mudança – o catalisador para a transformação. 
Nós aprendemos que uma cultura de compartilhamento aberto é uma 
condição necessária para uma bem-sucedida implementação de OCW, e 
execução bem-sucedida, por sua vez, reforça que abrir a cultura é uma espiral 
ascendente de inovação educacional, atingindo o público em todo o mundo.

Sobre o OpenCourseWare

Como a Figura 14.1 indica, o MIT lançou o piloto do OCW em 2002. 
Em novembro de 2007, o OWC concluiu a fase “ramp up”, resultando 
num website que oferece 1.800 cursos – virtualmente todos os cursos 
de graduação e pós-graduação do MIT. Esse marco representa também 
a transição do OCW para a operação em “estado estacionário”, um 
programa contínuo de publicar cursos novos e atualizados numa taxa 
de cerca de 200 cursos por ano.

50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

900 1550500 1250 1800 1800

Fase I
Piloto

Cursos

Fase II
“Ramp up”

Fase III
Estacionário

Figura 14.1
História do MIT OCW

Para qualquer curso ministrado, os materiais publicados devem 
transmitir integralmente os parâmetros do tema do curso e incluir um 
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conjunto substancialmente completo de todos os materiais utilizados no 
curso. O conteúdo típico pode incluir:

• Materiais de planejamento: plano de estudos, calendário, declaração 
pedagógica.
• Conteúdo das matérias: notas de aula, listas de leitura, leituras de 
texto completo, palestras de vídeo / áudio.
• Atividades de aprendizagem: conjuntos de problemas, trabalhos de 
dissertação, questionários, exames, laboratórios, projetos.

O OCW não é, decididamente, um programa de educação a distância 
ou um sistema de aprendizagem mediado on-line. Pelo contrário, é 
uma publicação. Os públicos-alvos são: (a) educadores, que podem 
adotar ou adaptar os materiais para seus próprios fins de ensino; 
(b) estudantes matriculados em programas de educação, que podem 
utilizar os materiais para referência, exercícios práticos, ou mapear 
seus programas de estudo; e (c) autodidatas que poderão encontrar os 
materiais úteis para aperfeiçoar o seu conhecimento pessoal. 

Uma característica fundamental do OCW é que os materiais são 
isentos de direitos de propriedade intelectual, significando que a 
instituição tem os direitos, seja através de propriedade, seja por licença 
(permissão), para fazer os materiais disponíveis sob termos abertos 
e que nada nos materiais infrinja os direitos autorais de terceiros. O 
MIT OCW é oferecido com um padrão de licença Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike, que:
• Concede aos usuários o direito de usar e distribuir os materiais, tal 
como estão, ou, de forma adaptada.
• Permite que os usuários criem obras derivadas, editando, traduzindo, 
acrescentando a, ou combinando materiais OCW com outros materiais 
de outras fontes.
• Obriga os usuários a atenderem a determinados requisitos, como 
condição de uso:

– O uso é restrito para fins não comerciais.1

–  Os materiais devem ser atribuídos à instituição e/ou ao autor 
original.

– Se os materiais originais ou derivados são posteriormente 
republicados ou redistribuídos, devem ser oferecidos gratuitamente 
a outros sob termos abertos compatíveis (“ShareAlike”).
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Quem Usa o MIT OpenCourseWare?
Estamos vendo cerca de 2 milhões de visitas por mês ao conteúdo do 

MIT (total para MIT OCW e sites afiliados de tradução). Desde o início, 
mais de 25 milhões de visitantes únicos têm acessado o MIT OCW, 
representando mais de 1,5 bilhão de acessos no site. Além disso, existem 
mais de 100 sites espelho na África e na Ásia, que trazem conteúdo MIT 
para os usuários que têm acesso limitado à internet. E usuários baixaram 
pacotes completos de cursos para uso off-line milhões de vezes. 

Do extenso e contínuo processo de avaliação do OCW, aprendemos 
que aproximadamente 16% dos visitantes do OCW são educadores, 32% 
estudantes e 49% autodidatas2. 96% dos educadores dizem que o OCW os 
ajudou (ou vai ajudar) a melhorar o seu ensino ou seus cursos. Entre todos 
os visitantes, 98 por cento dizem que o OCW tem um impacto positivo. 
Milhares de usuários manifestaram o seu apreço pelo OCW e nos contaram 
histórias anedóticas sobre o impacto que teve em suas vidas.

Bases para Compartilhamento Aberto no MIT

A ideia de compartilhamento aberto tem profundas raízes na academia, 
mas particularmente no MIT, onde partilhar pré-impressões, software 
de código aberto e World Wide Web foram formas de  divulgação de 
materiais rapidamente aceitas e assim contornar os complexos e caros 
canais de impressão e de distribuição. Esse engajamento ativo no aumento 
do fluxo de conhecimento foi um fator crucial na aceitação do OCW, tanto 
em nível institucional quanto entre grandes segmentos dos docentes.

Por exemplo, a ampla divulgação de trabalhos pré-impressos a serem 
publicados, como um meio de fazer novos resultados da pesquisa 
conhecidos dentro de comunidades de pesquisa particulares, estava 
bem estabelecida quando os professores do MIT foram convidados 
a considerar a possibilidade de se ocupar do OCW. Essa prática de 
compartilhar novas ideias antes de serem documentadas na literatura 
de revisão por pares foi generalizada em muitas das comunidades 
científicas, de engenharia e disciplinas das ciências sociais. Portanto, 
muitos dos professores já estavam confortáveis com o compartilhamento 
de ideias antes da publicação formal em revista, artigos e livros. Em 
muitas disciplinas, como Ciências da Computação, Economia e Física, 
foi bem compreendido que ninguém poderia estar atualizado na 
literatura sem estar familiarizado com a literatura pré-impressão. 
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A ideia de que alguém poderia circular amplamente novas ideias de 
pesquisa e resultados livremente e ainda manter o crédito por eles teve 
ampla aceitação, o que fez o salto para o compartilhamento de materiais 
educacionais mais fácil para a maioria do corpo docente.

O que também preparou o terreno para a aceitação de OCW foi o 
movimento de software de código aberto. Embora esse movimento já 
estivesse bem encaminhado muito antes da proposta do OCW, acreditamos 
que ele tinha raízes mais profundas no MIT do que em qualquer outro 
lugar. O Projeto GNU, anunciado por Richard Stallman em 1983, que 
fomentou a criação de software inovador que ainda é distribuído com suas 
condições de propriedade intelectual “copyleft”, tinha sua base no MIT. A 
Free Software Foundation, principal organização patrocinadora do GNU, 
iniciada em 1985, também tem profundas ligações com a comunidade de 
Ciências da Computação do MIT.

Em nível mais institucional, quando o MIT empreendeu o Projeto 
Athena, uma grande iniciativa de pesquisa patrocinada pela IBM e Digital 
Equipment Corporation, de 1983 a 1991, decidiu liberar todo o software 
que foi desenvolvido em forma de código-fonte aberto (Champine, 1991). 
Esse software incluiu grandes inovações, como o X Window System, o 
sistema de autenticação Kerberos e o Zephyr, um precursor dos sistemas 
de mensagens instantâneas agora amplamente usados.

Outro antecedente do OpenCourseWare é a World Wide Web. 
Inventada no CERN por Tim Berners-Lee na década de 1980, a Web 
tornou-se a peça central do “boom.com” no fim dos anos 1990. Na época 
em que o OCW estava sendo considerado, o MIT era uma das sedes 
do World Wide Web Consortium. A aceitação universal da Web como 
um meio barato e onipresente para a distribuição de baixo custo de 
conhecimento tornou-a o meio natural para a partilha aberta.

OCW: Manifestação Institucional do Compartilhamento Aberto
O OpenCourseWare foi proposto pela primeira vez em um 

momento em que duas forças estavam colidindo: os desenvolvimentos 
tecnológicos que facilitaram o compartilhamento de informação e o 
crescimento econômico extraordinário de novos empreendimentos 
que foram baseados na internet. Ao mesmo tempo em que o corpo 
docente do MIT estava considerando tornar os seus materiais do curso 
disponíveis gratuitamente, muitas outras universidades líderes estavam 
desenvolvendo planos de negócios para gerar o que elas esperavam que 

Livro.indd   217 29/09/2014   14:13:00



Capítulo 14218

fossem as principais novas fontes de receita através de várias formas de 
educação e treinamento baseados em internet. Enquanto a retrospectiva 
nos diz que muitas dessas iniciativas acabaram por se mostrarem 
fracassos econômicos, este resultado não estava claro no momento em 
que o MIT estava considerando o OCW. 

A forte tradição de partilha gratuita e aberta de vários tipos de 
propriedade intelectual do MIT existe em paralelo com uma tradição de 
licenciamento de outros tipos de propriedade intelectual e da fundação 
de empresas para explorar essas novas invenções e ideias. O Escritório 
de Licenciamento de Tecnologia (em inglês, TLO) do MIT é um dos 
exemplos mais bem-sucedidos de universidades que comercializam 
invenções decorrentes da pesquisa do corpo docente. Dadas essas 
duas tradições concorrentes e a promessa aparentemente ilimitada de 
riquezas decorrentes de empreendimentos de negócios baseados na 
internet, o que, em última instância, levou o MIT a escolher o caminho 
da partilha aberta sobre a opção de comercialização?

O reitor do MIT encomendou ao Conselho em Tecnologia Educacional 
do MIT (em inglês, MITCET) preparar recomendações sobre como as 
novas tecnologias computacional e comunicativa poderiam ser mais 
bem utilizadas pela universidade em apoio da sua missão geral. Esse 
Conselho realizou uma série de estudos para examinar as escolhas 
fundamentais que enfrentava o MIT, incluindo o futuro da educação 
baseada na internet.

Um grupo de trabalho do Conselho, liderado por Richard Dean 
Yue, lançou um estudo que analisou duas questões fundamentais. 
Primeiramente, eles exploraram quais tipos e formas de educação 
a distância a faculdade acreditava serem consistentes com os valores 
fundamentais da universidade. Com o auxílio de consultores externos 
da Booz Allen Hamilton, eles entrevistaram professores para saber se 
eles estariam interessados em gastar tempo e energia em educação a 
distância em grande escala e, em caso afirmativo, em quais condições.3 Em 
segundo lugar, eles construíram com modelos econômicos detalhados 
para analisar o quanto de receita eles poderiam render. Os resultados 
deste trabalho deixaram claro que a intersecção entre o que o corpo 
docente queria (e estava disposto a) fazer e o que poderia realmente gerar 
receita para a universidade era quase insignificante. Simplesmente não 
havia modelo economicamente viável para aprendizagem a distância, 
baseada na internet e em grande escala que estivesse em consonância 
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com os interesses do corpo docente. Dito de outra forma, a análise do 
Conselho demonstrou que sem alterar fundamentalmente a missão da 
instituição e seus valores centrais, os esforços para a educação baseada 
na internet ser comercialmente bem-sucedida estavam quase fadados ao 
fracasso. O fracasso subsequente de aprendizagem comercial a distância 
e iniciativas de outras universidades de pesquisa sugerem que a análise 
econômica do MIT estava correta.

Assim foi plantada a semente do conceito OCW. Embora o Conselho não 
visse nenhuma razão econômica para a oferta de materiais educacionais 
na Web, eles também sentiam que dada a conexão histórica do MIT com a 
internet e com a aplicação de tecnologia para a inovação educacional, por 
que não considerar explorar a internet para um objetivo maior: prosseguir 
com a missão do MIT de “promover o conhecimento e educar os alunos 
em ciência, tecnologia e outras áreas de erudição que melhor servirão à 
nação e ao mundo no século 21”? (parágrafo 1, “MIT facts”, s.d.).

Lançamento do OCW: Reforçando a Cultura de Partilha

Nenhum fator por si só pode explicar o compromisso do MIT 
com o OpenCourseWare. Pelo contrário, uma confluência de fatores 
externos e cultura institucional moveram a instituição para a decisão. 
Uma vez que a decisão foi tomada, no entanto, uma série de processos 
cuidadosamente conduzidos asseguraram o lançamento bem-sucedido 
do OpenCourseWare.

Era importante que o OCW se originasse das raízes, do corpo 
docente, em vez da administração sênior. O fato de um Conselho 
liderado pelos docentes ter proposto o OCW tornou-o muito mais 
provável de ser adotado. O OCW exigiria que a maioria dos professores 
estivesse disposta a doar seus materiais educacionais para distribuição 
não comercial. Esta aceitação quase unânime era provável apenas se a 
iniciativa ressoasse com os valores fundamentais do corpo docente.

Comunicação e Tomada de Decisão Compartilhada
O MITCET empreendeu um cuidadoso processo para entender 

como o resto do corpo docente iria responder ao OCW. Uma equipe de 
membros do Conselho se reuniu com cada departamento acadêmico do 
MIT para discutir a ideia antes que o MIT fizesse um comprometimento 
final. Isso deu tempo para todos os docentes ouvirem sobre a ideia e 
expressar seu apoio ou preocupações.
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De longe, o tema mais comum decorrente desses encontros foi o 
que pode ser mais bem descrito como “apoio condicional”. Em geral, 
o corpo docente do MIT expressou grande entusiasmo pela ideia de 
tornar os seus materiais gratuitamente disponíveis. A garantia de que 
cada membro do corpo docente estava livre para decidir se queria 
contribuir com seu material do curso foi importante na obtenção de 
uma ampla aceitação. Ao mesmo tempo, eles também expressaram sua 
preocupação de que a participação no OCW fosse comprometer mais 
do escasso tempo. Sua participação dependeria em grande parte de 
quanto do processo de publicação poderia ser transferido para outros 
profissionais; o plano de implementar o OCW tinha que minimizar a 
carga do corpo docente.

Uma Infraestrutura para o OCW
Os designers do OpenCourseWare precisavam se organizar de 

forma que pudessem assumir a maior parte do trabalho envolvido na 
criação de sites de curso para publicação. Outro grupo de trabalho 
do MITCET foi criado para desenvolver opções para estruturas de 
organização que equilibrassem os custos de pessoal com a efetividade no 
descarregamento das obras de publicação do curso pelo corpo docente. 
O modelo escolhido foi um híbrido entre uma organização centralizada, 
que concentraria a perícia sobre gestão e processos de publicação, e 
uma estrutura descentralizada, onde as ligações existentes dentro dos 
departamentos acadêmicos seriam alojadas. As ligações primárias entre 
a organização do OCW e os membros individuais do corpo docente são 
as ligações de departamentos, cujo trabalho é essencialmente lidar com 
a preparação de materiais para publicação. Esta abordagem manteve 
um tempo médio para que um membro do corpo docente montasse 
seu curso OCW em cinco horas ou menos, e tem sido um elemento 
importante na aceitação do projeto.

Alguma fração do corpo docente do MIT se preocupou com a 
possibilidade de o instituto estar renunciando a receitas maiores ao 
doar seus materiais educacionais. O trabalho feito anteriormente pelo 
MITCET para modelar a economia da educação a distância com base na 
internet foi crucial para abordar essas preocupações. A cultura de tomada 
de decisão baseada em dados é muito forte no MIT, e a capacidade de 
fornecer provas razoáveis de que não estávamos “entregando a loja” era 
essencial.
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O Apoio da Liderança Sênior
A escala do OCW requereu que a própria universidade se 

comprometesse com a ideia. Esse tipo de compromisso institucional só 
pode vir através da liderança da administração sênior. Então, o presidente 
do MIT à época, Charles Vest, apoiou publicamente o lançamento do 
OpenCourseWare na forma mais visível possível. Em 4 de abril de 2001, 
o presidente realizou uma conferência de imprensa em que anunciou a 
intenção do MIT de fazer o material educacional praticamente de todos 
os cursos do MIT gratuitos e abertamente disponíveis. Esse anúncio levou 
a uma história de primeira página no New York Times e uma inundação 
de publicidade subsequente. Notavelmente, o presidente Charles Vest 
não descreveu o OCW como uma experiência ou até mesmo como 
uma iniciativa. Em vez disso, ele descreveu como uma característica 
permanente do programa acadêmico do MIT. Ele também deixou clara 
sua confiança de que o OCW não seria competitivo com as matrículas para 
o ensino tradicional. Ao fazer isso, ele claramente delineou a distinção 
entre materiais educacionais e os processos de ensino e aprendizagem.

Uma Fundação Financeira Firme
O último fator importante para a adoção do OCW foi o apoio 

financeiro. Discussões preliminares com várias fundações indicaram 
que a ideia do OCW se encaixava bem com suas visões do que elas 
estariam apoiando nos próximos anos. Isso levou a um diálogo mais 
detalhado com a William and Flora Hewlett Foundation e a Andrew 
W. Mellon Foundation, ambas líderes em inovação educacional. Os 
presidentes das duas fundações foram receptivos às propostas de 
grande apoio ao OCW, e isso convenceu a liderança sênior do MIT 
de que os recursos necessários poderiam ser encontrados. Essas duas 
fundações inicialmente destinaram US$ 11 milhões para a fase piloto do 
OpenCourseWare e, desde então, angariaram US$ 15 milhões adicionais.

OCW: uma Convergência de Condições Internas e Externas
E se o MIT não tivesse percorrido esse caminho? E se os materiais 

do curso continuassem a estar presos em sistemas de gestão de curso 
internos? Sem dúvida, ainda haveria muitos esforços individuais heroicos 
para compartilhar materiais abertos. Talvez alguma outra universidade 
pudesse ter se atraído pela ideia do OCW e iniciasse uma tendência similar. 
Talvez esses esforços eventualmente levassem, através de qualquer outra 
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via, para o tipo de cultura de base cada vez mais ampliada de participação 
aberta que estamos vendo agora. Mas talvez não.

Impacto no MIT: Percebendo os Benefícios de Compartilhar

O OCW e a partilha aberta que lhe está subjacente tornaram-se bem 
estabelecidos como parte da cultura acadêmica do MIT. Com apenas 
algumas exceções, quase todos os professores abraçam o conceito 
OCW. Atribuímos a aceitação generalizada do OCW não só aos seus 
posicionamentos filosóficos, que ressoam com os valores pessoais 
defendidos por muitos em nossa comunidade, mas também aos muitos 
benefícios tangíveis que foram obtidos por professores e estudantes do 
MIT, bem como da instituição como um todo, que servem para reforçar 
a cultura de partilha aberta.

Utilização do OCW pelo Corpo Docente
Cerca de 60% dos docentes do MIT usam materiais OCW em seu 

ensino ou aconselhamento no MIT. Um terço diz que publicar no OCW 
melhora os seus materiais. E o OCW permite que o corpo docente tenha 
uma visão mais detalhada sobre o que é ensinado em outros cursos. 
Alguns comitês do currículo departamental têm relatado uma maior 
eficácia na revisão e afinação das ofertas em seus departamentos. Outros 
professores têm usado o OCW para dar aos estudantes um “flashback” 
dos cursos anteriores, para ajudá-los a compreender melhor os materiais 
que devem estar preparados para estudos mais avançados.

Mais de 90% dos usuários nos disseram que oferecer o OCW como 
recurso aberto e gratuito melhora a reputação do MIT internacionalmente 
tanto como líder no aprimoramento da educação em partes menos 
favorecidas do mundo, quanto como proponente do movimento de 
educação aberta. Mas, além de qualquer prestígio que a instituição 
possa acumular, alguns professores individuais também acham que a 
visibilidade adicionada pelo OCW ao seu trabalho não apenas como 
pesquisadores, mas como professores, ajuda a melhorar a sua reputação 
profissional em suas disciplinas.

Uso do OCW pelos Ex-Alunos
A admiração que o OCW provoca pelo MIT também gera orgulho 

considerável nos ex-alunos e na comunidade. Em uma pesquisa recente, 
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verificamos que cerca de 80% dos ex-alunos do MIT estão cientes do 
OCW, e destes, 85% concordam que ela melhora a reputação do MIT. Um 
egresso respondeu: “É um presente maravilhoso para o mundo, e fala 
da natureza aberta e não proprietária do MIT: a de que o conhecimento 
está lá para ser tomado, e não para ser acumulado. É uma das muitas 
coisas que me fez sentir orgulho do Instituto ao longo dos anos. O MIT 
está disposto a esticar seu pescoço e liderar em muitas questões que são 
importantes para a ciência e a sociedade”.

Egressos também acessam o OCW a fim de se manterem atualizados 
em seus campos, para rever o material dos cursos concluídos 
anteriormente, e mesmo para ver materiais de cursos que eles não 
fizeram quando estavam lá.

Uso do OCW pelo Estudante
De maior importância, é claro, é a forma como os alunos utilizam e 

se beneficiam do OCW. Mais de 70% dos alunos de pós-graduação e de 
graduação atualmente usam OCW, e esse percentual mostra aumento 
constante de ano a ano. Como um estudante de Ciências da Computação 
/ Engenharia Elétrica explicou, “O OCW deu-me inúmeros materiais 
que me inspiraram para projetos, colaborando na conclusão de projetos 
relacionados, e me ajudou a entender o material do curso. O meu relatório 
6.111 foi publicado no site do OCW. Desde então, um estudante no Chile me 
contatou sobre ele e nós temos conseguido nos comunicar entre os países”.

Os alunos usam o OCW para suas tarefas de curso, como recurso 
suplementar para o estudo, ou como uma ferramenta para planejar 
programas e escolher cursos. O OCW tem um impacto positivo sobre 
a experiência do aluno, dizem 96% deles. 35% dos calouros do outono 
de 2005 que estavam cientes do MIT OCW disseram que ele influenciou 
significativamente as suas decisões de se matricular no MIT.

Olhando para o Futuro 

As discussões originais do corpo docente sobre o OCW naturalmente 
foram centradas no que o MIT deveria fazer para contribuir para o mundo 
da educação on-line. Um ponto-chave da discussão foi a antecipação 
– especulação, na verdade – sobre qual impacto o OCW teria sobre a 
educação, tanto formal como informal, em todo o mundo. Muitos no 
comitê sentiram que o OCW do MIT, uma vez trazido à vida, representaria 
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um passo vital em direção à modificação fundamental da cultura da 
educação – da mentalidade “ponto com” do fim dos anos 1990 para uma 
cultura de partilha de materiais educacionais gratuitos e abertos.

Rumo a uma Cultura Global de Compartilhamento
O artigo 26 da Declaração Universal das Nações Unidas dos Direitos 

Humanos começa assim: “Toda pessoa tem direito à instrução”4. Alguns 
no comitê sentiram que um importante marcador de verdadeiro sucesso 
seria a difusão da visão do OCW além do MIT, para a comunidade 
global de aprendizagem superior. Será que as instituições ao redor do 
mundo lançariam os seus próprios OCWs? A ampla adoção do OCW 
fora do MIT sugeriu que a cultura da partilha aberta e gratuita tinha 
criado raiz. E uma vez realizada, nós imaginamos um mundo no qual 
a força combinada de OCWs em muitas instituições representaria uma 
base de conhecimento virtual global de materiais educacionais de 
alta qualidade, em muitas disciplinas, em muitas línguas, com muitas 
abordagens pedagógicas, de forma interativa. Com isso em mente, um 
dos objetivos declarados do OCW do MIT foi – e continua a ser – inspirar 
outras instituições a oferecer seus próprios OCWs.

De acordo com essa visão, o trabalho para criar um Consórcio Mundial 
OCW começou seriamente na primavera de 2004, três anos após o anúncio 
do OCW do MIT, e dois anos dentro do prédio atual do OCW no MIT. Nesse 
tempo, 500 cursos haviam sido publicados no OCW, e muitas das questões 
de projeto, administração, propriedade intelectual e infraestrutura foram 
identificadas e resolvidas em sua maioria. A reputação do OCW tinha 
começado a se espalhar por todo o mundo, graças à ampla cobertura 
da imprensa. Nenhum financiamento tinha sido obtido especificamente 
para o propósito de construir o OCW Consortium, tornando impossível 
realizar um grande esforço em uma escala global. Em vez disso, o MIT 
convocou reuniões pequenas e informais de representantes de escolas que 
mostraram interesse no OCW. Estes incluíam não só as escolas nacionais, 
mas também as de nossos parceiros de tradução internacionais, a China 
Open Resources for Education e a Universia (espanhol e português). Esses 
dois consórcios representam um grande número de escolas na China, em 
Portugal, na Espanha e na América Latina.

A partir dessas origens humildes, o OCW Consortium cresceu 
rapidamente. Em 2007, existiam cerca de 150 membros em todo o 
mundo, oferecendo material gratuito e aberto para cerca de 5.000 cursos 
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distintos. Isso nos indica que o conceito se traduz bem além do MIT e 
através das fronteiras nacionais. A cultura do compartilhamento aberto 
e gratuito de fato expande raízes.

Por que as instituições abraçam o OCW? Embora muitos prevejam 
os mesmos tipos de benefícios realizados no MIT – acelerar a adoção da 
tecnologia educacional, melhorar a qualidade de materiais de ensino, 
ganhar visibilidade, aperfeiçoar o recrutamento e outros parecidos 
–, vimos em primeira mão que o mais importante fator motivador é o 
espírito de filantropia intelectual que se alinha estreitamente com a missão 
da instituição. Esse espírito toma muitas formas e, muitas vezes, encontra 
a sua expressão na identidade única de uma instituição particular.

Naturalmente, uma instituição precisa de mais do que apenas um 
espírito de filantropia aberta para progredir em uma implementação 
OCW. Por exemplo, nós observamos que todas as escolas OCW 
têm alguém (ou um pequeno grupo) servindo como um defensor da 
inspiração desde o início. Esse campeão pode ser um membro do corpo 
docente, chefe de departamento ou líder da escola. Entretanto, em todos 
os casos, o defensor teve que fazer “comprarem” a ideia em vários níveis 
dentro da instituição.

Uma vez que há a vontade e o compromisso de avançar com o OCW, o 
processo de implementação em si pode ser bastante simples, dependendo 
das condições da escola. Por exemplo, muitas escolas já têm muitos de seus 
materiais didáticos em formato digital, que podem ser publicados com 
manipulações relativamente simples. Ferramentas como eduCommons5 
já estão disponíveis para ajudar a transformar materiais de sistemas de 
gestão de cursos internos em cursos OCW publicáveis. Em 2004, o MIT 
OCW publicou um abrangente manual “how-to” (como fazer), cobrindo 
tópicos sobre como preparar o caso para OCW, organização e pessoal, 
processo de publicação, propriedade intelectual e licenciamento, suporte 
ao usuário, comunicações, tecnologia, avaliação e medida, custos. O 
OCW Consortium planeja atualizar esse material e adaptá-lo para refletir 
as melhores práticas emergentes de todos os membros do consórcio.

O Próximo Horizonte: Duas Maneiras de Compartilhar Através das 
Comunidades de Práticas

Muitos educadores e alunos que usam OCW enviam feedback 
sobre materiais publicados do curso, fazendo sugestões ou 
apontando erros, e esse feedback é repassado para o corpo docente 
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que contribuiu com os materiais. No entanto, na comunidade OCW, 
ainda não temos mecanismos formais para facilitar a colaboração ou 
para gerenciar essas “alças de feedback” para promover a melhoria 
contínua de materiais de ensino, embora estejamos conscientes 
de que algumas experiências nesta área e em colaboração formal 
no desenvolvimento de materiais educacionais. Um exemplo é a 
iniciativa OpenLearn da Universidade Aberta do Reino Unido, que 
postula um conjunto de ferramentas, um ambiente de colaboração 
virtual e um “labspace” de objetos de aprendizagem que educadores 
e desenvolvedores de cursos podem usar para criar os materiais do 
curso (The Open University, s.d.).

Seguindo o caminho, prevemos um esforço mais organizado para 
facilitar interação bidirecional entre fornecedores e consumidores 
de materiais OCW, possivelmente levando a uma “ecologia do 
conhecimento”, no contexto educacional (Brown, 1999, Primavera). 
Essa será mais uma manifestação da cultura do compartilhamento 
aberto, e, acreditamos, um importante meio de melhorar a qualidade 
de materiais educacionais e, finalmente, elevar o nível de educação em 
todo o mundo.

O futuro do OpenCourseWare parece cor de rosa, mas não livre de 
ameaças. Alguns na comunidade OCW estão preocupados em manter a 
qualidade na medida em que mais e mais materiais são disponibilizados. 
Outra preocupação é a possibilidade de forças conflitantes – pessoas ou 
organizações com diferentes interesses ou motivações (talvez editores 
comerciais, aqueles com pautas políticas, ou qualquer outra pessoa) –
desafiarem ou retardarem a dinâmica do movimento OCW. E, claro, está 
sempre presente o desafio de manter a vontade institucional e o apoio 
financeiro para o programa. Esses são todos os assuntos de discussão 
ativa entre os membros do consórcio, e continuamos otimistas de que o 
poder do conceito OCW vai prevalecer.

Acreditamos nisso porque quatro anos de pesquisa de avaliação 
claramente demonstram que o conceito OCW e sua implementação no 
MIT e em outras universidades estão tendo um impacto profundo. Os 
muitos benefícios podem incentivar as instituições e seus professores a 
construir OCWs e publicar seus materiais. Ele oferece acesso a materiais 
de ensino de alta qualidade para milhões de pessoas, e isso aprimora a 
qualidade da educação em muitos cantos do planeta.
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Notas

1 Nem todas as instituições OCW impõem uma restrição de utilização não 
comercial. Para a interpretação do MIT desta restrição, consulte http://ocw.mit.
edu/OcwWeb/Global/terms-of-use.htm#noncomm.
2 Dados neste capítulo são de pesquisas com números estatisticamente 
significativos de usuários OCW e de acompanhamento permanente e análises 
da Web. Para o mais recente relatório de avaliação, que inclui uma descrição 
detalhada das metodologias de pesquisa e rastreamento (e suas limitações), 
veja http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Global/AboutOCW/evaluation.htm. Dados 
de tráfego e uso do site são atuais em agosto de 2007.
3 Booz Allen Hamilton fez este trabalho para o MIT pro bono, em parte por 
causa dos fortes laços que vários diretores tinham com o MIT, e também porque 
a gestão viu toda a área da educação baseada na internet como um campo 
promissor para trabalho consultivo futuro.
4 Para a Declaração Completa dos Direitos Universais da ONU, consulte http://
www.un.org/Overview/rights.html
5 Uma ferramenta de código aberto, o eduCommons é construído em torno de 
um processo de fluxo de trabalho que guia os usuários através do processo 
de publicação de materiais em um formato acessível e aberto. Isso inclui o 
carregamento de materiais em um repositório, a forma como lidar com direitos 
autorais de cópia, remontar materiais em cursos, proporcionar garantia de 
qualidade e publicação de materiais. Ele foi desenvolvido pelo Centro de 
Aprendizagem Aberta e Sustentável (em inglês, COSL) parte do Departamento 
de Tecnologia Instrucional da Universidade do Estado de Utah.
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Um movimento de base está prestes a varrer o mundo acadêmico. A 
educação aberta (em inglês, OE) é o movimento baseado em um conjunto 
de intuições compartilhadas por uma ampla gama de acadêmicos: que 
o conhecimento deve ser gratuito e aberto para uso e reutilização; que 
a colaboração deve ser mais fácil, não mais difícil; que as pessoas devem 
receber o crédito e a glória por contribuir à educação e à pesquisa; e que 
conceitos e ideias estão ligados em formas inusitadas e surpreendentes, e 
não nas formas lineares simples que livros didáticos de hoje apresentam. 
A OE promete mudar fundamentalmente a maneira que os autores, 
instrutores e alunos interagem no mundo todo. O movimento OE tem 
inspiração no movimento do software de código aberto (GNU Linux, por 
exemplo – Raymond, 2001), mistura habilidades de comunicação poderosas 
da internet e da World Wide Web e aplica o resultado para materiais de 
ensino e aprendizagem, como notas de curso, currículos e livros didáticos. 
Recursos educacionais abertos (OERs) incluem texto, imagens, áudio, vídeo, 
simulações interativas, problemas e respostas, e jogos que são gratuitos para 
usar e também reutilizar em novas formas por qualquer pessoa no mundo.

Esse capítulo discute algumas das principais oportunidades e desafios 
do movimento OE usando Connexions (ver www.cnx.org) como estudo 
de caso. Também aponta para uma visão ainda não realizada para OE 
que não só permite novas formas de desenvolver e compartilhar materiais 
educacionais, mas também novas maneiras de melhorar a aprendizagem dos 
alunos surfando na onda do desenvolvimento da Web 1.0 à Web 2.0 e 3.0.

Oportunidades de Educação Aberta
Os participantes do movimento OE estão trabalhando para um 

amplo conjunto de metas oportunas destinadas a melhorar o ensino e a 
aprendizagem, incluindo:

Desafios e Oportunidades para o Movimento 
de Educação Aberta: um Estudo do Caso 
Connexions

Richard G. Baraniun

15
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• trazer pessoas de volta à equação educacional, particularmente 
aqueles que foram “excluídos” do mundo editorial tradicional, como 
os talentosos professores K-12, instrutores de faculdades comunitárias, 
cientistas e engenheiros fora na indústria e a maioria do mundo que não 
lê nem escreve em inglês;
• reduzir o elevado custo do material de ensino. O aluno médio das 
faculdades comunitárias na América gasta quase tanto em livros de 
textos como em mensalidades. Muitas escolas nos Estados Unidos 
sobrevivem com menos de um livro por criança em muitas classes; o 
problema é muito pior no mundo em desenvolvimento;
• reduzir o intervalo de tempo entre a produção de materiais de 
aprendizagem e colocá-los nas mãos dos alunos. Muitos livros já estão 
desatualizados quando são impressos. Isso é particularmente problemático 
em áreas com evolução rápida, como ciências, tecnologia e medicina;
• permitir reutilização, recontextualização e customização como tradução 
e localização dos materiais do curso em miríades de idiomas e culturas 
diferentes. Isso é fundamental, se quisermos chegar a toda a população 
mundial, onde claramente “um tamanho não serve para todos” na educação.

Vários projetos de OE já estão atraindo milhões de usuários por mês 
(em julho de 2007). Alguns, como o projeto MIT OpenCourseWare (ver 
www.mit.edu/OCW) e seu consórcio OCW (veja www.ocwconsortium.
org), são repositórios institucionais organizados “de cima para baixo” que 
mostram currículos de suas instituições. Outros, como Connexions, são 
organizados em base e incentivam as contribuições de todos os visitantes.

Desafios da Educação Aberta

Apesar de o movimento de OE estar ganhando velocidade 
rapidamente, sua trajetória atual está levando-o em direção a vários 
obstáculos que terão de ser cuidadosamente navegados para que possa 
prosperar.

O Desafio da Reutilização
Infelizmente, formatos OER amplamente usados, como PDF, 

rendem materiais abertos na teoria, mas, na prática, fechados para 
edição e reutilização, tornando-os muitas vezes meramente materiais 
“de referência” que, podem ser vistos, e não utilizados. Isso sufoca a 
inovação nos materiais e também a participação da comunidade.
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Fragmentação
Até hoje, muitos projetos grandes de OE têm sido repositórios 

baseados na instituição. No entanto, os laços intelectuais são geralmente 
muito mais fortes entre colegas da mesma disciplina, mas em diferentes 
instituições. Os repositórios institucionais fragmentam a base de 
conhecimento de um domínio em repositórios distintos e dificultam 
colaborações interinstitucionais.

Custo de Infraestrutura
Aqueles que colocam seu esforço em desenvolver novos OERs ou 

inovar os já existentes muitas vezes têm pouca oportunidade de tornar 
os resultados acessíveis a um público mais amplo. No mundo em 
desenvolvimento, por exemplo, é um verdadeiro desafio para muitos 
governos e instituições, sem dizer indivíduos, autores e instrutores, 
implantar e manter indefinidamente hardware, software e conectividade 
para seus próprios repositórios OER.

Propriedade Intelectual
Há um debate no mundo da OE sobre se materiais abertos devem ou 

não ser usados comercialmente. Licenciamento que fornece materiais 
abertos apenas não comercialmente utilizáveis promete proteger 
contribuintes da potencial exploração comercial desleal. No entanto, 
uma licença não comercial não só limita a difusão do conhecimento por 
complicar a produção de livros de papel, e-books e CD / DVD-ROMs, 
mas também corta receitas potenciais que poderiam sustentar sem 
fins lucrativos empresas de OE no futuro. Curiosamente, uma postura 
anticomercial é o contrário do mundo mais estabelecido de softwares 
de código aberto (Linux, Apache, Firefox, e assim por diante), que se 
beneficiam muito com o envolvimento comercial. Onde Linux e Apache 
estariam sem o valor agregado das contribuições de empresas com fins 
lucrativos, como a Red Hat e a IBM, por exemplo?

Controle de Qualidade
Devido ao grande volume do universo de OE, OERs existem em várias 

fases de desenvolvimento e, portanto, em vários níveis de qualidade. Como 
garantimos que os materiais de alta qualidade serão facilmente acessíveis 
aos usuários? Isso requer tanto um meio de avaliar e credenciar OERs 
como um meio para direcionar os usuários para aqueles considerados 
de alta qualidade. Editoras tradicionais, bem como projetos de OE 
baseados em instituições, como o MIT OpenCourseWare, empregam um 
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processo de revisão cuidadosa antes de seu conteúdo ser disponibilizado 
ao público. Essa revisão pré-publicação é necessária em situações em 
que a publicação média é escassa – o papel que compõe os livros, por 
exemplo. No entanto, a pré-revisão não acompanha o ritmo acelerado do 
desenvolvimento OER baseado na comunidade, onde os materiais podem 
mudar diariamente ou até mesmo de hora em hora. Além disso, a decisão 
binária tradicional de aceitar / rejeitar uma obra é inadequada quando um 
OER pode melhorar em um modo evolutivo. Decisões de aceitar / rejeitar 
também criam uma cultura comunitária mais exclusiva do que inclusiva. 
E, finalmente, pré-revisão não apoia a avaliação dos módulos e cursos 
baseados na aprendizagem e nos resultados do aluno.

Sustentabilidade
Um desafio comum e crítico voltado para todos os projetos de OE 

é o planejamento para garantir a sua sustentabilidade (viabilidade 
e estabilidade em longo prazo). A complicação é que os modelos de 
receitas tradicionais empregados claramente em outros ambientes 
educacionais (geram receita a partir da criação e disseminação do 
conhecimento, tais como taxas de inscrição, mensalidades, vendas de 
livros, assinaturas, e assim por diante) não se aplicam diretamente a 
projetos de OE, já que seus materiais e, geralmente, suas plataformas de 
software estão disponíveis gratuitamente na Web.

Connexions como um Estudo de Caso em Educação Aberta

Connexions fornece um estudo de caso útil para navegar nas barreiras 
potenciais da OE.

Antecedentes
Connexions foi lançado na Universidade Rice, em 1999, para desafiar 

modos atuais de ensino e aprendizagem, bem como a forma como o 
conhecimento é desenvolvido e compartilhado (Baraniuk e Cervenka, 
2002). Condizente com seu nome, Connexions tem dois objetivos 
principais: 1) transmitir a natureza interligada de conhecimento em todas 
as disciplinas, cursos e currículos; e 2) movimentar-se para longe de 
processos de aprendizagem, publicação e autoria únicos, em direção a uma 
base que conecte pessoas em comunidades globais de aprendizagem que 
compartilham conhecimento. Pelo projeto e como um ponto de diferenciação 
quando comparado com muitos outros projetos de OE, o Connexions é um 
esforço interinstitucional e até mesmo um esforço não institucional.
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Ao contrário do modelo de desenvolvimento de conteúdo tradicional 
de um autor para um livro ou curso, o Connexions convida e liga 
comunidades de autores em todo o mundo para, de forma colaborativa, 
criarem, expandirem, reverem e principalmente sustentarem seus 
OERs. Em termos coloquiais, pegando emprestado um slogan de 
um computador Apple e um livro de Lawrence Lessig (2001, p. 213), 
Connexions recebe autores, professores e alunos em todos os lugares 
para “criar, rasgar, misturar e gravar” OERs. Em particular, no 
Connexions, os usuários são livres para:
• criar: criar novos materiais educacionais e contribuir com eles para 
um repositório OER globalmente acessível (ver a Connexions Content 
Commons em www.cnx.org/content);
• rasgar: customizar, personalizar e localizar os materiais;
• misturar: misturar os materiais juntos em novas coleções e cursos; e
• gravar: criar produtos acabados, como cursos de web, CD / DVD-
ROMs, e até mesmo livros impressos.

Reutilização
O Connexions emprega uma abordagem em duas frentes para 

incentivar a reutilização de OER. Em primeiro lugar, ao invés de 
organizar materiais no nível “curso” ou “livro”, o Connexions leva 
uma abordagem modular, similar ao Lego™, para o conceito de um 
objeto de aprendizagem (Wikipédia, 2007b). Pequenos módulos de 
blocos comunicam um conceito, um procedimento, um conjunto de 
perguntas, e assim por diante. A conexão de vários módulos juntos em 
uma coleção cria um curso Web, um livro, ou um currículo que pode 
ser facilmente atualizado, adicionando, subtraindo ou modificando 
os módulos. Quebrar os materiais do curso em módulos concretos 
reduz drasticamente o tempo necessário de compromisso de autores e 
instrutores, que agora podem escrever um módulo de alta qualidade ou 
tecer um curso personalizado em uma noite ou fim de semana. Resultou-
se então uma comunidade de autores vasta e diversificada. Além disso, 
uma vez contribuído para a commons, um módulo pode ser reutilizado 
em uma miríade de configurações diferentes e rapidamente adaptado 
a novas configurações. Por exemplo, a tradução de projetos está 
atualmente ativa em espanhol, português, japonês, chinês, vietnamita 
e tailandês; muitos desses OERs são os “Connexions” mais populares.

Em segundo lugar, todos os materiais Connexions são codificados 
em um formato XML comum, aberto e semântico (XML, 2007). Uma 
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vez que o XML codifica o que o conteúdo significa, mais do que como 
deveria ser apresentado (exibido), os módulos são multiuso e flexíveis. 
Eles podem ser apresentados como uma página da Web individual, 
perfeitamente mesclados em muitos cursos diferentes, convertidos em 
um PDF para impressão, ou até mesmo processados através de um 
sintetizador de fala para ler com precisão o material para as pessoas que 
são prejudicadas ou incapazes visualmente. Matemática codificada em 
conteúdo MathML pode ser copiada e colada em ferramentas como o 
Mathematica para experimentar fórmulas; linguagens de marcação XML 
semelhantes existem para fórmulas químicas, notação musical e muitos 
outros domínios. A apresentação definitiva de um módulo depende de 
uma folha de estilo que pode ser personalizada pelo usuário final.

A Connexions commons é menos uma biblioteca digital ou coleção 
de cursos que um ecossistema de conhecimento dinâmico, que está em 
constante estado de criação, (re)uso e melhoria (Atkins, Brown e Hammond, 
2007). Desde que o Connexions começou, muito antes do boom XML 
atual, o custo para desenvolver toda essa flexibilidade tinha sido o (justo e 
considerável) custo de desenvolver uma suíte de código aberto XML, criar, 
editar e construir ferramentas de coleção. Os exemplos incluem o Microsoft 
Word / Open Office para conversor XML; uma ferramenta de edição XML 
baseada na Web (“Edit-in-Place”); um Collection Composer para tecer 
módulos em coleções, cursos e livros didáticos; uma linha de impressão sob 
demanda que cria arquivos PDF prontos para a impressão; e um sistema de 
rastreamento para todos os recursos. Ainda em projeto e desenvolvimento 
estão ferramentas de coleção e autoria avançadas fáceis de usar, formatação 
e impressão avançadas de livro, páginas comunitárias de disciplinas, 
importação / exportação de APIs para uma variedade de formatos, apoios 
à tradução e acessibilidade, integração com a aprendizagem e gestão de 
sistemas de cursos, e uma infraestrutura distribuída de repositório.

Fragmentação e Custos de Infraestrutura
A Connexions Content Commons abriga obras produzidas por 

autores de todo o mundo em um único repositório globalmente 
acessível. Isso previne autores de desenvolver, manter e divulgar seus 
próprios sites OER; tudo que eles precisam é de uma simples conexão 
de Internet para fazer upload de seus materiais e torná-los globalmente 
disponíveis e reutilizáveis.

Enquanto um repositório central de coleções e módulos XML segue 
um longo caminho para evitar a fragmentação de conteúdo, ele também 
introduz várias questões potenciais próprias. A primeira é a percepção 
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do Connexions como um tipo de “OCW da Rice University”, quando na 
verdade a maioria de seu conteúdo teve contribuição de autores de fora 
da universidade (felizmente, mudar da URL www.cnx.rice.edu para www.
cnx.org tem contribuído muito para mudar essa percepção). A segunda é 
a infraestrutura que deve ser desenvolvida e mantida para lidar com as 
grandes cargas de tráfego (já com várias centenas de milhares de usuários 
por mês, e vem crescendo rapidamente). A terceira é a pressão para garantir 
a sustentabilidade da infraestrutura indefinidamente para preservar os 
valiosos OERs. Uma solução para esses três problemas é o desenvolvimento 
planejado de uma infraestrutura distribuída de repositório, que permitirá 
que muitas instituições diferentes possam distribuir a propriedade, a 
manutenção e a carga da Connexions Content Commons.

Propriedade Intelectual
O Connexions emprega a licença de “atribuição” Creative Commons 

(ver www.creativecommons.org) sobre todos os conteúdos para garantir 
atribuição e crédito acadêmico para os autores. A usabilidade comercial 
dos OERs do Connexions convida empresas com e sem fins lucrativos, 
como editores, a se envolverem no movimento OE, agregando valor 
aos materiais, realçando-os de alguma forma (similar à Red Hat e IBM 
melhorando o GNU Linux para seus clientes). Por exemplo, a impressora 
sob demanda QOOP (ver www.qoop.com) está produzindo versões 
de impressão de livros didáticos de coleções do Connexions com custo 
muito baixo (por exemplo, livro-texto de Engenharia de 300 páginas, com 
capa dura, custando apenas US$ 25, em vez dos US$ 125). A competição 
comercial resultante da não exclusividade da licença Creative Commons 
vai trabalhar para manter o preço de impressão de livros o mais baixo 
possível, a fim de que todos tenham acesso barato e sem haver exploração.

O Connexions está colaborando com o projeto de fins lucrativos 
National Instruments (ver www.ni.com) para construir um “LabVIEW 
player” gratuito especificamente para uso no Connexions, que irá 
enriquecer e animar o conteúdo de matemática, ciências e engenharia 
e promover a aprendizagem, exploração e experimentação ativas pelos 
usuários. Isso permitirá que um educador forneça uma simulação visual 
interativa de um tópico teórico e habilitará o aluno a executar e interagir 
com a simulação praticamente a qualquer hora e em qualquer lugar. 
O National Instruments (NI) está adotando um modelo semelhante ao 
utilizado pela Adobe para seu visualizador de PDF Acrobat, no qual 
qualquer usuário final (um estudante ou professor, por exemplo) é capaz 
de fazer uso gratuito da tecnologia sem comprar o software necessário 
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para executar as simulações. O usuário simplesmente instala um plug-
in simples para ativar a tecnologia livre em seu computador.

O principal desafio para a estratégia de licenciamento de OER do 
Connexions é, de fato, um desafio para toda a comunidade de OE: há 
uma infinidade de diferentes licenças Creative Commons (pelo menos 
12 na última contagem), que pode confundir colaboradores e usuários. 
Infelizmente, quando se apresenta um vasto leque de escolhas, os 
contribuintes muitas vezes tornam-se mais restritivos e, portanto, 
menos abertos. Incompatibilidades de licenças impedem alguns usos 
potencialmente inovadores de OERs. O fato é que misturas de materiais 
de um projeto como Connexions com materiais de um projeto como o MIT 
OCW (que carrega uma licença “não comercial”) não podem ser colocadas 
de volta no Connexions, pois não contribuem significativamente para a 
fragmentação do Movimento OE e, infelizmente, frustram os objetivos 
principais do movimento de OE (como permitir a reutilização e redução 
de defasagens).

Controle de Qualidade Através de Lentes
O Connexions reconheceu precocemente que um processo de revisão pré-

publicação não aumentaria para o eventual nível de atividade e tamanho do 
conteúdo commons. Então, ao invés de tomar uma única decisão pré-revisão 
de aceitar / rejeitar em relação a cada módulo ou coleção, o Connexions abre 
o processo editorial para revisores terceiros e corpos editoriais para revisão 
pós-publicação (Baraniuk e Cervenka, 2002; Baraniuk, Burrus, Johnson e 
Jones, 2004). Enquanto os usuários do Connexions têm acesso a todos os 
módulos e cursos no repositório (independentemente da sua qualidade), 
os usuários também têm a capacidade de localizar, preferencialmente, e 
visualizar os módulos e as coleções que foram aprovados por terceiros 
usando uma variedade de diferentes lentes (ver Figura 15.1).

Cada lente tem um foco diferente. Exemplos incluem lentes controladas 
por conselhos editoriais tradicionais, sociedades profissionais ou grupos 
informais de colegas, bem como lentes automatizadas baseadas na 
popularidade, na quantidade de (re)utilização, no número de ligações 
recebidas ou outras métricas (ver www.cnx.org/lenses). O Conselho 
Nacional de Professores de Administração Educacional (em inglês, 
NCPEA) lançou uma lente Connexions baseada no rigoroso processo 
de revisão por pares, envolvendo tanto professores de programas de 
liderança educacional quanto diretores praticantes e superintendentes. 
O National Instruments implantou uma lente para o conteúdo de 
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engenharia utilizando LabVIEW. Recursos educacionais baseados em 
índice e referenciais como o MERLOT (ver www.merlot.org) poderiam 
também naturalmente servir como lentes Connexions.

Enquanto lentes foram hipóteses desde o início do Connexions, o 
surgimento do “software social” da Web 2.0 simplificou sua implementação. 
De fato, a lente protótipo foi baseada na ferramenta de marcação social 
del.icio.us

Lente 1 Lente 2 Lente 3 Lente N

Lente M

Usuários Conexions
Estudantes
Instrutores

Autores

cnx.org | repositório aberto

Figura 15.1

Lentes Connexions de revisão por pares e controle de qualidade

Sustentabilidade
A questão fundamental da sustentabilidade de longo prazo para 

projetos de OE parece ser “Como podemos adquirir um fluxo adequado 
e permanente de recursos financeiros para manter o nosso projeto 
funcionando?” Isso leva imediatamente a considerar vários programas 
táticos para gerar receita; infelizmente, esses programas muitas vezes 
falham. A visão do Connexions é que uma abordagem tática é míope 
porque foca muita atenção no produto – os aspectos do projeto e a 
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tecnologia subjacente – sem dar atenção suficiente para entender os 
usuários e trabalhar deliberadamente para aumentar seu valor (Dholakia, 
Roll e McKeever, 2005; Bagozzi e Dholakia, 2006; Dholakia, 2006). 
A abordagem Connexions para a sustentabilidade é mais “centrada 
no usuário”; ela foca em aumentar o valor agregado do projeto para 
seus componentes com a maior extensão possível. Nas fases de início 
e de crescimento, o Connexions visa primeiramente ganhar e manter 
uma base de usuários ativa e engajada, e, segundo, proporcionar valor 
substancial e diferenciado a eles; caso contrário, modelos de receita 
serão improváveis de atingir sucesso no longo prazo.

O primeiro passo importante foi obter uma compreensão profunda de 
quem são (e devem ser) os usuários Connexions e o que constitui valor para 
eles. Utpal Dholakia, da Rice University Jesse H. Jones Graduate School of 
Management, tem estudado os diversos usuários do Connexions através 
de pesquisa de mercado formal, ouvindo o feedback dos utilizadores e 
pela interação e observação informais. Ele tem descoberto, por exemplo, 
que o principal motivo para a contribuição da maioria dos autores de livros 
acadêmicos com seu conteúdo original para o Connexions não é ganhar 
royalties; ao contrário, é ter o maior impacto possível sobre os estudiosos, 
praticantes e alunos dentro de suas disciplinas, por meio da ampla divulgação 
e utilização de seus materiais educacionais e acadêmicos. Como resultado, 
enquanto os autores podem concordar em abrir mão de receitas a partir de 
sua contribuição, é importante que eles recebam o crédito intelectual por ela; 
não surpreendentemente, esse é muitas vezes um pré-requisito para que 
participem. Isso aponta para o criticismo da cláusula de “tarefas” nas licenças 
Creative Commons e para o não criticismo da cláusula “não comercial”.

O segundo passo é aumentar o valor do Connexions para seus 
usuários. A pesquisa de Dholakia gerou quatro recomendações sobre 
como gerar valor significativo para os usuários do Connexions:
1. Aumentar a equidade da marca Connexions por permanecer fiel a seus 
valores. Isso envolve aumentar a conscientização entre a base de usuários 
potencial do Connexions e criar uma imagem de marca diferenciada, 
consistente e significativa, em que usuários associam o site com elementos-
chave ou atributos que são importantes para eles. A imagem de marca 
deve estar alinhada com o núcleo de valores, princípios e propósitos 
subjacentes ao projeto, que incluem compartilhar o conhecimento 
gratuitamente, construir comunidades, colaborar e assim por diante.
2. Fornecer conteúdo amplo, de alta qualidade e útil. A maioria dos usuários, 
principalmente estudantes, primeiramente encontra o Connexions através 
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de um motor de busca como Google enquanto pesquisam informações 
específicas sobre um determinado tema. Pesquisas sobre comunidades 
virtuais sugerem que as motivações iniciais da maioria dos participantes 
para aderir a uma comunidade são específicas e intencionais; ou seja, 
unem-se para resolver um problema particular ou para obter uma parte 
de informação particular que está faltando (Dholakia, Bagozzi e Klein 
Pearo, 2004). Por conseguinte, é importante para o Connexions fornecer 
conteúdo de alta qualidade em um amplo espectro de disciplinas para 
atrair novos usuários e encorajar usuários reais.
3. Criar um usuário engajado e envolvido na comunidade. Um dos 
principais objetivos do Connexions é promover a colaboração entre os 
usuários. Isso resulta de uma vasta literatura na pesquisa em educação, 
mostrando que colaboração e interação social melhoram a experiência 
de aprendizagem dos alunos, bem como a qualidade e o grau de 
aprendizagem (ver, por exemplo, Bowen, 1996; Tinto, 1998). Pesquisa 
sobre comunidades virtuais mostra que, com a participação repetida, 
os usuários estabelecem relações com os outros, e isso aumenta o seu 
engajamento com o site (Dholakia et al., 2004).
4. Melhorar a usabilidade do site. Um fator determinante da adoção 
do site por autores e instrutores é a facilidade de uso (Spool, Scanlon, 
Schroeder, Snyder e DeAngelo, 1997; Wei, Maust, Barrick, Cuddihy 
e Spyridaki, 2005). Autores e instrutores só estarão interessados no 
Connexions se puderem fazer upload de seu conteúdo e modificá-lo sem 
esforço, no formato e layout de sua escolha (Dholakia, Roll e McKeever, 
2005; Bagozzi e Dholakia, 2006; Dholakia, 2006).

Essas quatro principais recomendações estão refletidas diretamente 
nos planos de desenvolvimento do Connexions.

O Connexions está atualmente experimentando um número de 
diferentes modelos de sustentabilidade (Dholakia, 2006); limitações 
de espaço impedem-nos de discutir todos aqui, mas somente dois. 
O primeiro envolve cobrar de segmentos de usuários específicos por 
serviços de valor agregado em torno do conteúdo Web aberto e gratuito do 
Connexions. Em termos de marketing, isso é chamado de versionamento 
(Shapiro e Varian, 1998). Exemplos de serviços específicos que podem 
ser oferecidos incluem vendas de exemplares em papel de conteúdos 
organizados em torno de um tema específico, treinamento e suporte ao 
usuário para usuários institucionais por taxas anuais, armazenamento e 
disseminação de conteúdo protegido por direitos autorais dentro do site 
Connexions por assinatura, serviços de “pergunte a um especialista” por 

Livro.indd   239 29/09/2014   14:13:01



Capítulo 15240

uma taxa, e consultoria de serviços para fornecer educação personalizada 
para clientes corporativos. Para continuar o exemplo acima, o preço final 
para estudante de US$ 25 por um livro de engenharia de 300 páginas e 
capa dura não só inclui os custos e os lucros para QOOP, mas também 
uma pequena “taxa de apoio para a missão (10%)” para o Connexions 
e uma pequena contribuição (10%) para um fundo que permite a 
estudantes de baixa renda obter o livro impresso gratuitamente. Este 
modelo naturalmente é para usuários no nível individual; eles pagam 
por uma versão customizada e de valor agregado do conteúdo disponível 
gratuitamente dentro do Connexions, mas acabam pagando uma fração 
do que pagariam se eles comprassem um livro tradicional equivalente.

O segundo modelo de sustentabilidade gira em torno de publicações 
acadêmicas. Connexions é o motor que impulsiona a Rice University 
Press (RUP), que foi reaberta no início de 2007 como uma imprensa 
totalmente digital, após uma interrupção de uma década (ver www.
ricepress.rice.edu). A RUP opera apenas como uma imprensa tradicional 
acadêmica, até certo ponto. Manuscritos de livros são solicitados, revistas 
editadas e submetidas à aprovação final por um conselho editorial de 
estudiosos proeminentes. Mas, ao invés de esperar por meses por uma 
impressora para fazer um livro de papel caro, os arquivos digitais da RUP 
são modularizados e colocados no Connexions para serem formatados 
e indexados automaticamente e abastecidos com links multimídia e da 
Web de alta resolução. Os usuários podem ver monografias e livros 
on-line de graça (tornando a RUP uma editora de “acesso aberto”), ou 
comprar uma cópia em papel impresso de baixo custo. Ao contrário de 
outras editoras, o catálogo da RUP nunca sai de impressão e, além disso, 
é continuamente atualizado. A primeira oferta da RUP foi o relatório 
apoiado pela Mellon Foundation História da Arte e Suas Publicações 
na Era Eletrônica (Ballon e Westermann, 2006). Apropriadamente, a 
conclusão do relatório é de que disciplinas acadêmicas, como História da 
Arte, estão em perigo quanto mais e mais editoras universitárias fecham 
as suas portas devido aos altos custos operacionais. O Connexions está 
atualmente formando um consórcio de editoras que adotará o modelo 
de baixo custo da RUP para publicação; em troca, o Connexions cobrará 
uma tarifa nominal de sustentação do consórcio.

Felizmente, ao passo que a construção da infraestrutura e das 
ferramentas para apoiar a Content Commons exigiu um investimento 
significativo em curto e médio prazo, as necessidades orçamentárias de 
longo prazo do Connexions serão mais modestas à medida que o esforço 
transita da construção para a manutenção de software e comunidades.

Livro.indd   240 29/09/2014   14:13:01



Desafios e Oportunidades para o Movimento de Educação Aberta 241

Uma Visão para o Futuro

Se o movimento de OE está ganhando força, podemos prever em 
que sentido(s) está(ão) indo? Uma previsão simples, mas razoável, 
pode ser baseada na evolução da World Wide Web, cuja distribuição 
gratuita e comunicação global constituem o substrato da OE. Nesse 
caso, o problema de previsão pode ser reformulado da seguinte forma: 
como a Web desenvolve novas capacidades, como elas irão afetar os 
modelos de desenvolvimento, (re)utilização e sustentabilidade para o 
movimento de OE em geral, e no Connexions em particular? Seguindo 
os desenvolvimentos de O’Reilly (2005) e Markoff (2006), ao longo das 
últimas duas décadas, dois conjuntos distintos de capacidades têm 
surgido e dominado a Web (Web 1.0 e 2.0). Um terceiro (Web 3.0) está 
emergindo e também é uma grande promessa para o OE.

Web 1.0 – Transmitir, a primeira encarnação da Web, enfatizou a 
construção e implantação de infraestrutura básica para a transmissão 
de páginas Web em HTML a partir de sites tradicionais, sob o 
lema “O conteúdo é rei.” Os resultados incluíram milhões de sites 
pessoais, projetos de publicação como Enciclopédia Britânica on-line, 
distribuição de música como mp3.com, e assim por diante. Do mesmo 
modo, projetos de OE 1.0 enfatizaram os recursos abertos, OERs, 
que transmitem gratuitamente para o mundo através da Internet. Os 
exemplos prototípicos são OpenCourseWare do MIT, os membros do 
seu OCW Consortium e o eduCommons da Universidade do Estado 
de Utah; esses são repositórios institucionais organizados de cima para 
baixo, que expõem versões estáticas HTML e PDF das páginas Web dos 
cursos, currículos e outros materiais curriculares elaborados por seu 
corpo docente. Contribuições de fora da instituição não são aceitas, e o 
controle de qualidade é cuidadosamente realizado antes da publicação 
por uma equipe dedicada. 

Web 2.0 – Remixar, que surgiu por volta de 2001, enfatiza a participação 
e interação sob o lema “A Comunidade é Soberana” (Community is 
King) (O’Reilly, 2005). Usando ferramentas como XML, wikis, etiquetas 
e redes sociais, os resultados incluíram websites comunitários de 
crescimento exponencial, como o MySpace, a enciclopédia gerada pelo 
usuário, Wikipédia, centenas de milhões de vídeos gerados por usuários 
do YouTube, dezenas de milhões de blogs, projetos distribuídos de 
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compartilhamento de arquivos, como o Napster e o BitTorrent, e 
assim por diante. Esses sites não atendem ao conteúdo dominante 
na “cabeça” da curva de demanda, mas sim ao conteúdo de nicho na 
“cauda longa” (Anderson, 2006). Do mesmo modo, projetos OE 2.0 têm 
enfatizado a construção e participação pela comunidade e participação 
em pé de igualdade com os recursos abertos, e admitem o conteúdo 
gerado pelo usuário, que é continuamente remixado em novos OERs. 
Exemplos incluem Connexions, Open Learn Labspace (da British Open 
University), OER Commons (de ISKME), Wikilivros e Wikiversidades.

Web 3.0 – Web Semântica, que está emergindo atualmente, irá 
adicionar inteligência via processos de linguagem natural, mineração 
de dados (data mining), aprendizado em máquina e outras tecnologias 
de inteligência artificial (Berners-Lee, Hendler e Lassila, 2001; Markoff, 
2006; Jensen, 2007). A Web 3.0 estará atenta, e poderá até mesmo prever, 
as necessidades e o comportamento do usuário para fornecer interações 
mais ricas, significativas e úteis. Como tal, é muito promissora para 
projetos de OE. Projetos de OE 3.0 não apenas desenvolverão e 
entregarão conteúdo aberto para os alunos; também monitorarão as 
interações dos alunos com esse projeto, analisarão essas interações e, em 
seguida, enviarão rico feedback sobre a sua aprendizagem não só para os 
alunos, mas também para as comunidades de construtores de currículo, 
autores e instrutores, para conduzir a melhoria interativa dos materiais 
de aprendizagem. Para resumir na linguagem da teoria de controle, 
enquanto a disseminação de projetos de OE 1.0 for executada em um 
modo substancialmente “circuito aberto”, por concepção, os projetos 
de OE 3.0 vão “fechar o circuito” e tornarão o projeto, a entrega e o 
redesenho de material educacional mais interativos. Um dos primeiros 
exemplos de OE 3.0 que atualmente se concentra mais no feedback dos 
alunos do que no conteúdo contínuo interativo é o da Open Learning 
Initiative da Carnegie Mellon University.

Connexions e Web 2.0 / 3.0
Então, o que podem o Connexions, em particular, e projetos OE, em 

geral, fazer para impulsionar de forma mais completa as capacidades 
emergentes das Webs 2.0 e 3.0, a fim de maximizar a aprendizagem do 
aluno? Existem inúmeras oportunidades (veja a Figura 15.2):
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Figura 15.2

Arquitetura do Connexions para OE 2.0 e 3.0 contendo feedback otimizado e 
ferramentas Web 3.0 (de Baraniuk, Koedinger, Scheines, Smith e Barnwell, 2003)

• O Connexions deve enriquecer seus atuais círculos de feedback que 
partem de alunos e instrutores e voltam para sua comunidade de autores, 
a fim de acelerar o processo de melhoria contínua de conteúdo. Como em 
última análise isso envolverá a implantação de avaliações de aprendizagem 
(problemas e questionários), um sistema de avaliação deve ser construído 
e integrado ou conectado à atual arquitetura do Connexions.
• Uma vez que muitos momentos de ensino surgem quando não há 
instrutor presente, o Connexions deve incentivar os alunos usuários a 
tutorarem uns aos outros. De modo interessante, a descoberta recente 
de que, em média, filhos mais velhos de uma família tendem a ter 
QIs ligeiramente mais elevados do que os seus irmãos mais novos 
(Kristensen e Bjerkedal, 2007) tem sido suposta como sendo devido ao 
fato de eles passarem mais tempo em tutoria e, portanto, consolidando 
e integrando a sua base de conhecimento (Zajonc e Markus, 1975). Para 
incentivar a autotutoria dos alunos, o Connexions deve desenvolver 
uma comunidade dedicada à área de tutoria. 
• Além de tutoria aluno-aluno, o Connexions deve fornecer espaços 
para os alunos colaborarem com projetos e problemas de multimídia e 
interativos, o que John Seely Brown chama de “thinkering” – pensar + 
ajustar (de “thinking + tinkering”) (Atkins, Brown e Hammond, 2007).
• Como um complemento para interações instrutor-aluno e interações aluno-
aluno, o Connexions deve fazer experimentos com ferramentas de inteligência 
artificial, como tutores cognitivos. Esses sistemas de software fornecem 
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feedback direto, imediato e individualizado, e instrução para os alunos, na 
medida em que trabalham os problemas baseados em um modelo cognitivo 
de sua compreensão e potenciais equívocos do material (Wikipédia, 2007a, 
ver também www.carnegielearning.com). Enquanto atualmente o projeto e a 
implementação de modelos cognitivos realistas não são escaláveis – exigem 
cientistas de nível Ph.D., trabalhando com especialistas de domínio, que 
levam anos para criar projetos –, projetos OE 2.0 como o Connexions podem 
aproveitar os esforços de comunidades amplas e globais de contribuintes para 
incrementar e gerar interativamente o feedback, a instrução e as estruturas 
cognitivas requeridas por esses sistemas.
• Como o repositório do Connexions cresce em extensão em todas 
as disciplinas, e em profundidade dentro de disciplinas, tecnologias 
da Web 2.0 e 3.0 podem automatizar o processo de descoberta de 
interconexões entre as ideias e até mesmo disciplinas distantes. Isso 
irá permitir que educadores e estudantes, com informações valiosas de 
contexto, adicionem o conteúdo OER, o que poderia até mesmo resultar 
em novas descobertas surpreendentes.
• Conforme o repositório Connexions cresce em tamanho e as atualizações de 
conteúdo se aceleram, as comunidades que controlam as lentes de controle 
de qualidade precisarão de ajuda das tecnologias de Web 3.0 para filtragem 
automatizada de conteúdo, com base tanto nas métricas computadas como 
nas preferências do usuário. Essa estrutura para controle de qualidade 
recentemente foi apelidada de “Autoridade 3.0” (Jensen, 2007).

Conclusões

O movimento de OE tem potencial real para permitir um avanço 
revolucionário no padrão de educação do mundo. Mais que isso, à medida 
que cresce e se espalha, o movimento de OE tem a possibilidade de impactar 
grandemente no próprio mundo acadêmico. Ele promete não intermediar a 
indústria editorial acadêmica, nesse processo, interpretando alguns modelos 
de negócios atuais como inviáveis e inventando novos modelos viáveis. Ele 
também irá mudar a maneira que nós concebemos e perseguimos autoria, 
ensino, revisões por pares, e promoção e estabilidade. E, incentivando 
a participação de qualquer pessoa, em qualquer lugar, o Connexions em 
particular tem o potencial para ajudar na democratização do conhecimento 
mundial. Enquanto muitos desafios existem pela frente no caminho para 
esses objetivos, com um esforço concentrado da comunidade de autores, 
instrutores, estudantes e desenvolvedores de software, podemos mudar a 
forma como o mundo desenvolve, divulga e utiliza o conhecimento.

Livro.indd   244 29/09/2014   14:13:02



Desafios e Oportunidades para o Movimento de Educação Aberta 245

Agradecimentos

Este capítulo foi grandemente enriquecido por discussões com 
dezenas de contribuintes e usuários do Connexions em todo o mundo, 
além de Sidney Burrus, Don Johnson, Douglas Jones, Christopher Kelty, 
Katie Cervenka, Paul Dholakia, Joey King, Joel Thierstein, Bob Maxfield, 
John Seely Brown, Catherine Casserly, Marshall Smith, Toru Iiyoshi, 
Melissa Hagemann, Jimmy Wales, Tom Barnwell, Joel Smith e Ken 
Koedinger. O Connexions é apoiado pela William and Flora Hewlett 
Foundation, patrocínio National Science Foundation PFI-0538934, e 
Rice University.

Referências

Anderson, C. (2006). The Long Tail. New York: Hyperion.
Atkins, D. E., Brown, J. S., and Hammond, A. L. (2007, February). A review of 
the open educational resources (OER) movement: Achievements, challenges, 
and new opportunities. Report to The William and Flora Hewlett Foundation.
Bagozzi, R. P., and Dholakia, U. M. (2006, July). Open source software user 
communities: A study of participation in Linux user groups. Management 
Science, 52(7), 1099–1115.
Ballon, H., and Westermann, M. (2006). Art History and Its Publications in the 
Electronic Age. Houston, TX: Rice University Press.
Baraniuk, R. G., Burrus, C. S., Johnson, D. H., and Jones, D. L. (2004, September). 
Connexions—Sharing knowledge and building communities in signal 
processing. IEEE Signal Processing Magazine, 21(5), 10–16.
Baraniuk, R. G., and Cervenka, K. (2002). Connexions White Paper: Building 
Communities and Sharing Knowledge. Houston, TX: Rice University.
Baraniuk, R. G., Koedinger, K., Scheines, R., Smith, J., and Barnwell, T. (2003). 
Information Technology-Enabled Interactive Education (I3E)—Interactive 
Authoring, Interactive Teaching, and Interactive Learning. Unpublished 
Information Technology Research proposal to the National Science Foundation.
Berners-Lee, T., Hendler, J., and Lassila, O. (2001, May). The semantic web.
Scientific American.
Bowen, H.R. (1996). Investment in Learning: The Individual and Social Value of 
Higher American Education. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Dholakia, U. M. (2006). What Makes an OE Program Sustainable? OECD papers 
on CERI—Open Educational Resources Program, Paris.
Dholakia, U. M., Bagozzi, R. P., and Klein Pearo, L. (2004). A social influence 
model of consumer participation in networkand small-group-based virtual 
communities. International Journal of Research in Marketing, 21(3), 241–263.

Livro.indd   245 29/09/2014   14:13:02



Capítulo 15246

Dholakia, U. M., Roll, S., and McKeever, J. (2005, January). Building community 
in Connexions. Market Research Report for Connexions Project. Houston, TX: 
Rice University.
Jensen, M. (2007, June 15). The new metrics of scholarly authority. Chronicle of 
Higher Education, 53(41), B6.
Kristensen, P., and Bjerkedal, T. (2007, June 22). Explaining the relation between 
birth order and intelligence. Science, 316(5832), 1717.
Lessig, L. (2001). The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected 
World. New York: Random House.
Markoff, J. (2006, November 12). Entrepreneurs see a web guided by common 
sense. New York Times. Retrieved on July 7, 2007, from http://www.nytimes.
com/2006/11/12/business/12web.html
O’Reilly, T. (2005, September 30). What is Web 2.0: Design patterns and business 
models for the next generation of software. Retrieved July 7, 2007, from http://
www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-Web-20.html
Raymond, E. S. (2001). The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and the 
Open Source by an Accidental Revolutionary. Sebastopol, CA: O’Reilly Media.
Shapiro, C., and Varian, H. (1998, November). Versioning: The smart way to sell 
information. Harvard Business Review, 98610, 106–114.
Spool, J. M., Scanlon, T., Schroeder, W., Snyder, C., and DeAngelo, T. (1997). 
Web Site Usability: A Designer’s Guide. North Andover, MD: User Interface 
Engineering.
Tinto, V. (1998). Colleges as communities: Taking research on student persistence 
seriously. The Review of Higher Education, 21(2), 167–177.
Wei, C., Maust, B., Barrick, J., Cuddihy, E., and Spyridaki, J. H. (2005). Wikis for 
Supporting Distributed Collaborative Writing. Proceedings of the Society for 
Technical Communication 52nd Annual Conference, Seattle, WA.
Wikipedia. (2007a, April). Intelligent Tutoring System. Retrieved July 7, 2007, 
from wikipedia.org/wiki/Intelligent_tutoring_system.
Wikipedia. (2007b, April). Learning Objects. Retrieved July 7, 2007, wikipedia.
org/wiki/Learning_Object
XML. (2007). World Wide Web Consortium (W3C). Retrieved July 7, 2007, from 
www.w3.org/XML
Zajonc, R. B., and Markus, G. (1975). Birth order and intellectual development.
Psychological Review, 82, 74–88.

Livro.indd   246 29/09/2014   14:13:02



Nota para o leitor: Este é um trecho de um longo capítulo na minha 
autobiografia, escrita em 2045, sobre a história da educação aberta. No 
início do capítulo, que não está incluído neste trecho, lembro-me do 
crescimento do movimento OpenCourseWare (OCW) dentro do Estados 
Unidos e da aprovação de uma Terceira Lei Morrill, que instituiu 
iniciativas OpenCourseWare na maioria das universidades públicas dos 
Estados Unidos. A versão completa do capítulo de minha autobiografia 
está disponível on-line em: http://opencontent.org/future/.

Tribunais, Cláusulas e Campi

A excitação geral sobre OpenCourseWare levou duas empresas 
de engenharia dos EUA ao governo federal, com acusações de que 
empresas chinesas estavam utilizando materiais OpenCourseWare de 
escolas norte-americanas na formação de seus empregados. Eu já tinha 
previsto isso acontecer. Uma vez que muitas pessoas acreditavam que a 
licença do Creative Commons “não comercial”, usada pela maioria dos 
OpenCourseWare, impedia corporações dos EUA de usar esses materiais, 
elas esperavam que o governo tomasse algum tipo de ação legal ou 
diplomática. A notícia gerou uma onda de boatos na Internet e logo 
estava em todos os sites técnicos como Slashdot e Digg. Fiquei chocado ao 
ver que foi parar na CNN e MSNBC. Os chineses admitiram abertamente 
que não estavam usando apenas os materiais, mas contando com eles 
pesadamente. Eles afirmaram que eram isentos da cláusula comercial 
porque eram empresas estatais – e não privadas, com fins lucrativos – 
e, de acordo com os próprios “Termos de Uso” na página Web do MIT 
OpenCourseWare, utilizar materiais OpenCourseWare para treinamento 
corporativo interno não viola a licença de Uso Não Comercial.

2005-2012: as Batalhas do Conteúdo Aberto

David Wiley

16

Livro.indd   247 29/09/2014   14:13:02



Capítulo 16248

Creio que foi Larry Lessi que cunhou o termo “IP McCarthyism”. De 
qualquer maneira, um senador da Califórnia trouxe a discussão para o 
Congresso, sem meias palavras: “Esses idiotas como Byrd e outros que 
apoiaram a Terceira Lei Morrill são traidores do pior tipo – traidores que 
acreditam que são patriotas, mas que, por pura estupidez, venderam 
nosso país. Temos agora que colocar no devido lugar as máquinas 
financiadas pelo governo federal, que tornam o melhor do ensino e 
aprendizagem americanos disponível para a competição comunista, 
mas coloca-o diretamente fora do alcance das empresas americanas”. 
Pronto – eu e todos os outros partidários de educação aberta éramos 
comunistas e traidores. Eu não estava surpreso quando essas declarações 
conseguiram seus 15 minutos em todas as principais redes de TV. A 
opinião pública quanto ao OCW variou de ressentida para hostil. 
Cidadãos indignados trouxeram ações judiciais contra a Terceira Lei 
Morrill e o fundo legislativo de Utah (que eu tinha ajudado e conseguir) 
para opencourseware. Os organizadores tomaram medidas para 
bloquear as sete propostas percorrendo outras legislaturas estaduais.

O MIT OpenCourseWare tentou em vão redirecionar a opinião 
pública. Comunismo não era o problema; as empresas poderiam 
utilizar os materiais para formação interna, porque esse tipo de uso 
foi especificamente permitido pela cláusula de Uso Não Comercial. 
Na verdade, qualquer empresa poderia usar materiais licenciados BY-
NC-AS, mas apenas internamente. Mas, apesar das minhas esperanças 
para o contrário, todo mundo viu imediatamente que isso contradisse o 
que os representantes do Google tinham dito à mídia sobre o que “Não 
Comercial” significava.

O Significado de “Não Comercial”
Pode ser difícil acreditar que tantas interpretações diferentes 

pudessem ser feitas de um documento (a menos que o documento fosse 
Escritura), mas há tempos tinha havido muita confusão em torno do 
significado da cláusula de Uso Não Comercial. O próprio esboço de 
discussão que a Creative Commons transmitiu publicamente sobre o 
assunto, “Melhores Diretrizes Práticas Propostas para esclarecer o 
significado de Uso Não Comercial nas Licenças Creative Commons”, 
sugeriu que abordássemos seu significado a partir da “natureza do 
usuário.” Simplificando, as diretrizes afirmam que o uso era legítimo 
se o usuário em potencial fosse uma instituição sem fins lucrativos ou 
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pessoa física. Em caso contrário – se o usuário em potencial fosse uma 
empresa com fins lucrativos – então os materiais não seriam permitidos. 
Parecia muito simples, certo? O MIT OpenCourseWare, no entanto, 
via as coisas de forma diferente, fornecendo sua própria definição de 
“não comercial”, no qual se lia “determinação de objetivo comercial 
versus propósito não comercial baseia-se no uso, não no utilizador. 
“Contanto que você não estivesse tentando fazer dinheiro diretamente 
dos materiais do MIT, estava livre para fazer qualquer outra coisa”.

Assim, por um lado, a Creative Commons estava sugerindo que 
“não comercial” deve ser determinado pela natureza do utilizador e, no 
outro lado, o MIT estava definindo a mesma cláusula da mesma licença 
no caminho completamente oposto. Eu sabia deste problema há anos, 
e tivemos discussões por e-mail com várias pessoas, tanto na Creative 
Commons como no MIT, na esperança de consertá-lo. Mas o problema 
era extremamente espinhoso politicamente. 

As Academias Nacionais, apoiadoras de longa data dos recursos 
abertos no ensino superior, tentaram recuperar a discussão às pressas, 
emitindo um relatório articulado de apoio ao opencourseware e à abertura 
em geral, mas condenando a cláusula não comercial especificamente. Eles 
citaram uma série de blogs, discussões on-line e até mesmo transcrições 
de discursos públicos por pessoas ligadas à Creative Commons que 
descreveram a opção não comercial como sendo tão incrivelmente vaga 
quanto a ser quase insignificante além de seu “sentido do senso comum.” 
Eu me perguntava o que iria acontecer. A cláusula Não Comercial estava 
com problemas, e o MIT disse por muito tempo que, sem a cláusula 
comercial, seu OpenCourseWare nunca poderia ter acontecido. Esse 
sentimento foi ecoado por várias outras escolas que tinham seguido a 
bandeira do MIT. (Felizmente, a maioria dos cursos OCW na USU – Utah 
State University – retirou a cláusula comercial por isso).

O que se viu foi o que os editores tinham esperado paciente e 
silenciosamente. Uma coligação de editores trabalhou nos bastidores 
para coordenar a estratégia sobre os processos existentes, combinando-
os quando possível, e trazendo novos fatos, dedicando uma incrível 
quantidade de recursos para o esforço. Foi uma guerra total sobre a 
Cláusula Não Comercial.

A estratégia dos editores foi brilhante. Permitir que as leis 
OpenCourseWare passassem, permitindo que as universidades criassem 
dezenas de milhares de materiais educacionais de alta qualidade com 
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financiamento do governo ou fundações privadas, e permitir que esses 
fossem publicados sob a licença Creative Commons By-NC-SA. Em 
seguida, processar e esperar. O que ninguém, além de mim e dos editores, 
parecia entender foram as interações de dois termos-chave em todas as 
licenças Creative Commons. O termo 7b da licença Creative Commons 
dizia que as licenças eram “perpétuas”, e que, uma vez que o material 
tivesse sido licenciado, ele não poderia ser desfeito. Uma vez sob Creative 
Commons, sempre sob Creative Commons (até copyrights expirarem, é 
claro). O termo 8c da licença era uma cláusula padrão de divisibilidade, 
que dizia que o tribunal pode anular qualquer parte da licença por 
qualquer motivo, o restante da licença permaneceria em vigor. 

Em outras palavras, as licenças Creative Commons eram irrevogáveis 
e projetadas de modo que, se qualquer parte fosse anulada, o restante 
ficaria intacto. Os editores só teriam que esperar até que a cláusula 
Não Comercial fosse derrubada no tribunal, e haveria um mundo 
de conteúdo livre, de alta qualidade à espera de ser alavancado na 
imprensa e em outros meios de comunicação pela indústria que já tinha 
a máquina editorial e o know-how de marketing para fazê-lo. Eles não 
tiveram de esperar muito tempo. Enquanto o público ainda estava com 
raiva de todo o “IP McCarthysm” e o furor pró-comunista, a cláusula 
não comercial foi derrubada em Nova York e a decisão rapidamente 
confirmada no Supremo Tribunal Federal.

O resultado final: dezenas de milhares de cursos de valor que poderiam 
ser opencourseware e que tinham sido licenciados exclusivamente para 
uso não comercial, quando todos fomos para a cama, foram liberados 
para serem usados comercialmente quando acordamos no dia seguinte, 
e não havia nada que alguém pudesse fazer sobre isso. Eu absolutamente 
não dormi naquela noite.

Reação Violenta e uma Ruptura

Os professores ficaram furiosos. Processos floresceram em todo 
o país quando o corpo docente processou as suas instituições por 
“sabidamente desnudar o corpo docente do interesse comercial em sua 
própria propriedade intelectual”. Mas, como um ímpeto miraculoso 
de pensamento correto dos tribunais, os três primeiros processos 
fracassaram. (Mesmo hoje eu ainda releio essas decisões para aprender 
algo.) Os processos restantes foram retirados. O corpo docente resignou-
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se a um mundo de opencourseware em que os direitos de uso comercial 
foram garantidos em carta branca para o mundo. Vários blogueiros se 
perguntaram se o estado atual das coisas não era mais comunista do que 
o anterior. Outros salientaram que, como os comunistas já não tinham 
uma vantagem sobre as empresas norte-americanas, não podia ser assim.

Como o campeão original do OpenCourseWare em Utah, eu era 
alvo especial de críticas e frustração na USU e em todo o estado. Tentei 
relembrar o corpo docente e os meios de comunicação que a USU tinha 
deixado cair a cláusula não comercial da maioria dos nossos cursos 
anos antes, porque a cláusula ShareAlike (By-SA) dava toda a proteção 
que realmente precisávamos. Mesmo se os editores derivassem todos 
os tipos de novos currículos comerciais do nosso opencourseware, eles 
eram obrigados pela cláusula ShareAlike restante a compartilhar esses 
novos trabalhos (e todas as outras coisas) com a comunidade acadêmica 
de forma gratuita. Mas ninguém ouviu; ninguém parecia se importar. 
Ações judiciais ou não, toda a situação era horrível, e eu era a pessoa 
mais detestada em Utah. Foram tempos difíceis por um momento.

Um colega me ligou uma manhã para me dizer como eu estava errado. 
As editoras começaram a vender seus primeiros livros derivados de 
conteúdo OCW – ele tinha recebido um da Amazon. E, enquanto eles 
estavam atribuindo fontes dos materiais conforme exigido pelas licenças, 
eles não relicenciaram nenhum dos materiais BY-SA, conforme exigido 
pela licença. Eles construíram currículos completos em torno dos materiais 
e começaram a vender os livros, manuais do professor, testes e outros 
acessórios, sem menção da licença Creative Commons. Eu literalmente 
dei um tapa em mim mesmo por ser tão míope. O objetivo final dos 
editores incluiu mais do que a cláusula não comercial; eles estavam indo 
atrás da cláusula ShareAlike também. Eles estavam desafiando alguém a 
processá-los, com o objetivo de derrubar a cláusula ShareAlike e reduzir 
todo o material no mundo opencourseware para forrar seus livros-textos 
e outros materiais, sem investimentos nem obrigações. 

 ShareAlike Vai para o Tribunal
Aparentemente, os editores estavam atônitos com seus primeiros 

sucessos no tribunal. Ou eles colocaram muita fé naquela dinâmica. 
Stanford, finalmente, trouxe uma ação contra os editores, em nome de seu 
corpo docente, com Lessig discutindo o caso pela Stanford. Essa batalha 
judicial era pior e muito mais prolongada do que a batalha sobre a cláusula 
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Não Comercial. Alguns questionaram se Lessig deveria ser envolvido, 
depois de perder a briga no Supremo Tribunal sobre a extensão de direitos 
autorais e por ter criado as licenças que “começaram toda a confusão”. 
De todos os golpes baixos lançados durante o que ficou conhecido como 
“as opencoursewars”, aqueles atirados contra Lessig dessa vez foram 
os mais desprezíveis. Primeiro, ele tinha sido consistentemente um dos 
apoiadores mais expressivos, inteligentes e trabalhadores da abertura 
em geral. E, em segundo lugar, ninguém parecia lembrar que a Creative 
Commons tinha herdado a noção de opções e opções específicas (relativas 
ao uso comercial e trabalhos derivados) que tinham colocado na Licença 
de Publicação Aberta original, por volta do fim de 1990. Se retirá-la em 
favor das licenças Creative Commons foi uma das coisas mais difíceis 
que já tivemos que fazer profissionalmente, ouvir algumas das coisas que 
foram ditas sobre Lessing durante esse tempo foi a segunda pior.

Estou muito feliz (não surpreso) em dizer, no entanto, que Lessig 
acabou por ser a escolha certa para o caso, já que a cláusula ShareAlike 
foi julgada procedente em primeira instância e em todos os outros 
apelos judiciais. E, em seguida, a diversão começou. Os editores agora 
se encontravam em uma bagunça ainda maior do que até mesmo as 
universidades tinham estado. Veja você, as universidades ainda podiam 
cobrar mensalidades, mesmo se todos os materiais de curso estivessem 
gratuitamente disponíveis on-line. Os editores teriam uma vida bem 
mais dura, tendo que vender seus livros de texto a US$ 100, quando 
a corte tinha acabado de relicenciar a maioria de seus trabalhos dos 
últimos 18 meses para a licença Creative Commons ShareAlike.

Alunos, Fanáticos e Compatibilidade

Os alunos dos campi enlouqueceram. Acabou em que os alunos odiaram 
editores de livros de texto mais ainda do que odiavam aulas e provas. 
Mesmo as fraternidades e irmandades menos inclinadas academicamente 
realizaram festas em que livros didáticos estavam sob estiletes, escâneres 
e o software OCR. Meu próprio Centro de Aprendizagem Aberta e 
Sustentável na USU patrocinou uma “Noite eSCANdalosa do Livro de 
texto”, que contou com mais de 50 alunos (e funcionários). Literalmente 
uma semana depois, cópias eletrônicas gratuitas dos mais recentes e 
importantes livros de texto estavam circulando na rede. De um modo 
mórbido e distorcido, editores comerciais se tornaram os maiores 
campeões da educação aberta nos Estados Unidos.
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A disponibilidade do dia para a noite de livros digitais gratuitos 
catalisou uma série de desenvolvimentos inesperados. Primeiramente, 
o e-book, que lutava há dez anos no mercado de hardware, de repente 
ganhou vida. Por US$ 100, os estudantes podiam comprar uma peça de 
hardware que os permitia ler, anotar, imprimir e trocar sem fios todos os 
seus livros, sem nenhum custo adicional. Compartilhar notas de aulas 
passou a significar algo muito diferente do que tinha sido apenas um 
semestre antes.

Em segundo lugar, o árduo projeto de livro de texto da Wikipédia 
também se tornou realidade. Pessoas recortavam e colavam os livros de 
texto nos wikilivros e começavam a fazer anotações desesperadamente. 
Perguntas de provas que tinham sido usadas em testes reais começaram a 
surgir como anotações no contexto do capítulo. Fotos das demonstrações 
de salas de aula tiradas com celulares começaram a aparecer. Gravações 
mp3 clandestinas de palestras foram enviadas. Estudantes reexplicando 
temas-chave, em linguagem apropriada, que só os adolescentes e jovens 
adultos entendiam, abriram caminhos para os livros. Aparentemente, 
quando alunos se sentem como se estivessem ajudando uns aos outros 
a combater o sistema, eles acabam indo longe para produzir materiais 
educacionais incrivelmente valiosos.

Quando tudo parecia estar indo bem para a abertura e a educação 
superior, os ciberterroristas se envolveram. A “Liga da Licença Livre” 
(Libre License League – LLL) tinha sido um elemento permanente no 
espaço por alguns anos, sequestrando toda discussão ou apresentação 
de conferência on-line em todo tópico relacionado com a educação 
aberta e forçadamente voltando o tópico de discussão para licenças e 
por que as licenças Creative Commons não gratuitas eram inferiores à 
Licença de Documentação Livre GNU (em inglês, GFDL).

Bem, em um ataque LLL coordenado, que durou uma semana, todos 
os novos livros, anotações, fotos e outras contribuições nos wikilivros 
foram excluídos e substituídos por esta mensagem:

“Essas coisas originalmente usaram uma licença Creative Commons 
não gratuita. Tudo postado na Wikipédia deve usar a GFDL. Leiam os 
manuais, seus idiotas! A licença CC não funciona com a GFDL! Mantenha 
o seu [palavrões eliminados] não gratuito fora da Wikipédia!”

A grande maioria dos alunos não conseguiu nem mesmo interpretar 
a mensagem. Claro, eu sabia muito bem que todo o material foi 
preservado no histórico totalmente revisado das páginas wiki e nada 
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tinha sido perdido. Mas, para as dezenas de milhares de estudantes, que 
em poucas semanas tinham confiado firmemente no site, tudo parecia 
ter ido embora de forma permanente. A indignação foi primeiramente 
dirigida a professores, que os alunos tinham certeza de estar por trás do 
ataque. Os ciberterroristas, que tinham realmente realizado o ataque, 
foram designados pelo LLL, e uma tradução de sua mensagem se 
espalhava na rede e nas notícias da noite: “Esses livros de texto usam 
uma licença Creative Commons. Materiais publicados nos wikilivros 
devem usar a GFDL (uma licença diferente). Porque essas licenças são 
incompatíveis, você não pode postar os livros aqui”.

A raiva foi rapidamente redirecionada para a Free Software 
Foundation e a Creative Commons, que, por vários anos, tentaram 
compatibilizar sem sucesso as duas mais comuns licenças de conteúdo 
aberto. A Fundação William and Flora Hewlett, que tinha financiado 
o MIT e várias das outras primeiras iniciativas OpenCourseWare 
na década de 2000, anunciou uma recompensa de 500.000 dólares 
a ser dividida igualmente entre a Free Software Fundação e Creative 
Commons no dia em que as duas organizações fizessem o anúncio 
conjunto sobre a compatibilidade de licenças. Levou mais nove meses 
para que chegassem a um acordo.

Ressurgimento, MetaU e K-12

O conteúdo dos wikilivros, completo com perguntas de teste, fotos 
e slides de professores e outras anotações, finalmente retornou em 
uma nova configuração wiki, criada e gerida por estudantes, chamada 
MetaU.org (a MetaUniversidade), e duplamente licenciado sob as 
licenças novamente compatíveis Creative Commons e GFDL. Comecei 
ignorando nosso opencourseware por completo, trabalhando em vez 
disso com os alunos para ter o material diretamente no novo site MetaU. 
Muitos outros jovens professores universitários fizeram o mesmo. Como 
um graduando me disse, por volta de 2010, “colocar notas de palestras de 
catedráticos no website da universidade, onde os estudantes não podem 
contribuir com questões de provas, fotos e outras coisas, faz tanto sentido 
como utilizar o e-mail. É para as pessoas mais velhas, que simplesmente 
não entendem. Quero dizer, até essa coisa de leitor e-book que ganhei 
da minha irmã – que, a propósito, finalmente se formou – é inútil. Por 
que alguém iria usar um dispositivo que não vai deixar você ‘trib’?” 
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Para os leitores que são muito jovens para lembrar, “trib” é a abreviação 
de “contribute” em inglês (três sílabas aparentemente são demais para 
falar), e era uma gíria para fazer upload de conteúdo contribuído pelo 
usuário, quer fosse vídeo, música, foto ou – e não posso acreditar que 
estou realmente escrevendo isto – anotações de classe. 

A atitude do meu amigo sobre essa contribuição é indicativa do 
sentimento geral à época. Embora os opencourseware individuais 
estivessem on-line todo esse tempo, a sua natureza “read-only” (somente 
leitura, em inglês R/O) (“R/O” é o adjetivo mais rude que se pode-usar 
ao falar de um site) foi um anátema para as sensibilidades atuais de 
então. O sentimento era tão forte que, quando o site Wikilivros caiu, 
você pode ter pensado que todos os recursos educacionais abertos do 
mundo tinham se perdido. (Mesmo enquanto escrevo décadas depois, 
R/O ainda é um termo pejorativo que encarna a frustração de uma 
geração inteira com abordagens de cima para baixo, não democráticas e 
não participatórias em geral.)

Com o retorno do conteúdo da MetaU, o público mais uma vez 
tinha acesso a livros didáticos, OpenCourseWare, questões de provas 
reais, fotos e gravações em mp3 de apresentações em sala de aula dos 
professores e outros conteúdos abertos, tudo remixado e maciçamente 
interligado com o próprio e outros conteúdos on-line da BBC e 
Wikipédia, bem como fluxos de dados abertos saindo de lugares como 
NOAA e Linear Collider International. Docentes começaram a integrar 
links com artigos de periódicos de acesso aberto a essas misturas, mas 
estudantes “wikijardineiros” consistentemente os moviam para o fim 
das páginas. Acho que eles não os excluíram permanentemente em 
respeito à lição que aprenderam com a LLL.

Opencourseware e K-12
O ressurgimento da MetaU chegou ao noticiário da televisão e às 

casas de vários pais na Carolina do Norte em uma noite, em 2011. Parece 
que o conselho escolar em seu condado tinha acabado de adotar um 
currículo comercial muito caro de pré-engenharia para o ensino médio 
local. Um dos pais, um professor da Universidade Duke, tinha acabado 
de completar a revisão externa de um currículo de pré-engenharia de 
Purdue com licenças CC / GFDL, financiado pela NSF. Sabendo que era 
tão bom ou melhor do que qualquer coisa que uma empresa comercial 
poderia oferecer, ele reuniu dezenas de outros pais para manter os filhos 
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fora da escola até que uma audiência pública pudesse ser realizada para 
discutir a decisão de gastar tanto dinheiro com o currículo comercial 
quando existia uma alternativa muito menos cara, de igual qualidade 
ou superior. Os pais tiveram a sua reunião e, antes que o ano letivo de 
2011-2012 tivesse terminado, o currículo estava em dezenas de escolas 
de ensino médio em todo o país.

MetaU, WGU e os EMOs
Embora tenha sido uma luta chegar lá, a situação nesse momento 

só podia ser descrita como uma “utopia do aluno”. Levou menos de 
15 anos para ir das palavras “conteúdo aberto” para Creative Commons, 
MIT OCW, Terceira Lei Morrill ou “Byrd Bill” e MetaU. Tínhamos saído 
de um punhado de páginas em sites pessoais renegados dos professores 
a dezenas de milhares de cursos de mais de setenta países, acessíveis 
on-line de forma gratuita e aberta, para a mistura orientada por aluno de 
mixar e remixar os recursos de forma mais inovadora do que qualquer 
desenvolvedor instrucional poderia imaginar. Mas ainda havia algumas 
grandes surpresas antes de 2012 terminar.

Na época, a Western Governors University (WGU) era uma 
universidade baseada em competências, totalmente credenciada e on-
line. Alunos eram obrigados a demonstrar as suas competências por 
meio de tarefas, e não sofrer com aulas cujo conteúdo eles já dominavam. 
Se você passou nos testes, você tem o diploma. Se os alunos precisavam 
de ensino extra, a WGU iria trabalhar com outras universidades, 
fazendo seus alunos se matricularem em cursos on-line, onde eles 
poderiam adquirir as habilidades, os conhecimentos e a confiança de 
que precisavam para passar nos exames da WGU. Em 2006, eu tinha 
encontrado pessoas da WGU e recomendei que elas olhassem para o 
conteúdo opencourseware como de alta qualidade, gratuito e alternativo 
às aulas tradicionais on-line para seus alunos. O momento foi errado, 
no entanto, tudo ainda era R/O e havia pouca disposição do ensino 
superior em geral. Mas, durante o verão de 2012, a WGU anunciou um 
acordo com a MetaU.

Foi um clássico arranjo parecido com o IBM / Linux entre uma empresa 
e um esforço de código aberto, e o primeiro exemplo de uma parceria de 
sucesso de seu tipo no espaço de conteúdo aberto. A WGU concordou em 
pagar dois wikijardineiros em tempo integral para contribuírem cuidando 
do site MetaU e conectando os padrões de competência existentes da 
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WGU com a estrutura de conteúdo da MetaU. Isso permitiu que os 
alunos da WGU alavancassem o conteúdo aberto da MetaU diretamente 
ao se prepararem para os exames, sem a necessidade de esperar que os 
conselheiros lhes dissessem o que estudar ou ajudassem a encontrar aulas 
on-line em universidades. O acordo significou um serviço mais rápido 
para os alunos da WGU e economia de custos tanto para os estudantes 
quanto para a organização da WGU. Foi brilhante.

Depois de anos de espera para ser amplamente reconhecida como 
líder de ofertas educacionais inovadoras, a WGU finalmente fez o bem, 
rasgando sua reputação tradicional “R/O”. Dez anos antes, a WGU tinha se 
conectado tecnicamente na Internet; agora, é culturalmente conectada. Na 
verdade, eu ouvi o presidente da WGU, Bob Mendenhall, usar a palavra 
“trib” (adequadamente!) em uma keynote na Conferência de Educação 
Aberta de 2012. Um presidente de universidade que realmente entendeu o 
que isso significa... Você poderia ter me empurrado com uma pluma.

LearnerSupport
O acordo WGU-MetaU teve duas grandes repercussões. 

Primeiramente, a MetaU desmembrou-se em uma empresa chamada 
LearnerSupport. Os usuários da MetaU que não podiam dar-se ao luxo 
de (ou não queriam) esperar até uma hora para conseguir uma resposta 
a uma questão em um dos fóruns auto-organizados de discussão do 
site poderiam obter apoio instrucional ao vivo via Skype (que era então 
o jogador dominante no espaço VOIP à época). Um tutor freelancer 
credenciado, ou um tutor estilo Neal Stephenson, na Índia, China, 
Hoboken ou sabe-se lá onde, atendia ao telefone e fornecia ajuda em 
tempo real para os alunos. Usuários pagavam o LearnerSupport antes 
de serem ajudados e, em seguida, avaliavam o serviço que receberam 
depois de falar com o tutor. Se o serviço não tinha sido satisfatório, o 
aluno era direcionado a outro tutor. O tutor que realmente respondia 
à pergunta do usuário a seu gosto recebia uma parte do dinheiro que o 
usuário tinha pago antecipadamente à LearnerSupport. Foi brilhante: 
um mercado competitivo realmente ajudando as pessoas a aprenderem. 
Quando um tutor não podia responder a uma pergunta, ele ou ela não 
se incomodavam em tentar. Aqueles que podiam responder faziam 
o melhor trabalho que podiam, já que seu salário dependia disso. Os 
alunos diziam amar o serviço, porque eles sabiam que a grande maioria 
dos tutores era de outros alunos também.
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Todas as universidades com fins lucrativos como Walden e Capella, 
que tinham feito uso extensivo de conteúdo aberto desde a anulação 
da cláusula não comercial, fizeram acordos com a LearnerSupport, que 
deu acesso total aos serviços para alunos que pagavam mensalidades, 
terceirizando efetivamente 2/3 dos seus serviços de apoio ao estudante. 
Aconselhamento e outros serviços permaneceram “em casa” por um 
tempo, até que conselheiros universitários descobriram que a maioria 
das chamadas para aconselhamento tinha parado porque os alunos 
estavam fazendo aos tutores essas perguntas também.

A Universidade de Phoenix (UoPX) desenvolveu uma empresa cópia 
da Learner Support, que também foi muito bem. (Na verdade, é tudo 
o que resta da UoPX enquanto escrevo). Nenhuma das universidades 
tradicionais nos Estados Unidos fez o movimento, mas várias na Europa 
o fizeram quase tão rapidamente quanto as privadas americanas. As 
Universidades Abertas da Catalunha e dos Países Baixos foram as 
primeiras.

A EMO
A segunda repercussão foi o surgimento da muito esperada 

Organização de Manutenção da Educação (em inglês, EMO). Da noite 
para o dia, uma dúzia de empresas surgiram prontas para fornecer às 
empresas “a última palavra em solução de aprendizagem / formação ao 
longo da vida” para seus empregados. Essas empresas também foram 
copiadas da LearnerSupport, que se baseou principalmente no conteúdo 
da MetaU, mas seus tutores usaram um tom mais formal e jargão de 
negócios que os executivos de empresas acharam credíveis. No fim de 
2013, o Google e a Microsoft estavam incluindo a assinatura da EMO em 
seus benefícios de pacotes corporativos.

Estes foram tempos verdadeiramente excitantes de se estar vivo. O 
ensino superior dos EUA foi mudando diante dos meus olhos. Não 
todo, concordo. Nem mesmo a maior parte. Mas alguns estavam 
mudando. Claro, as coisas estavam se movendo no resto do mundo 
também. As MetaU chinesas e indianas eram ambas absolutamente 
espantosas. Elas estariam, é claro, com muito mais alunos a contribuir 
para os Wikis. (Alguns chegam a afirmar que a MetaU chinesa foi o 
último tijolo na cesta que derrubou as coisas na direção da democracia 
no país.)
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Em Retrospectiva

Os críticos podem se perguntar por que a minha discussão se centraliza 
no OpenCourseWare, e porque uma discussão sobre o movimento 
de recursos educacionais abertos mais ampla está faltando nesse 
capítulo. Esses críticos terão falhado em ver que a MetaU era o recurso 
de educação aberta por excelência. Geralmente falando, iniciativas 
opencourseware eram de difícil sustento, esforços R/O que contavam 
com um grupo relativamente pequeno de funcionários de universidade 
e financiamento externo. Por mais importantes que fossem, a maioria 
nunca chegou ser escalável e eram insustentáveis nos modos como seus 
financiadores originais pretendiam. Por outro lado, projetos de recursos 
de educação abertos eram geralmente projetos democráticos de remix 
que viveram e morreram na qualidade da contribuição. (O Connexions 
da Rice foi um grande exemplo precoce). Se a sigla OER ou a frase 
“recursos educacionais abertos” estão faltando na minha descrição 
de eventos, é porque os estudantes contribuintes não sabem usá-las. 
E essa é uma história sobre os alunos. Os alunos associavam todo site 
que tentava promover uma “marca OCW” ou uma “marca OER” ou 
qualquer outra marca com pensamento R/O, fossem os sites abertos à 
contribuição ou não.

Os editores desse trecho (Toru, Vijay e Flora) têm me perguntado: 
“Se você pudesse voltar no tempo para 2005, sabendo o que sabe 
agora, o que você diria para o campo OER? Como poderíamos evitar 
as crises que ocorreram com a cláusula Não Comercial, a Liga da 
Licença Livre, e tal?” Todos nós tendemos a combater os incêndios 
maiores, e a escolher o fruto mais baixo da árvore. A cláusula não 
comercial teve duas coisas que agem contra ela a esse respeito. Em 
primeiro lugar, os problemas com a cláusula eram, àquela época, 
puramente hipotéticos. Quem quer perder tempo no hipotético 
quando há trabalho “real” a ser feito? Portanto, não havia muito 
incentivo para corrigir o problema. Em segundo, o problema não 
comercial era uma questão terrivelmente complexa. Poucas pessoas 
entenderam isso bem o suficiente. Cada grupo de usuários de 
cláusulas não comerciais acreditava que “não comercial” deveria 
significar algo diferente, algo específico para o seu espaço. Como a 
Creative Commons poderia escolher ficar do lado da interpretação 
de um grupo e afastar todos os outros?
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O único resultado possível teria sido a proliferação de licenças em 
uma escala sem precedentes, com cada comunidade escrevendo licenças 
boutique que definiam “uso comercial” apenas assim. Dúzias delas. 
Isso teria completamente rebaixado a simplicidade comunicativa que 
as licenças Creative Commons foram projetadas para criar. Assim, 
além de ter pouco incentivo para trabalhar em um problema hipotético, 
esse problema hipotético em particular parecia intratável. Mesmo 
que toda revolta, luta, perseguição e raiva (parte dela dirigida a mim, 
pessoalmente, lembre-se) tenha causado, em longo prazo, uma crise que 
resultou na decisão judicial que invalidou a cláusula não comercial, foi 
realmente o melhor resultado possível para o ensino e a aprendizagem 
em todo o mundo.

Devemos lembrar também que, no início do século XXI, a maioria 
dos estudantes universitários norte-americanos tinham se tornado 
individualistas e apáticos. O mau comportamento das editoras (um 
fusível que estava apenas esperando para ser posto em ignição de 
qualquer forma, graças ao aumento dos custos da virada do século 
dos livros didáticos) e a crise provocada com a derrubada dos sites de 
wikilivros pela LLL acenderam a paixão, a energia e os esforços que 
levaram à contribuição inicial que deu à MetaU a massa crítica para se 
tornar um sucesso. Sem o mau comportamento dos editores, quem sabe 
quanto tempo os alunos teriam continuado a sua soneca coletiva?

Mas, para responder à pergunta específica, se eu pudesse voltar no 
tempo e dar um pouco de orientação específica a esses pioneiros da 
educação aberta, poderia ser este: Abrace a cultura da contribuição. 
Abrace-a tão rápida e completamente quanto você puder. O ensino 
superior não tem que continuar a ser um esforço R/O. Abra os olhos 
para o que está acontecendo ao seu redor no YouTube, no Flickr, na 
Wikipédia, no Facebook e evolua com os tempos, em vez de ser deixado 
para trás por eles. A Era Industrial acabou.
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A necessidade por maior acesso à educação e uma maior eficácia 
no ensino e na aprendizagem é impressionante. Hoje, existem mais de 
30 milhões de pessoas qualificadas para entrar na universidade, mas 
com acesso negado devido ao número de vagas e finanças restritas. 
Nos próximos 10 anos, o número de estudantes em potencial que terão 
acesso negado vai crescer para 100 milhões (Daniels, 2007). Uma grande 
universidade teria que ser criada a cada semana, começando agora, para 
atender a essa demanda esmagadora.

Precisamos repensar as noções tradicionais de onde, quando e como 
as pessoas aprendem. A Aprendizagem continuará dentro das estruturas 
tradicionais, mas também poderá ser mais amplamente disponível através 
de novos modelos emergentes. Pode a noção simples, mas poderosa, de 
combinar conteúdo de alta qualidade sem custo com o alcance da Web 
fundamentalmente moldar esses modelos emergentes e mudar o ensino e 
a aprendizagem? Essa transformação é possível, embora ainda não testada.

Ao longo dos últimos cinco anos, a Iniciativa de Recursos Educacionais 
Abertos (OERs1) da Hewlett Foundation tem trabalhado para equalizar 
o acesso à educação patrocinando o desenvolvimento de conteúdo de 
alta qualidade gratuitamente disponível na Web, removendo barreiras 
para o uso do conteúdo e desenvolvendo pesquisas para compreender 
e estimular o uso. Com parceiros de universidades, do setor privado, 
de governos e de organizações intergovernamentais, a fundação tem 
ajudado a desenvolver o campo de recursos educacionais abertos, de 
uma infância de conteúdo disperso de baixa qualidade e pela Web 
para uma adolescência robusta e precoce, caracterizada por energia e 
idealismo. As principais realizações até o momento incluem mudança 
na cultura das universidades de ensino superior e organizações para 
compartilhar conteúdo anteriormente privado; ajuda na criação de 
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um poderoso portfólio de abertura, materiais de educação de alta 
qualidade e ferramentas que são utilizadas em todo o mundo; dando 
apoio ao desenvolvimento de um sistema de direitos autorais mais 
flexível; mobilização de um forte movimento de indivíduos, instituições 
e agências internacionais de todo o mundo; apoio à preservação e 
acesso aberto aos livros, imagens em movimento, áudio e texto; e 
demonstração da capacidade de conteúdo gratuito disponível on-line, 
de alta qualidade, para acelerar o aprendizado.

Uma avaliação da Hewlett Foundation OER Initiative e de dois outros 
relatórios recentes (Atkins, Brown e Hammond, 2007; OEDC, 2007; 
Salzburg Research, 2007) argumenta que o campo agora precisa migrar 
de uma cultura de compartilhamento para uma cultura de participação. 
A próxima fase do trabalho deve se concentrar em usar o alcance e poder 
do OER para ajudar a atender às demandas de experiências de educação 
de alta qualidade em todo o mundo. O potencial para o OER transformar 
o ensino e a aprendizagem existe, mas ainda é essencialmente não testado.

Como Poderia o OER Transformar o Ensino e a Aprendizagem?

À primeira vista, a única característica distintiva dos OER é que os 
materiais e ferramentas são gratuitos e disponíveis na Web, “24/7”, para 
todos no mundo. Para muitos, essa única característica, que potencialmente 
altera o equilíbrio de poder em torno do acesso ao conhecimento, é 
suficiente para justificar o crescimento e a importância do OER. O 
OpenCourseWare (OCW) do Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) possibilita-nos uma espiada em um futuro onde o aluno no leste 
de Los Angeles ou em Nairobi terá acesso ao mesmo conteúdo acadêmico 
que o estudante do MIT. Nós reconhecemos claramente que o aluno 
do MIT tem acesso a muitos recursos que usuários da Internet em Los 
Angeles e Nairobi não têm, incluindo professores, laboratórios, e outros 
estudantes. O conteúdo é apenas parte da equação de aprendizagem, 
mas, sem dúvida, é um componente indispensável.

No entanto, o acesso aberto não é a única característica da OER que 
a distingue de outro conteúdo na Web acessível pelos sites de busca ou 
por trás de uma parede que requer status, permissão ou recursos para 
penetrar. Recursos educacionais completamente abertos fornecem uma 
licença que concede permissão aos usuários, não só de ler o material, mas 
também para baixar, modificar e postá-lo para reutilização. Os usuários 
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têm a possibilidade de alterar os materiais para atender suas próprias 
necessidades. Eles podem misturar e remixar. A capacidade e o direito de 
reutilização de materiais é um passo importante para permitir que usuários 
em todo o mundo tenham a oportunidade de participar ativamente 
dos processos de ensino e aprendizagem com recursos educacionais 
abertos. Ele cria a oportunidade para a localização dos materiais, em 
que usuários ajustam os materiais de acordo com a sua língua e cultura, 
e para a personalização, na qual os materiais podem ser adaptados e 
modificados para alunos individuais. A reutilização também possibilita 
ciclos contínuos de melhoria de materiais educacionais, pois os usuários 
rapidamente fornecem reações críticas e avaliações aos desenvolvedores 
sobre a qualidade e eficácia dos materiais. Esses circuitos de feedback 
de usuários e desenvolvedores criam um ambiente para a melhoria do 
conteúdo semelhante ao ambiente de software de código aberto.

Para ter certeza, o setor privado pode fazer algumas dessas coisas com 
dados proprietários, como pedir feedback, por exemplo, e modificar 
um produto com base nessas avaliações. Nós incentivamos essa prática, 
mas é uma pálida imitação do envolvimento que um usuário poderia 
ter, fornecendo informação de feedback, modificando os materiais e 
republicando-os na Web para uso por outras pessoas. Além disso, os 
usuários que dão feedback a um fornecedor proprietário são, por definição, 
somente aqueles com o privilégio ou recursos de acesso ao material original.

Essas duas características distintivas da OER têm consequências 
potenciais de longo alcance: Elas alteram o equilíbrio de poder em 
torno da acessibilidade ao conhecimento em todo o mundo e oferecem 
a oportunidade para que as pessoas se tornem habilitadas a assumir o 
controle de seu material e conteúdo educacionais

Uma terceira característica mais controversa do OER requer atenção. 
Nos últimos anos, temos observado que muitos dos mais conhecidos 
materiais de OER são de qualidade superior até mesmo que o melhor dos 
materiais do setor privado ou outro conteúdo proprietário. Uma razão 
para isso pode ser porque os governos ou fundações financiaram grande 
parte do conteúdo OER e tendem a valorizar a qualidade a qualquer 
custo. A qualidade é importante uma vez que há uma abundância de 
conteúdo baseado na Web, embora muitos de valor questionável. A 
estratégia do OER da Hewlett Foundation prioriza exemplos que acabem 
por demonstrar o potencial de materiais com base na Web para o ensino 
e aprendizagem, simultaneamente, com a prioridade de acessibilidade.
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Outra razão pode ser porque a transparência cria incentivos 
implícitos e explícitos para elevar o padrão de qualidade. Através 
da partilha de conteúdo com a comunidade global, as reputações de 
estudiosos, educadores e outros criadores de materiais educacionais 
abertos estão expostas. Quando os contribuintes de OER sabem que 
o mundo irá analisar a precisão e o valor do conteúdo compartilhado, 
aumentam os esforços. Uma terceira razão pode ser que o setor privado 
tende a ser conservador em sua abordagem que serve para criar 
materiais de educação, a fim de manter seu mercado. Por exemplo, em 
um espaço de livros de texto K-12, desenvolvedores de currículo não 
querem ficar muito à frente dos outros por medo de serem removidos 
das listas de livros aprovados para adoção. Em geral, desenvolvedores 
de currículo competem nas margens com fotos, histórias envolventes 
e talvez discos suplementares incluídos na sobrecapa do livro. Seja 
qual for a razão, a biblioteca virtual de OER inclui uma variedade de 
exemplos de materiais exemplificativos que, com o tempo, podem 
criar uma influência positiva sobre o setor privado.

Finalmente, embora nenhum lembrete seja necessário para os leitores 
deste capítulo, o advento da Web 2.0 muda a cara e o caráter da Web. O 
acréscimo das oportunidades de interatividade e comunicação sérias e 
prolongadas e o uso de software que permite simulação tridimensional e 
outros ambientes imersivos aumentaram drasticamente as possibilidades 
de poderosas experiências educacionais na Web. Essas novas dimensões 
da Web são congruentes com o espírito OER de cultura da mistura e 
remix, que coloca o aluno no controle substancial do seu ambiente de 
aprendizagem e no papel de criador, assim como de usuário.

Exemplos da Poderosa Prática Atual de OER

Nós esperamos ansiosamente que as atuais práticas inovadoras 
emergindo da disponibilidade de OER evoluam para formas que não 
podemos sequer começar a imaginar hoje. No entanto, entre os atuais 
materiais educacionais abertos, alguns já exemplificam as características 
do OER e mostram a promessa de influenciar ensino e aprendizagem em 
todo o mundo. Aqueles que seguem o modelo OCW vão se apoiar em 
suas forças para abrir caminho, no seu acesso a ricos cursos multimídia 
e na dinâmica influente de aprendizagem através da criação.
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OpenCourseWare e Cursos Abertos
Talvez o exemplo mais conhecido de OER seja a iniciativa OCW 

do MIT. Descritos mais detalhadamente no capítulo 15, o MIT OCW 
se encaixa perfeitamente no perfil de OER. Antes do OCW, materiais 
de cursos do MIT não eram acessíveis ao público em geral: aqueles 
que não eram do clube eram excluídos. Depois de 2002, as portas se 
abriram para o mundo. E não é apenas acessível, mas também pode ser 
baixado e reutilizado, característica que tem sido usada por instituições 
e professores de todo o mundo. Além disso, ele exemplifica a qualidade.

Seguindo o exemplo do MIT, os atos de publicação dos materiais do 
curso por muitas instituições participantes do OCW Consortium (veja 
http://www.ocwconsortium.org) em todo o mundo representam uma 
mudança significativa do ensino superior na noção tradicional de como o 
conhecimento é controlado e compartilhado. Um dos recentes membros 
do OCW Consortium, o Projeto de Palestras em Vídeo da Universidade 
de Yale (ver http://open.yale.edu/), estende o conceito de cursos abertos 
para incluir todas as palestras de todos os cursos, com grande variedade 
de materiais. Em vez de tentar cobrir todo o catálogo da universidade, Yale 
também selecionou cursos específicos, com base em seu interesse intrínseco 
para um grande público e a qualidade da sua experiência de ensino.

Yale não é a única instituição a oferecer cursos completos. Cursos 
completos de alta qualidade também estão disponíveis na Web 
através da Iniciativa de Aprendizagem Aberta da Carnegie Mellon 
(ver o capítulo 12 deste volume e também http://www.cmu.edu/oli) 
e do Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterey – 
ITESM (ver http://www.montereyinstitute.org/nroc/nrocdemos.html). 
Os cursos do ITESM cobrem grande parte da matéria dos primeiros anos 
de faculdade (e do ensino secundário para cursos avançados) e usam 
conteúdo rico e envolvente baseado em mídia. Todas as três iniciativas 
de aprendizagem aberta permitem que os alunos caminhem no seu 
ritmo de aprendizado e revisem materiais conceitualmente difíceis, 
conforme necessário.

 
Aprender Através da Criação 

Com o surgimento de ferramentas e ambientes wiki fáceis de usar, 
qualquer um agora pode se tornar um criador de conteúdo on-line. 
O exemplo mais reconhecido disso é a Wikipédia (ver http://www.
wikipedia.org/), a maior enciclopédia de conteúdo gratuito na Internet. 
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Traduzida em mais de 200 línguas, é construída pela contribuição de 
muitos, embora haja um grupo núcleo de wikipedistas ativos.

O surgimento de novos recursos como a Wikipédia gera novas 
atividades para o aprendizado. Por exemplo, a prática de utilização da 
Enciclopédia Wikipédia difere da prática de usar a Enciclopédia Britânica, 
em que os usuários podem rever as edições, os pontos contestados e as 
linhas de argumento. O usuário tem a oportunidade de refletir sobre as 
informações fornecidas de maneira diferente da enciclopédia tradicional 
estática. Aprendem “fazendo”, ao envolver e editar o conteúdo ativamente, 
sendo o “dono” de uma entrada ou criando novas entradas de atividades 
inovadoras viabilizadas pela capacidade de utilizar e reutilizar conteúdo 
aberto. O WikiEducator (ver http://www.WikiEducator.org/Main_page), 
que está sendo construído com desenvolvimento colaborativo e redes 
abertas, também aproveita a participação de muitos.

O “ambiente de aprendizagem participativo” também é incentivado 
através de sites OER, como o OpenLearn, da Universidade Aberta do 
Reino Unido (em inglês, OU UK), o Teacher’s Domain, da estação de 
televisão pública WGBH, e o Connexions (ver http://www.open.ac.uk/
openlearn/home.php; http://www.teachersdomain.org/; e http://cnx.
org). O OU UK permite que os alunos se envolvam com o conteúdo 
através de seu próprio caminho de aprendizagem e localizem outros 
usuários que também estão explorando o conteúdo através de 
mensagens instantâneas. Outras ferramentas incentivam espaços 
de reuniões on-line e mapeamento de caminhos do conhecimento 
que podem ser compartilhados com outras pessoas. O LabSpace da 
OU UK (ver http://labspace.open.ac.uk/) convida os indivíduos a 
recontextualizarem conteúdo de seu conteúdo OpenLearn vetados por 
qualidade, ou adicionarem conteúdo recente para os outros construírem. 
A WGBH está abrindo suas coleções de vídeo para uso de professores 
em todo o mundo. Esses ricos materiais de vídeo podem ser utilizados 
e reutilizados. O site Connexions fornece ferramentas para construção 
de conteúdo colaborativo para professores e alunos e a oportunidade 
de agregarem módulos de conteúdo como desejarem. Em particular, os 
sites on-line, como Connexions, permitem que as comunidades de nicho 
se reúnam, produzam e compartilhem conteúdo.

Conteúdo aberto reutilizável em configurações como o OU UK 
LabSpace ou o site da WGBH permite um processo de desenvolvimento 
particularmente inovador. Parte do poder da Web é que seu uso torna 
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possível o desenvolvimento de comunidades de pessoas interessadas 
nos mesmos conjuntos de questões. Comunidades baseadas na Web 
interessadas em usar e melhorar o conteúdo educacional reutilizável são 
capazes de aproveitar alças de feedback rápido, uma forma contínua de 
inovação, criatividade, e redes sociais. Indivíduos da comunidade usam, 
reutilizam, recriam e repostam o conteúdo; outros fazem o mesmo, e os 
materiais originais assumem muitas formas diferentes e modificações 
com base nas diversas necessidades dos usuários.

Usando a Web para criar circuitos de feedback rápido, podemos melhorar 
dramaticamente a qualidade e a utilidade dos materiais educacionais pelo 
engajamento de professores e alunos que são usuários. Feedback contínuo 
e melhoria podem ser aplicados a livros didáticos, planos de aula, livros 
de tarefas e desenvolvimento profissional, para citar alguns. Ele também 
permite que professores se engajem de forma ativa na melhoria da sua área 
de atuação através da abertura do sistema para todos.

Jogos Abertos, Simulações e Outros Ambientes Imersivos
Formas emergentes de conteúdo educacional que poderiam impactar 

poderosamente o ensino e a aprendizagem incluem jogos e simulações 
individuais e multijogadores, simulações e outros ambientes imersivos. 
O poder potencial do ambiente imersivo é que o aluno está motivado 
para aprender dentro de um contexto que muitas vezes o obriga a se 
envolver em atividades para continuar. Jogadores fazem escolhas, 
tomam ações, constroem e, muitas vezes, interagem com outros 
jogadores para atingir seus objetivos no ambiente. Ambientes mais 
complexos muitas vezes desafiam os alunos a pensar de diferentes 
maneiras para resolver problemas e oferecem recompensas para o 
sucesso. Muitos ambientes têm problemas que exigem que o usuário 
se envolva várias vezes para praticar, aprender, falhar e tentar 
novamente. Essa sequência se assemelha às provações da vida real. 
Incentivos embutidos e concorrência são atributos-chave de muitos 
ambientes imersivos. Com o tempo, uma biblioteca com ambientes 
educacionais imersivos abertos que são explicitamente educacionais 
surgirá. Já há alguns exemplos. O jogo Discover Babylon ensina o 
usuário a ser um arqueólogo, com informações históricas e científicas 
precisas em simulações tridimensionais foto realistas que permitem 
exploração e descoberta com o objetivo final aberto (ver http://www.
discoverbabylon.org). O Surgery Simulator (simulador de cirurgia) é 
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um ambiente laparoscópico altamente fiel, que permite que cirurgiões 
pratiquem tarefas operativas complexas (ve o artigo do ScienceDaily 
em: http://www.sciencedaily.com/releases/2005/06/050627062144.htm). 
O dispositivo simula, com um elevado grau de precisão, a anatomia de 
órgãos e tecidos. O Immune Attacke ensina biologia celular, colocando 
o aluno em uma situação parecida com a de uma guerra dentro de um 
sistema circulatório humano (ver http://www.fas.org/immuneattack). 
As características motivadoras desses jogos podem ser o suficiente para 
convencer os alunos e professores a fazerem uso deles.

Ambientes imersivos como esses envolvem os alunos em 
aprendizagem dinâmica, ao invés da habitual, e na oportunidade de 
participar ativamente na descoberta científica. Os alunos aprendem 
fazendo, em vez de simplesmente sabendo.

Olhando para o Futuro
Imaginamos alguns cenários poderosos emergindo nos próximos 

anos, onde combinações de recursos educacionais abertos podem ser 
utilizadas para drasticamente alterar as oportunidades de ensino e 
aprendizagem.

Os três tipos de conteúdo OER atuais descritos na seção anterior 
são apenas uma pequena parte de uma virtual muito maior e um 
tanto incipiente biblioteca Web, com ferramentas e conteúdo gratuitos 
e reutilizáveis e de qualidade, muitas vezes, bastante elevada. Os 
próximos anos prometem avanços surpreendentes na área de OER.

A Open Content Alliance e o Projeto Google Books vão digitalizar uma 
enorme porcentagem dos livros que as leis de propriedade intelectual 
permitem. Arquivos de vídeos educacionais serão parcialmente abertos. 
Coleções gigantes de materiais originais de bibliotecas públicas e 
universitárias serão abertas e cada vez mais utilizáveis. Novas gerações 
de professores estarão completamente integrados e preparados para a 
Web. A tecnologia que faz com que a Lei de Moore continue a se manter vai 
reduzir os custos e acelerar o acesso. A revolução nas telecomunicações 
levará a Web para todo o mundo através de computadores portáteis, 
telefones celulares e outras ferramentas facilmente utilizáveis.

Como podemos capitalizar em nossas experiências atuais com o OER 
nas mudanças que virão ao longo dos próximos anos e no poder das 
comunicações e interatividade da Web 2.0 para transformar o ensino e a 
aprendizagem? Não pretendo ter as respostas. A transformação costuma 
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vir lentamente, mas geralmente envolve a mudança de processos 
e oportunidades. Tudo o que podemos fazer é aguçar o apetite dos 
leitores, e estimular sua imaginação com três possibilidades.

Aprendizagem de Idiomas
Recentemente, temos estado envolvidos com um exemplo muito 

interessante do uso da tecnologia para a aprendizagem. A Iniciativa 
de Aprendizagem Aberta de Idiomas (em inglês, OLLI), um projeto de 
pesquisa e desenvolvimento altamente inovador, vai usar tecnologia on-
line para ensinar línguas estrangeiras, 24/7, e ser acessível abertamente 
em todo o mundo. O sistema está sendo projetado para oferecer um 
conjunto de 24 unidades básicas de Inglês, para trazer alunos de 12 a 
18 anos de idade para o nível de proficiência avançado, integrando as 
tecnologias de jogos, animação e reconhecimento de voz através da 
Internet dentro de uma pedagogia de imersão estruturada.

Um usuário também será capaz de se comunicar com outras pessoas 
que estarão simultaneamente utilizando o programa. Isso poderia 
formar uma comunidade de alunos. Os dois programas iniciais 
ensinarão inglês para nativos chineses e para estudantes nativos de 
língua espanhola. O projeto será então aplicado a outros idiomas. 
Esperamos plenamente que a OLLI defina o padrão para uma solução 
de tecnologia para o ensino da língua oral e que seja em um ambiente 
motivador, onde os alunos dentro das escolas possam aprender em seu 
próprio ritmo. O cronograma estabelecia o fim da primavera de 2008 
para lançamento de uma versão beta aberta do programa para falantes 
de chinês aprenderem inglês.

Os programas serão totalmente abertos para uso e reutilização por 
outros. A capacidade de reutilizar irá fornecer imensas possibilidades 
para adaptar os materiais. Corporações, governos e pessoas 
individualmente poderão se adaptar à sua utilização. A demanda para 
aprender a falar Inglês é mundial.

Ensino Secundário e Livros de Texto para Cursos e Ambientes 
Imersivos Universitários

Em muitos países, como nos Estados Unidos, não existe um método 
para validar a eficácia dos livros ou outros materiais de ensino. Livros-
textos são tradicionalmente criados por um ou alguns estudiosos ou 
professores, de acordo com um conjunto de especificações de editoras, 
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que são selecionadas para maximizar as vendas, não a compreensão e 
o acesso. Em alguns casos, tais como cursos avançados ou cursos de 
calouros e estudantes de segundo ano de faculdade, os livros pesam 
de 2 a 3 quilos e, para os estudantes universitários, o custo passa de 
US$ 100,00 cada. Na Califórnia, os livros didáticos para um estudante 
de faculdade comunitária comum normalmente custam mais que 
mensalidades e taxas do aluno.

Imagine se houvesse um conjunto de livros-textos de alta qualidade, 
abertos e reutilizáveis na Web. Cada livro aberto tem as páginas 
convencionais e figuras como outros livros, mas também tem incorporado 
laboratórios, simulações interativas, vídeos e outros materiais de apoio. 
Um poderoso componente ao disponibilizar este livro gratuitamente 
na Web é que ele pode ser atualizado continuamente com novos 
conhecimentos. Uma versão do livro também poderia estar disponível 
em um dispositivo de mão. Uma versão de baixo custo de impressão, 
conforme a demanda, poderia estar disponível. Ainda que na forma 
impressa o livro perdesse suas características interativas, ainda seria tão 
útil quanto livros didáticos atuais.

O projeto facilitaria ciclos de melhoria rápida. Faculdades que usam o 
livro-texto seriam capazes de dar feedback aos autores ou editores sobre 
a sua utilidade, destacar lugares e conceitos onde a apresentação não é 
clara e por isso seus alunos não entenderam o material, e por outro lado 
comentariam sobre a utilidade e eficácia do material. No melhor dos 
mundos, os alunos também poderiam dar sua opinião. O autor original 
poderia reunir as informações e, quando estivesse claro por fortes dados 
que alguma área era problemática, ele melhoraria o livro didático para 
abordar as questões levantadas.

Ou, talvez, o instrutor local pudesse assumir o desafio de mudar ele 
mesmo o texto, e depois postar o que foi modificado para se adaptar 
ao ambiente local. Em ambos os casos, o processo seria um circuito de 
troca de opiniões guiado pelo usuário, forte e rápido, que cria um ciclo 
de melhoria contínua.

Uma série de projetos já está explorando a ideia de livros abertos, 
particularmente para cursos de faculdades comunitárias. É bem possível 
que em três ou quatro anos a partir de agora tenhamos conjuntos de 
livros da faculdade comunitária que foram, na verdade, validados como 
eficazes por usuários.
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Cursos Secundários e Universitários
Livros didáticos são apenas o começo. Cursos completos de alta 

qualidade estão amplamente disponíveis on-line. Com os cursos de 
alta qualidade de MIT, Yale, Carnegie Mellon, Instituto Monterey e 
outros, estamos tentadoramente perto de mudar o caminho acadêmico 
de uma escola secundária nos Estados Unidos, ou os primeiros dois 
anos de muitas faculdades e universidades. Não vai demorar para 
expandirmos esses materiais para cobrir todos os principais cursos 
para escolas secundárias ou faculdades. Tal como acontece com 
livros-textos, esses materiais podem ser utilizados e reutilizados para 
atender às necessidades de aprendizagem locais e pessoais. Os cursos 
da Carnegie Mellon e do ITESM já são altamente interativos, e todos 
os cursos podem ter dispositivos de comunicação embutidos para que 
os usuários possam facilmente se conectar com outros usuários. E os 
materiais estariam abertos aos comentários dos usuários para que eles 
pudessem ser continuamente melhorados.

Enquanto livros abertos não necessariamente ameaçam as formas 
tradicionais de ensino, talvez a existência de cursos instrucionais 
completos, abertos, de altíssima qualidade, 24/7, com base na Web, pode 
fazê-lo. Por que um docente iria palestrar se instrução semelhante, e às 
vezes mais engajada, estivesse disponível para os estudantes a qualquer 
hora do dia ou da noite? No mínimo, alguns instrutores iriam pensar e 
reconsiderar seus estilos de ensino, talvez passando de uma abordagem 
didática para outra de coaching.

Por outro lado, por que precisaríamos de materiais de tecnologia 
em tudo já que palestrantes estariam indo muito bem, obrigado? 
Podemos pensar em três razões importantes. Uma é simplesmente que 
os materiais fornecem ao aluno uma forma alternativa de aprender e 
revisar o material do curso, como livros didáticos aprimorados fariam, 
ou até mesmo como os livros didáticos atuais fazem. A segunda é que 
é possível aos estudantes realmente aprender melhor ou mais rápido 
usando os cursos. E a terceira é que as pessoas fora das escolas e 
faculdades que não têm acesso a instrutores podem querer aprender o 
material por conta própria.

A primeira dessas razões não será transformadora. A segunda 
poderia ser. Na verdade, em relação à eficácia, a Carnegie Mellon tem 
apenas concluída a primeira de uma série de avaliações dos programas 
OER. Tal como acontece com muitos cursos orientados para a tecnologia, 
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uma avaliação típica, pareando a eficácia do curso de tutor cognitivo 
da Carnegie Mellon com a eficácia do mesmo curso ministrado por 
palestra, termina com um empate: sem diferença. Isso, naturalmente, é 
uma prova da eficácia da tecnologia do curso e de se a palestra é eficaz, 
mas não fornece um forte argumento para substituir o palestrante.

No entanto, o fato de o curso de tecnologia estar disponível 24/7 para 
os alunos e que as palestras eram dadas em tempos espaçados através de 
um semestre sugeriu um tipo diferente de avaliação, que variou o tempo 
para a aprendizagem, bem como o meio para a aprendizagem. Nessa 
avaliação de um curso de estatísticas introdutórias de tutor cognitivo, um 
conjunto de estudantes fez o curso de tutor cognitivo com uma reunião 
uma ou duas vezes por semana com o instrutor, mas sem palestras; um 
segundo conjunto de estudantes fez o curso com aulas regulares e teve 
o curso impulsionado pela tecnologia disponível, mas não foi exigida. 
Todos os alunos tinham uma carga completa de matéria para o semestre.

Outro requisito, no entanto, distingue essa avaliação a partir de 
outros estudos de eficácia de curso. Aos alunos do curso com tutor 
cognitivo foi dada apenas metade do semestre para completar o curso. 
A avaliação constatou que os alunos do curso guiado por tecnologia 
se saíram um pouco melhor na metade do tempo do que os alunos do 
curso com palestra, que tiveram todo o semestre. Essa constatação é 
muito interessante, e a Carnegie Mellon terá que replicá-la para ver se 
a experiência pode ser generalizada para outros cursos, e talvez para 
explorar se uma redução de 50% no tempo é o limite.

Para muitas pessoas no campo da educação, não é um achado 
surpreendente. Elas apontam que as estruturas de aula e semestre não têm 
mudado ao longo dos séculos passados e que muitos estudantes atestam 
aprenderem pouco com palestras, que não poderiam aprender de livros 
didáticos e outros alunos. Instrução poderosa e envolventemente disponível 
24/7 via laptop e, em um futuro próximo, celular, caberia mais naturalmente 
na vida dos estudantes que assistem a palestras de manhã.

Ainda que previsíveis, quais são as implicações para a transformação 
da maneira com que nós tradicionalmente pensamos sobre aprender 
materiais acadêmicos? Talvez a faculdade poderia ser reduzida para 
dois ou três anos, se os alunos aprendessem tanto quanto antes, ou mais. 
Talvez instrutores pudessem atender seus alunos apenas uma vez por 
semana para fornecer algum treinamento de emergência. Instrutores 
estariam livres para fazer mais de suas próprias pesquisas.
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Uma terceira implicação é para pessoas que não são oficialmente 
alunos em uma faculdade ou universidade. A avaliação sugere que 
aqueles preparados para cursos de nível superior poderiam, com um 
apoio mínimo, aprender o material em casa ou em uma biblioteca, 
no seu próprio ritmo. Este por si é um grande resultado, e podemos 
imaginar as corporações incentivando seus funcionários a se engajar em 
cursos relevantes de aprendizagem aberta.

No longo prazo, as possibilidades de autoaprendizagem desse tipo 
estão abertas. Existe, no entanto, uma implicação importante. Se alguém 
aprende o material de forma independente, por que não começar a 
conferir algum crédito ou certificação para o esforço? Descobrir isso 
pode exigir que um curso rigoroso de exames finais seja desenvolvido 
para determinar se a pessoa realmente alcançou um nível adequado 
de compreensão do material. Em seguida, uma ou mais organizações 
teriam que ser estabelecidas para administrar tal exame, e certificar 
que a pessoa aprendeu o material. A Western Governors University, 
localizada em Utah, oferece um serviço similar.

Finalmente, a existência de um corpo de cursos completos, on-line e 
gratuitos, sugere que pode ser possível preencher cursos que satisfaçam 
uma faculdade completa. Esses cursos on-line seriam disponibilizados 
para qualquer pessoa e poderiam levar o crédito para a graduação sem 
uma residência. Mas também poderiam ser úteis para criar novas formas 
de instituições que facilitariam tanto ao aluno autodidata obter materiais 
de aprendizagem gratuitos e on-line como a oferta de oportunidades 
para os alunos interagirem com outros autodidatas com interesses afins.

Para estender este pensamento, agora está totalmente dentro da 
nossa capacidade tecnológica criar uma universidade virtual em 
um ambiente simulado, interativo e tridimensional como o Second 
Life. Avatares dos alunos virtuais guiados por autodidatas de todo 
o mundo interagem uns com os outros, fazem cursos de mídias 
ricas, cursos de tutor cognitivo ou cursos de palestra sozinhos ou 
com outros, e participam de seminários que podem ser criados por 
estudantes ou outros interessados (por exemplo, professores tirando 
um “busman’s holiday”, especialistas e atuantes na área). Dentro da 
universidade virtual, música, artes cênicas, esportes e clubes de todos 
os tipos poderiam existir, enquanto brotariam cafés para conversas. 
Ao longo do tempo, talvez uma liga “silício” de universidades 
pudesse surgir.
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Através do nosso trabalho com a Fundação Hewlett, nós conversamos 
com pessoas de todo o mundo sobre as possibilidades de utilização 
de OER para reestruturar a formação de professores, abastecer 
médicos com informações atualizadas e alterar as oportunidades 
para aqueles milhões de pessoas que são agora capazes de frequentar 
a universidade, mas não têm lugares nas instituições convencionais. 
Esses três exemplos de como o OER pode influenciar o ensino e a 
aprendizagem são apenas uma pequena amostra de um universo de 
possibilidades.

Superando Obstáculos
Nem tudo é otimismo no mundo OER. Há muitos impedimentos 

possíveis para tornar o OER uma tendência dominante na educação. 
Além disso, à medida que progressar da perspectiva do aumento da 
utilização dos OER de maneiras interessantes, mais as paisagens se 
tornarão traiçoeiras. Existem obstáculos para a ampliação da utilização 
de OER para transformar o ensino e a aprendizagem, mas acreditamos 
que podem ser superados.

Como discutido ao longo deste volume, por exemplo, as leis 
de propriedade intelectual e os costumes são um obstáculo muito 
significativo para o uso eficaz de conteúdo educacional aberto. A 
Creative Commons e outras organizações oferecem ajuda substancial, 
mas a estrutura básica das leis tende a impedir inovação nesta área.

A sustentabilidade é outro grande obstáculo. É fácil argumentar que 
há uma contradição inerente à proposição de que o conteúdo gratuito 
pode ser sustentado através de um modelo de negócio. No entanto, 
uma grande variedade de modelos está surgindo. Nos mais simples, 
o governo ou uma instituição como o MIT fornece, atualiza e mantém 
coleções de materiais; essas entidades o fazem porque o conteúdo ou 
é um bem público ou é do melhor interesse da instituição fornecer 
suporte contínuo. Um segundo modelo vem da experiência com 
software de código aberto e pode ser chamada de modelo “Red Hat”. 
O conteúdo seria totalmente aberto, mesmo para uso comercial. Assim, 
uma empresa pode tornar um conjunto de cursos totalmente abertos e 
proporcionar um serviço de desenvolvimento profissional em torno dos 
cursos, e pagar de volta uma pequena porcentagem das taxas cobradas 
para o desenvolvedor de conteúdo mantê-lo e atualizá-lo. Pode surgir 
um modelo de terceira sustentabilidade, a partir de um grupo de 
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voluntários que decidirão que eles manterão a integridade de um corpo 
de conteúdo aberto. A área geral de modelos de sustentabilidade está 
amadurecendo rapidamente.

Um terceiro obstáculo é a interoperabilidade, como outras discussões 
nesse livro têm apontado. Os obstáculos mais importantes para uma 
rápida inovação, no entanto, não são técnicos. Eles têm a ver com 
costumes, práticas padronizadas e interesses adquiridos de pessoas nas 
universidades e escolas e dentro dos mercados, como as editoras, que 
poderão ser forçadas a mudar se as estratégias OER ganharem mais 
tração. As tradições têm resistido à escolaridade no mundo desenvolvido 
e não devem cair, a menos que prevaleçam razões de eficácia, custo e 
do bem público. No mundo em desenvolvimento, onde as necessidades 
são muito mais terríveis e mais urgentes, as possibilidades de grande 
inovação podem ser melhores.

Nós tentamos indicar que os critérios para a mudança de eficácia e 
custo podem muito bem ser solucionados com as inovações no ensino 
e na aprendizagem que derivam do uso de recursos educacionais 
abertos. Em matéria do bem público, defendemos, a partir da posição de 
Amartya Sen (1999), que conhecimento é um facilitador das liberdades. 
Povos pobres e oprimidos têm um direito inerente à oportunidade de 
melhorar-se, no entanto, a falta de conhecimento e informação impede 
essa oportunidade. E, no longo prazo, confinar o conhecimento para 
que ele beneficie apenas aqueles privilegiados e ricos vai limitar o 
crescimento do conhecimento para todos.

Nota

1 Recursos Educacionais Abertos (em inglês, OER) é um termo cunhado 
em Paris, em 2002, em um fórum da UNESCO, onde participaram países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, para vislumbrar o potencial de materiais 
educacionais digitalizados e ferramentas gratuitamente oferecidas para que 
educadores, estudantes e autodidatas possam utilizar e reutilizar para fins 
de ensino, aprendizagem e pesquisa. Eles imaginaram o conteúdo OER como 
conhecimento, e argumentaram que o conhecimento não é estático, mas sim 
um processo dinâmico contínuo – interpretações, usos e contextos variam – e o 
processo de adições e modificação avança na evolução das ideias.

Recursos Educacionais Abertos incluem conteúdo de alta qualidade, 
ferramentas e recursos de implementação. Conteúdo educacional inclui cursos 
completos, material didático, revistas científicas, dados, módulos, objetos de 
aprendizagem, jogos, simulações, materiais instrucionais interativos, coleções. 
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Pesquisa aberta e gestão de sistemas, sistemas de desenvolvimento de conteúdo 
fáceis de usar, repositórios amigáveis ao usuário, portais e recursos on-line que 
facilitam comunidades virtuais de aprendizagem – todos são parte da categoria 
de ferramentas. Recursos de implementação, como licenças de propriedade 
intelectual flexível e mecanismos de tradução, são necessários para garantir o 
uso, a reutilização e a localização, bem como facilitar a disseminação.
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Introdução

Abrir conhecimento na educação vai um passo além de abrir as portas 
das nossas salas de aula para colegas. Trata-se de cocriar, experimentar, 
refletir, compartilhar e reutilizar ideias e conhecimentos acumulados 
sobre ensino e aprendizagem. É ativo e saúda a participação de todos 
os envolvidos – aluno, instrutor, pesquisador, formulador de políticas, 
bem como desenvolvedor e administrador de faculdades. Pensamos 
nesse gênero como abraçar os ideais acadêmicos e as práticas de nossa 
cultura digital participativa e contemporânea.

Semelhante ao conhecimento gerado dentro dos círculos disciplinares, 
os proponentes do conhecimento aberto veem o campo como meio para 
ganhar credibilidade por saber que perguntas foram feitas e entender 
como elas foram testadas e examinadas, que resultados surgiram, 
e como podemos confiar nesses resultados. Mais importante, nós 
queremos resultados medidos em termos de melhor prática e melhoria 
da aprendizagem dos alunos. Nós encorajamos as contribuições de 
todos os vocacionados para a educação e defendemos a mudança 
educacional conduzida a partir das ideias, práticas e reflexão de todos 
esses participantes.

Abrir o conhecimento aproveita os princípios da nossa cultura 
participativa, atual e digitalizada. Conforme descrito por Henry Jenkins 
em “Confrontando os Desafios da Cultura Participativa: Educação para 
a Mídia do Século XXI”, essa cultura vibrante inclui: 
1. menos barreiras à expressão e engajamento;
2. forte apoio para a criação e compartilhamento;
3. orientação informal;
4. um ambiente onde os membros acreditam que suas contribuições 
importam; e
5. conexões com outras pessoas (2006, p. 7).

Conhecimento Educacional Aberto: 
Mais que Abrir a Porta da Sala de Aula

Cheryl R. Richardson

18
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Em outras palavras, é rico em práticas particulares de conexão, 
cocriação, e distribuição de ensino e aprendizagem. Com o tipo certo 
de apoio e desenvolvimento, essa cultura tem o potencial para difundir 
a inovação e a melhoria das práticas educativas rápida e amplamente.

No contexto de melhorar o ensino e otimizar a aprendizagem, os 
autores examinam as diferentes perspectivas de conhecimento aberto. 
Os autores perguntam – e com teoria, exemplo e descrição – respondem 
a perguntas sobre o que abertura de conhecimento sobre ensino e 
aprendizagem significa, como podem ser realizados, os desafios de 
tentar, e os vários benefícios potenciais, assim como os alcançados.

O Que nos Motiva

A motivação para aproveitar os hábitos de nossa atual cultura 
participativa para abrir o conhecimento em educação reside em querer 
acelerar a mudança na educação internacional. Autores reconhecem 
variadamente a necessidade de fornecer acesso à educação universal, bem 
como para melhorar as práticas de sala de aula, e eles veem os parâmetros 
de colaboração de conhecimento aberto como uma parte importante da 
melhora rápida e disseminada da aprendizagem dos alunos.

Sem dúvida, há uma grande e dinâmica pesquisa educacional 
comunitária que trabalha para entender como as pessoas aprendem formal 
e informalmente, bem como os vários impactos de pessoal, salas de aula, 
sociedade, e desenvolvimento de alunos. Da mesma forma, há professores 
e inovadores que expandem sua compreensão de ensino e aprendizagem, 
tentando abordagens novas, examinando de perto as práticas de longa data, 
e/ou através da troca de ideias com os colegas. Algumas dessas mudanças no 
conhecimento acontecem dentro das escolas, departamentos, comunidades 
e projetos, enquanto outras permanecem dentro das paredes da sala de 
aula de um educador. Os defensores do conhecimento aberto insistem 
que é poderoso, de fato necessário, abrir essas lojas de conhecimento – 
aquelas que são geradas por profissionais – e dividi-las amplamente, para 
serem revisadas, reutilizadas e agregadas. Como Gale (2008) explica em 
seu capítulo, um campo de inquérito público e de utilidade pode ser o 
resultado final de curiosidade e investigação privada, se for praticado em 
um ambiente aberto.

Podemos adotar algumas das práticas de educação aberta (por 
exemplo, código aberto e princípios de compartilhamento de conteúdo 
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aberto) para trabalhar com comunidades reformadas para empurrar 
em direção à abertura o conhecimento dos profissionais do ensino, 
aprendizagem e inovação? Dada uma pletora de ferramentas digitais, 
quais ferramentas poderiam dar suporte a este tipo de trabalho?

Algo Precisa Mudar

No contexto deste volume, a abertura do conhecimento envolve 
um conjunto de ideias que incluem investigação, cocriação, conexão, 
compartilhamento, reutilização e capacidade. Autores dentro dessa 
seção enfatizam essas ideias em maneiras diferentes, e oferecem práticas 
relativas a projetos que nos movem para mais perto de usar tecnologias 
participativas para abrir o conhecimento em educação. Como eles 
oferecem exemplos, também descrevem os principais componentes 
da cultura da educação que precisam mudar para acelerar a adoção 
de práticas específicas. Algumas das ideias são individuais (membros 
do corpo docente devem mudar seu foco), outras são institucionais 
(organizações devem reestruturar), e outras ainda são abrangentes 
(devemos inculcar o espírito de novos valores). 

A chave entre essas mudanças é o foco na aprendizagem dos alunos. 
Quase todos os nossos autores lembram-nos que a aprendizagem dos 
estudantes forma a base para a construção do conhecimento na educação 
e que é preciso encontrar formas de ajudar os professores a focar nesse 
objetivo comum e cultivar maneiras de prestar atenção para isso. 
Oblinger e Lombardi (2008) encorajam-nos a compreender e a aplicar 
estratégias pedagógicas contemporâneas dos alunos. Bass e Bernstein 
(2008) aprofundam essa questão e compartilham estratégias-chave para 
ajudar os professores a terem o tempo e a energia para se dedicarem 
com foco no aprendizado do estudante. Fong (2008) explica como 
docentes em sua instituição se deslocaram para focar na aprendizagem 
dos alunos e argumenta que os mecanismos de financiamento devem 
também seguir o exemplo, baseando seus orçamentos no desempenho 
dos alunos (e não no da sala de aula).

Um complemento do conhecimento aberto em torno de aprendizagem 
dos alunos significa mudar a forma como desenvolver a prática de 
ensino, seja face a face ou não. Laurillard (2008), Gale, Bass e Bernstein, 
todos conversam sobre maneiras de usar questões para abrir a prática de 
ensino. Dentro de uma rede, como indivíduos, e com várias ferramentas 
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digitais, todos eles consideram o papel do inquérito e do processo para 
fazer a prática útil aos outros. Eles também enfatizam a necessidade de 
construir espaços físicos, digitais e sociais em que professores possam se 
envolver em práticas de construção de conhecimento.

Autores nesta seção também descrevem o conhecimento gerado 
em outras áreas de educação e encorajam-nos a mudar a maneira de 
como pensamos sobre a fusão de todas estas contribuições. Eles pensam 
sobre e consideram maneiras para extrair e entender o corpo docente 
e a prática do ensino do conhecimento do professor, o conhecimento 
administrativo de apoio institucional e recompensa, o conhecimento 
de líderes de projeto sobre apoio e transformação educacional, o 
conhecimento dos líderes nacionais de campos amplos, bem como o 
conhecimento geral entre esses grupos quando eles interagem. Como 
poderiam os princípios de comunidade, participação e construção do 
conhecimento ajudar a agregar tudo isso e torná-los úteis?

Abrir o Conhecimento Difere da Pesquisa

Em alguns aspectos, a abertura do conhecimento na educação segue 
um paradigma tradicional que envolve questionar, testar, refletir e 
propagar os resultados. No entanto, existem diferenças importantes 
que separam os dois campos. Primeiramente, Cambridge (2008) e Gale 
lembram-nos que a construção de campo vai acontecer através de 
liderança distribuída e entre uma ampla base de contribuintes, e não 
entre um círculo restrito de especialistas. O crescimento nesse campo 
será colaborativo e não protegido.

Em segundo lugar, a colaboração é fundamental. Em “O Meio dos 
Espaços Abertos” nesse volume, Bass e Bernstein explicam o papel 
único e poderoso da colaboração do corpo docente na abertura do 
conhecimento na educação. Não são apenas projetos e trabalhos que 
se tornam mais complexos quando recebem contribuições de muitas 
pessoas, eles argumentam, “ideias e práticas mais robustas”, e essa 
atividade ajuda ideias locais a assumirem maiores formas de significado.

Em terceiro lugar, porque a liderança e o conhecimento serão 
distribuídos e cocriados, ideias em torno de validar reivindicações de 
conhecimento terão de mudar. Uma vez que a partilha de conhecimento 
educacional é verdadeiramente aberta e colaborativa, podemos assumir 
que o diálogo e a crítica têm ocorrido em todas as fases, que comentários 
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de evidência entre pares continuamente acontecem, e que esse processo 
produz diferentes “resultados”, úteis para diferentes colaboradores. 
Nós, portanto, precisamos de sistemas orientados pela comunidade, 
como os sugeridos por Iiyoshi e Richardson (2008), Laurillard e Oblinger 
e Lombardi que ajudam a priorizar as leituras e sintetizar contribuições.

O potencial para a abertura de conhecimento em educação é imenso. 
Como nossos autores reconhecem, abrir o conhecimento da prática 
docente, transformação educacional e mudança institucional podem 
nos ajudar a alcançar as nossas metas múltiplas para oferecer educação 
de alta qualidade para todos os alunos.

Desafiado pela Diferença

Como descrito anteriormente, a abertura do conhecimento 
educacional não pode seguir as regras da investigação comunitária 
– são muito diferentes. Da mesma forma, não se pode seguir os 
preceitos da comunidade empresarial, porque, como Diana Laurillard 
nos lembra, a educação é uma atividade política que engloba os 
valores morais da sociedade. Os clientes aqui são jovens, que muitas 
vezes não têm nenhuma influência nos produtos que “compram” do 
mercado educacional. E embora nós dependamos da tecnologia para 
nos ajudar a mudar, não podemos continuar a nossa mudança sem o 
desenvolvimento tecnológico – mudanças na educação acontecem 
muito mais devagar. Portanto, devemos desenvolver nosso próprio 
modelo para o desenvolvimento e crescimento do campo, e desenvolver 
as ferramentas que precisamos para seguir em frente.

Vamos precisar de ferramentas e recursos para ajudar os professores 
a desenvolverem, disseminarem e reutilizarem pedagogias em formas 
genéricas. Precisaremos também de ferramentas para ajudar educadores 
a articular e compartilhar os seus conhecimentos e serem motivados 
para reutilizar e recontribuir seu conhecimento. Vamos precisar de 
meios para ajudar a comunidade a encontrar informações úteis. E vamos 
precisar de meios para sustentar esse campo.

Gerar e Extrair Conhecimento
Ferramentas para articular e comunicar nossas ideias nascentes e 

situacionais sobre o ensino e a aprendizagem são importantes. Bass e 
Bernstein, Gale e Laurillard, todos salientam a importância da facilidade 
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de uso e orientação na utilização de ferramentas durante esse processo. 
Dalziel (2008) e Iiyoshi e Richardson descrevem o desenvolvimento 
de ferramentas específicas que têm ajudado a facilitar a gravação e 
recuperação do conhecimento.

Alguns autores também olham atentamente para o papel essencial 
das comunidades – de ensino aberto e de liderança – na geração 
de conhecimento. Laurillard esboça os componentes desse tipo de 
comunidade e Bass e Bernstein consideram especificamente o papel 
da colaboração do corpo docente na geração, construção e validação 
de alegações de conhecimento. Outros ecoam essas ênfases. Contudo, 
ainda restam dúvidas sobre como desenvolver ferramentas que reflitam 
o trabalho da comunidade para desenvolver algo mais do que uma 
ferramenta para comentar ou criticar.

Comunicando o Conhecimento
Como todos os participantes desse sistema têm diferentes formas de 

situar o conhecimento, os autores reconhecem inúmeros desafios para 
compartilhar o que uma pessoa ou grupo sabe com outros. Alguns 
desses desafios são técnicos (como podemos desenvolver sistemas 
totalmente interoperáveis para compartilhamento), mas a maioria é 
ideológica (como vamos primeiramente capturar o que é conhecido e, 
em seguida, como ele se move?).

Embora a documentação seja essencial, os autores referem-se de 
forma variada ao papel de intermediários em sintetizar e divulgar o que 
é conhecido. Cambridge descreve os papéis dos grupos intermediários, 
não só na geração de conhecimento, mas também na criação de redes e na 
sustentação de sistemas de construção de conhecimento. Ela reconhece 
que projetos e pessoas intermediárias ocupam uma posição única para 
ver e articular conhecimentos acumulados. Outros autores observam que 
os projetos também têm a vantagem de criar espaços em meio seguro em 
que colegas improváveis podem convocar e aprender uns com os outros. 
Questões em torno de fazer espaços digitais que agreguem convocação, 
facilidade de navegar e sensibilidade a mudanças permanecem.

Sustentar Sistemas de Construção de Conhecimento Aberto
Cambridge explica em seu capítulo que uma sociedade de construção 

de conhecimento “pressupõe o compartilhamento aberto de informações 
e apoio desse compartilhamento” e, em vários momentos, nossos 
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autores veem um papel crítico para que a tecnologia digital faça isso. 
Eles descrevem como ferramentas digitais têm introduzido maneiras 
novas para que possamos acessar, entregar, compartilhar e trocar 
conhecimentos uns com os outros. Mas eles também mostram que para 
entregar conhecimentos, recebê-los, ou para aprender com os outros, 
os interessados em educação devem criar funções em torno de troca, 
métodos, técnicas e estratégias para promover a interação e colaboração.

Oblinger e Lombardi ecoam os componentes de Jenkins de uma 
cultura emergente e participativa que nos ajuda a criar esses papéis, que 
farão parte da cesta de estratégias que terá de sustentar o crescimento 
no conhecimento de ensino e aprendizagem. Fong e Laurillard 
ajudam-nos a ver quais papéis administradores institucionais podem 
desempenhar ao sustentar uma cultura favorável à abertura na 
mudança educacional.

Huber e Hutchings (2008) especulam sobre direções futuras, 
conjecturando que tanto preservar quanto expandir a abertura sobre 
o ensino e a aprendizagem permanecerá como desafios centrais para 
os proponentes do Conhecimento Aberto. Como outros autores, eles 
veem papéis fundamentais para experimentação, várias formas de 
representação, legisladores, professores e tecnologistas, mas eles alertam 
que a crescente procura por “formulários para prestação de contas” 
pode diminuir o espaço atual que temos para experiência e intercâmbio. 
A sua visão do futuro reafirma a necessidade de todos nós prestarmos 
atenção e, se necessário, reformularmos nosso contexto.

Coisas para Pensar
Esta seção abrange uma ampla gama de espaço. Autores discutem 

ensino e aprendizagem em faculdades comunitárias nos Estados Unidos, 
faculdades de quatro anos, universidades e instituições de ensino 
superior no Reino Unido. Eles também olham para o ensino habilitado 
por tecnologia, bem como para as práticas de sala de aula tradicionais; 
propõem novos processos de redesenho do curso, e as maneiras 
em que o apoio ao ensino da faculdade poderia mudar; e sugerem 
como conduzir a inovação educacional a partir das contribuições dos 
alunos, professores, conferencistas, administradores, reformadores e 
formuladores de políticas.

Autores, nesta seção, portanto, destacam uma variedade de 
preocupações. Enquanto lê os seus capítulos, você poderia perguntar:
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• Qual é o papel de abrir o conhecimento promovendo e sustentando a 
mudança sistêmica e sistemática? Quais são as várias fases de mudança 
que os autores descrevem – da escola à instituição – e os papéis dos vários 
atores, incluindo professores, projetos externos e administradores?
• Quais são as implicações para ferramentas que podem ajudar a 
capturar e compartilhar o conhecimento?
• Qual é o papel dos projetos intermediários, organizações e pessoas 
em sustentar movimentos e em oferecer oportunidades de pensamento 
compartilhado? 
• Como pode a cultura da educação lenta de mudança adaptar 
elementos inerentes a um mundo tecnológico acelerado? Quando é mais 
apropriado fazer isso?
• Quais tipos de “andaimes” ajudam a introduzir os recém-chegados a 
transportarem os mais novatos e usarem as habilidades e os atributos de 
“especialistas” para efetivamente promover e encorajar o conhecimento 
aberto?

Cada um desses capítulos apresenta exemplos de várias iniciativas 
e torna sobrepostas e diferentes propostas de formas eficazes para 
melhorar a aprendizagem dos alunos. Além disso, muitas iniciativas 
e propostas nesta seção exigem o apoio do conteúdo aberto e da 
tecnologia aberta descritos nas partes um e dois. Todas essas intenções 
se sobrepõem e proposições mostram como é preciso mais do que abrir 
as portas das nossas salas de aula para manter-se no mesmo nível das 
necessidades de educação.
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O coração da educação aberta é o compartilhamento de conhecimentos 
acumulados e recursos que possam melhorar o ensino, a aprendizagem do 
aluno e a pesquisa. A formação acadêmica de ensino e aprendizagem está, 
portanto, naturalmente comprometida em abrir a educação, pois ela sempre 
apoiou e foi sustentada pelo entendimento aberto de princípios e práticas, 
exemplos e exemplares, tornando-os disponíveis e utilizáveis para um público 
maior. Esse compromisso foi reforçado na sessão plenária de encerramento do 
Colóquio 2004 na Formação Acadêmica de Ensino e Aprendizagem, quando o 
presidente da Carnegie Foundation Lee S. Shulman descreveu “Cultura como 
Propriedade da Comunidade”. Ao fazer isso, ele dirigiu a atenção de tornar 
o ensino e a aprendizagem uma mercadoria e um processo compartilhado, 
a fim de fazer a formação acadêmica de ensino e aprendizagem mais do 
que um ato privado, isolado (2004a). Sua missão, ecoando a da educação 
aberta, foi construir conhecimento que ilumina e melhora a aprendizagem 
dos alunos e o ensino pelos docentes, incentivar as instituições a apoiar 
e promover essa forma de formação acadêmica e estabelecer um campo 
de esforço e experiência que facilita o compartilhamento do que Shulman 
chama de “a sabedoria da prática”. Para conseguir isso, alunos e professores, 
administradores e funcionários, políticos e o público em geral terão de ver a 
aprendizagem, o ensino e a cultura de maneiras novas e mais colaborativas.

Recentemente, o Estudioso Sênior e Diretor do Laboratório de 
Conhecimento de Mídia Toru Iiyoshi, da Fundação Carnegie, ecoou 
esse ponto de vista, escrevendo que “uma tarefa crucial diante de nós 
é a construção de capacidade intelectual e técnica para transformar 
‘conhecimento tácito’ em ‘conhecimento comum utilizável’” e que “o 
verdadeiro sucesso na educação aberta requer uma mudança na cultura 
e política da educação” (2006). O que Iiyoshi sugere vai muito além da 
formação acadêmica de ensino e aprendizagem, mas está em fina sintonia 
com os objetivos, processos e realidades do que significa observar, 
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investigar, examinar e aplicar o conhecimento e evidência da aprendizagem 
do aluno dentro de uma arena mais pública e ampla. Esses desafios sempre 
foram centrais para o Programa de Ensino Superior da Academia Carnegie 
para Formação Acadêmica do Ensino e Aprendizagem (em inglês, CASTL); 
sua missão é entender e encorajar, defender e divulgar, patrocinar e apoiar 
uma formação acadêmica de estudos de ensino e aprendizagem, fazendo-a 
visível e desenvolvendo liderança para o campo.

Desde 1998, CASTL se desenvolveu sobre o trabalho da publicação de 1990 
Scholarship Reconsidered, e o seguimento de 1997, Scholarship Assessed, 
criando um programa multifacetado para apoiar o trabalho de docentes 
individuais, campi, sociedades e outras organizações comprometidas com 
pesquisa que expande a compreensão da aprendizagem dos alunos através 
de inquéritos, revisão por pares e disseminação pública. Por um lado, 
CASTL tem sido um exemplar de entendimento aberto, comprometido por 
meio de sua filosofia e prática com o compartilhamento de informações 
e a cocriação de conhecimento em uma atmosfera de colaboração não 
proprietária e formação acadêmica coletiva. Por outro lado, também tem 
sido uma estrutura de notável sucesso para a construção de campo através 
da liderança distribuída. Essa década de trabalho dedicado contribuiu para 
realizar uma mudança na forma como o ensino superior pensa e age sobre 
o conhecimento que tem sido (e ainda precisa ser) reunido com relação à 
aprendizagem dos alunos e avaliação, trabalho do corpo docente e sucesso, 
avaliação institucional e manifestação de compromissos compartilhados 
para o processo de ensino e aprendizagem.

Na criação de abordagem típica da CASTL, características 
fundamentais contribuem para a formação de conhecimento aberto. 
Estas incluem atenção para o cultivo de comprometimento do corpo 
docente para reunir provas de aprendizagem do estudante, construção 
de capacidade para liderança nos campi e dentro das disciplinas, 
embasamento das definições individuais e institucionais e exemplos da 
formação acadêmica de estudos e aprendizagem. Outra característica 
fundamental tem sido a criação de um sistema de apoio que tem crescido 
de um punhado de indivíduos que trabalham em um projeto sobre a 
formação acadêmica do ensino e aprendizagem em um “think tank”, na 
Califórnia, para um movimento internacional que adota iniciativas de 
mudança em vários países, de vários continentes.

Visão Geral das Estruturas e Estratégias

Desde o início, CASTL tem se dedicado a abrir a educação em todas 
as suas formas. Ela adotou a tecnologia aberta e o uso de ferramentas 
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públicas simples para auxiliar a compreensão, apoiar a investigação, 
recolher provas, e “ir a público” com os resultados; conteúdo aberto na 
forma de perguntas acadêmicas, processo de investigação transparente e 
local para divulgação e discussão; e conhecimento aberto que informa e 
influencia o processo de aprendizagem e ensino individual, transforma 
a sabedoria da prática de ensino e aprendizagem obtidos a partir de um 
conjunto de conhecimentos privados ou semiprivados, em uma forma 
pública de “propriedade comunitária” disponível e utilizável por todos.

Trabalhando no nível da formação acadêmica individual, o Programa 
de Acadêmicos CASTL criou uma abordagem padrão para o cultivo de 
exemplos que mudaram a forma como a aprendizagem do aluno era 
observada e como provas foram reunidas na sala de aula da faculdade. 
Isso foi conseguido por meio da seleção de docentes comprometidos 
para melhorar o aprendizado dos alunos e bem colocados para se 
tornarem líderes em suas disciplinas ou em seus campi, trabalhando 
com os alunos para construírem uma comunidade de estudiosos 
versados no processo de investigação e os projetos de sua coorte, em 
seguida engajar outras pessoas com a responsabilidade de se envolver na 
cultura de ensino e aprendizagem após seu ano de residência. O mantra 
do programa tem sempre incluído o entendimento de que um trabalho 
desse tipo só importa para alunos e professores se for “passado” para os 
outros, muitas vezes dentro de um contexto multidisciplinar.

Trabalho disciplinar sempre foi uma característica central da 
iniciativa da CASTL, mais significativamente através do Programa de 
Acadêmicos e Sociedades Profissionais, que procurou incorporar a 
formação acadêmica do ensino e aprendizado para dentro de casa de 
tanto trabalho docente significativo. A premissa: como a maior parte 
do ensino e aprendizado ocorre dentro de um contexto disciplinar, e a 
maioria das disciplinas (ou sociedades profissionais) opera através de 
orientação e definição de organizações, seria importante que acadêmicos 
e sociedades profissionais entendessem, adotassem e validassem 
essa forma vital de pesquisa, ajudando a incorporá-la em muito mais 
trabalhos docentes significativos. Localizar a formação acadêmica de 
ensino e a aprendizagem nas disciplinas tem implicações não apenas 
para o ensino e aprendizagem de graduação em campos individuais, mas 
também para o futuro de como cada campo é entendido e promovido 
através da educação de pós-graduação (Gale e Golde, 2005).

CASTL também criou um Programa de Campus para trazer a discussão 
da formação acadêmica de ensino e aprendizagem para escolas individuais 
e sistemas colaborativos nos níveis regionais, nacionais e internacionais, 
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organizando um processo de institucionalização que passou de questões 
de definição e apoio aos processos de desenvolvimento de liderança e 
sustentabilidade. Isso inicialmente tomou a forma de “conversas no 
campus”, promovidas através da nossa organização parceira de longa 
data, a Associação Americana para Ensino Superior (em inglês, AAHE), 
e depois se expandiu durante meu tempo como estudioso sênior para 
incluir os grupos (clusters) do campus. Após os grupos concluírem 
seus trabalhos em 2005, outra estrutura foi projetada para fortalecer o 
papel da formação acadêmica de ensino e aprendizagem entre os campi 
preparados para se tornarem líderes para o que era claramente um 
movimento crescente. O Programa de Liderança Institucional, iniciado em 
2006, envolve cerca de 100 campi, sociedades e organizações educacionais 
de sete países em um compromisso de se envolver localmente, expandir 
regional e nacionalmente, trabalhar tematicamente, e construir 
coletivamente em direção ao futuro. Entre os temas usados para organizar 
as características desse programa estão o papel da formação acadêmica 
do ensino e da aprendizagem na acreditação e avaliação, educação liberal, 
pós-graduação e pesquisa de graduação.

Finalmente, e de certa forma mais significativa, CASTL tem sido 
instrumental em trazer estudantes e líderes administrativos para a 
equação. Os alunos são vistos agora não apenas como uma fonte de dados 
ou de investigação, mas também como coinvestigadores e estudiosos 
colaborativos, interessados e compromissados com a compreensão do 
que é complicado e, muitas vezes, opaco no mundo da aprendizagem 
do aluno. Da mesma forma, através de fóruns de liderança e eventos 
dedicados, CASTL tem trabalhado para construir conhecimento e 
compreensão entre os indivíduos melhor posicionados para fazer 
mudança no campus e dentro das associações acadêmicas, incluindo 
administradores, diretores de centro, líderes do corpo docente, entre 
outros. Isso, em conjunto com o Programa de Liderança Institucional, 
promete ter o maior impacto na aceitação e influência da formação 
acadêmica do ensino e da aprendizagem internacionalmente (Gale, 2005).

O Objetivo da Meta

Por trás do trabalho da formação acadêmica do ensino e da aprendizagem 
está uma paisagem fervilhante de pensamento e prática, compreensão e 
ação, crença e compromisso. Porque ensino e aprendizagem são difíceis 
de ver e conhecer, e ainda mais difíceis de analisar sistematicamente e 
melhorar. Uma das razões pelas quais os políticos voltaram suas atenções 
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para o clamor e para lamentar pela avaliação e prestação de contas é a “caixa 
preta” da excelência das aulas e sucesso do aluno do ensino superior. Se 
as chamadas “melhores práticas” de ensino e aprendizagem pudessem ser 
identificadas e articuladas além dos arredores locais, compartilhadas em um 
modo transparente e transferível com garantia de realização no final do dia, 
então educadores do mundo poderiam ser convencidos a aceitar a mudança. 
Mas a realidade atual para a maioria das instituições de ensino superior é 
que a aprendizagem é contextual, e não examinada. O ensino é efêmero 
e privado, e a formação acadêmica de ambos é frequentemente limitada 
em escopo e impacto pelas restrições da academia e da falta de recursos 
(definida variavelmente de financiamento para estruturas de recompensa). 

Um princípio subjacente da formação acadêmica do ensino e da 
aprendizagem é que uma abordagem baseada em evidências para 
compreensão e melhora da aprendizagem do estudante e o ensino 
do corpo docente pode criar uma mudança pedagógica significativa 
localmente, e ademais quando experiência e sabedoria da prática docente 
são transformadas a partir de um conjunto de conhecimento privado 
disponível apenas para um público limitado, transformando-se numa 
forma pública de propriedade da comunidade disponível para todos. A 
transformação do conhecimento ocorre através da aplicação de processos 
acadêmicos disciplinares e transdisciplinares para estudar seu próprio 
ensino, coletando artefatos e evidências convincentes de aprendizagem 
dos alunos, e compartilhando os resultados de pesquisa com público 
apropriado, interessado e, em geral, influente. Esse processo valoriza a 
formação acadêmica, que é tornada pública e utilizada além da sala de aula 
onde foi desenvolvida. Programas que buscam atingir essas metas devem 
ser motivados pela necessidade de sistemicamente melhorar o ensino e a 
aprendizagem no ensino superior. Eles devem construir sobre as realidades 
de trabalho do corpo docente, e serem baseados não em uma ação ou 
teoria especulativa, mas sim na experiência de professores que trabalham 
comprometidos em melhorar sua própria prática e o crescimento do campo. 
No núcleo, a formação acadêmica de ensino e aprendizagem é sobre como 
melhorar a aprendizagem dos alunos através de uma compreensão mais 
profunda do que os alunos fazem, como aprendem, e o que experimentam 
em salas de aula nas faculdades e universidades.

CASTL tem sempre focado nas necessidades dos alunos, nos pontos 
fortes do corpo docente, e nos comprometimentos administrativos para 
cultivar estudiosos e líderes acadêmicos dedicados a aprender com o 
aprendizado do aluno e transmitir essa aprendizagem para elementos 
maiores. Recentemente, a motivação também decorreu das mudanças 
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no financiamento e apoio, bem como por mudança de ênfase, para longe 
de estruturas organizacionais centralizadas, na direção de um modelo 
distribuído de liderança e impacto. Como tal, o programa envolve a premissa 
de que aprendizagem dos alunos, ensino do corpo docente, investigação 
reflexiva, e avaliação institucional trabalham em conjunto para a melhora 
da iniciativa educacional somente quando todos os aspectos do processo 
estão sujeitos a exame e revisão, compreensão e utilização. Em alguns 
casos, essa iniciativa pode ser parte de uma cultura de provas e investigação 
estruturadas através de novas mídias e tecnologias inovadoras, integradas 
em uma “prática interligada”, envolvendo especialização disciplinar, 
experiência pedagógica e pesquisa acadêmica (Gale, 2007).

Até agora, CASTL tem contribuído para o crescimento do campo por meio 
de muitos tipos de intervenções. Mas, com a chegada de seu Programa de 
Liderança Institucional, novos parceiros entraram no trabalho e amigos de 
familiares têm mantido os seus esforços para um novo nível, muitas vezes 
em conexão com iniciativas aliadas de um campus ou novos mandatos 
sistêmicos. O impacto incluiu crescimento significativo no número de 
professores envolvidos e compromisso substancial dos centros de ensino 
e aprendizagem, bem como um número crescente de campi e sociedades 
acadêmicas que tomaram esse tipo de trabalho a sério e deram-lhe 
destaque em conferências ou publicações, e progressos consideráveis em 
nível internacional. Esse último foi especialmente valorizado no Canadá, 
onde organizações como o Conselho para Desenvolvimento e Pesquisa 
no Ensino Superior (em inglês, CHERD) e a Sociedade para Ensino e 
Aprendizagem no Ensino Superior (em inglês, STLHE), e consórcios 
regionais nas Províncias do Atlântico e Colúmbia Britânica têm trabalhado 
para construir capacidades para a formação acadêmica do ensino e da 
aprendizagem. Grande progresso também tem sido feito no Reino Unido 
e na Austrália, Europa e Ásia, onde a formação acadêmica do ensino e 
da aprendizagem aparece sob a rubrica da pesquisa educacional ou 
pedagógica. Mas, enquanto o trabalho da Fundação Carnegie certamente 
informa essa atividade, o movimento em apoio à formação acadêmica 
de ensino e aprendizagem continua a crescer independentemente de 
sua influência, contribuindo para uma comunidade cada vez maior de 
estudiosos, compartilhando prática, revisando evidências, e criando 
um mercado aberto para melhorias. O sinal de um conceito próspero, 
saudável é muitas vezes à medida que se estende para além de uma 
fonte única, de uma única perspectiva. Dada a quantidade de trabalho 
na formação acadêmica do ensino e da aprendizagem acontecendo no 
mundo, e na medida em que estes esforços contribuem para os valores de 
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acesso gratuito e aberto, o programa da Carnegie é apenas um modelo de 
engajamento em um movimento crescente.

O Modelo Adicional de Construção do Conhecimento

Um dos mais importantes aspectos do conhecimento aberto e educação 
aberta é que as boas ideias (e em alguns casos tentativas sem sucesso) são 
disponibilizadas para os outros examinarem, interrogarem e construírem. 
A formação acadêmica do ensino e da aprendizagem baseia-se num ciclo 
de investigação que tem o compartilhamento público de evidência como 
seu tecido conjuntivo, sua infraestrutura fundamental. Assim como 
a pérola de uma ostra que cresce a partir de um grão de areia em uma 
mercadoria valorizada, o conhecimento aberto da formação acadêmica 
do ensino e aprendizagem constrói a partir da observação comum de 
aprendizagem dos alunos em uma única classe – acumulando evidências 
e exemplos através da investigação e inquérito, utilizando elementos 
aditivos como revisão por pares e validade institucional – até se tornar 
um todo completo, com significância para todos que os encontram.

Esse modelo aditivo de inquérito estende-se além do processo de 
observação e investigação, para como questões sobre aprendizagem 
do aluno são construídas sobre o trabalho dos outros e trabalhos 
que virão. Aqui, as premissas do conhecimento aberto tornam-se 
práticas orientadas – inquérito não pode existir sem acesso aberto ao 
trabalho que veio antes, investigação em curso não pode prosperar 
sem análise crítica fornecida através da transparência, e conjunto de 
dados comprovativos não podem influenciar prática na ausência de 
propagação ampla para o público informado e interessado. Tal como 
acontece com qualquer formação acadêmica, o processo de ver e refletir, 
pensar e conhecer necessita de estrutura, apoio e troca crítica de fora da 
esfera da investigação. Idealmente, esse fundamento pode ocorrer de 
forma orgânica dentro de uma comunidade de apoio, mas muitas vezes 
isso requer uma estrutura formal e um plano sério.

Parte desses “andaimes” tem sido intencional, moldando conexões 
entre estudiosos individuais, campi, e participantes em programas 
através de meios eletrônicos e outros. Os novos meios de comunicação 
que apoiam esse trabalho são, em certo sentido, as contribuições mais 
importantes da Fundação Carnegie para a educação aberta. Com seu 
compromisso com recursos e compartilhamento de conhecimento, 
Carnegie desenvolveu e tornou pública uma grande variedade de 
ferramentas e tecnologias que têm se mostrado bem-sucedidas na 
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construção de capacidades e sustentabilidade, incluindo agora o KEEP 
Toolkit onipresente e os espaços de trabalho com base em Sakai para 
estudiosos da Carnegie e representantes institucionais. Abordagens 
pedagógicas têm sido centrais para o uso dessas ferramentas, sendo 
a mais bem-sucedida a da abordagem instantânea agrupada para 
projetar desenvolvimento (pioneiro entre 2001 e 2006), que orienta 
novos acadêmicos de ensino e aprendizagem através do processo de 
identificação, estreitamento, e a de investigação das questões que são 
a gênese do inquérito. A série de quadros instantâneos guiados que 
levaram estudiosos do inquérito à evidência também mudou a ênfase da 
sua própria divulgação, de reportagem para reflexão. Essa abordagem 
é tão bem-sucedida que tem sido usada em outros programas 
Carnegie também, a partir da Iniciativa no Doutorado até o Projeto de 
Aprendizagem Integrativa.

Acolhimento e crescimento também têm sido importantes para o 
desenvolvimento da capacidade de organização, canais de publicação, 
estruturas comunitárias on-line, locais de reunião e outros meios para 
criar e compartilhar conhecimentos relacionados com a formação 
acadêmica do ensino e aprendizagem. Revistas dedicadas a esse tipo 
de formação acadêmica continuam a aparecer, inclusive MountainRise 
e o International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 
enquanto outros canais estabelecidos para a divulgação cada vez mais 
voltam sua atenção para esse trabalho. Na verdade, a revista Science 
recentemente reconheceu a importância da pesquisa educacional 
em um editorial pelo editor chefe Donald Kennedy e Thomas Cech 
(presidente da Howard Hughes Medical Institute), que declararam que 
“a aprendizagem não é um esporte de espectador” e “ciência e ensino 
da ciência são inseparáveis”, afirmando seu compromisso para explorar 
a forma de conectar pesquisa e ensino para o benefício de ambos: aluno 
e professor (Cech e Kennedy, 2005). Nos últimos anos, a Sociedade 
Internacional de Formação Acadêmica de Ensino e Aprendizagem 
(em inglês, ISSOTL) tem crescido desse movimento, atualmente com 
quase 1.000 membros entre participantes e conferencistas em 2006, 
com reuniões que variam de Bloomington, Indiana, para Sydney; 
New South Wales, para Edmonton, Alberta. Crescimento similar em 
comprometimento com a formação acadêmica de ensino e aprendizagem 
é evidente dentro de organizações estabelecidas, que vão desde a Rede 
de Desenvolvimento Organizacional Profissional (em inglês, POD) e 
o já mencionado canadense STLHE, ao Conselho sobre a Pesquisa na 
Graduação (em inglês, CUR) e à Associação de Geógrafos Americanos 
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(em inglês, AAG).
Formação Acadêmica Coordenada e Desenvolvimento de Liderança 
Sustentável

Como os exemplos anteriores sugerem, de todos os mecanismos e 
abordagens, estratégias e estruturas, nenhum foi tão importante para 
o sucesso da formação acadêmica aberta de iniciativas de ensino e 
aprendizagem do que a construção de conexões críticas e de apoio, 
colaborações, comunidades e coletivos. Das colaborações locais de 
docentes individuais, às iniciativas coordenadas de campi, e outros 
grupos institucionais, aos esforços coletivos e unificados de consórcios 
multi-institucionais, é a natureza compartilhada da formação acadêmica 
de estudo e aprendizagem que provavelmente tenha tido um impacto 
sustentado e significativo. É também na área de investigação conectada 
que observação e investigação, análise e disseminação, todos se tornam 
significativamente melhoradas (poder-se-ia até dizer que elas só se 
tornam possíveis em uma escala regional, sistêmica, ou disciplinar) 
num ambiente de construção do conhecimento aberto, entendimento 
aberto, e crítica aberta. Essa cooperação tem sido o mercado de trocas 
de várias iniciativas nacionais, internacionais e baseadas em temas.

A cooperação também tem sido a palavra de ordem para os 
esforços da Carnegie para promover a formação acadêmica de ensinar 
e aprender muito, e para cultivar a liderança para esses esforços. 
Mesmo antes da existência do termo, CASTL trabalhou-se dentro 
das premissas da educação aberta, e seus esforços têm sido sempre 
complementares à ideia de que, como o entendimento sobre a formação 
acadêmica de estudos de ensino e aprendizagem torna-se público, 
mais responsabilidades para o crescimento e a sustentabilidade serão 
transferidas para um âmbito maior de organizações e instituições 
comprometidas com o movimento. Para atingir esse objetivo, no 
entanto, mais instituições precisam assumir a liderança, aumentar o 
seu nível de associação, e criar grupos colaborativos autossuficientes. 
Através de desenvolvimento de liderança, o cultivo de estruturas 
individuais e institucionais comprometidos com as premissas e práticas 
da formação acadêmica de ensino e aprendizagem, e a incorporação de 
múltiplos parceiros em novas iniciativas em curso, CASTL contribui 
para a causa da investigação aberta. Ela também facilita a criação 
de um ambiente aberto para a investigação e colaboração através da 
criação de referências e critérios para aqueles que são novos para o 
trabalho e ainda desenvolvendo uma linguagem comum, objetivos 
comuns e experiências comuns, conectados através de uma estrutura 

Livro.indd   297 29/09/2014   14:13:04



Capítulo 19298

organizacional também comum.
Nesse ambiente, o acesso ainda é crítico para que prospere a 

formação acadêmica do ensino e da aprendizagem em sua influência 
sobre as instituições e melhoria da aprendizagem dos alunos. Mas 
o acesso é frequentemente uma característica compartilhada de 
aspectos operacionais e entendimentos comuns. O desafio é a grande 
variabilidade de locais para utilização e expansão. Isso se traduz em 
abrir a educação de modo geral, por causa da variedade de iniciativas 
participativas e potenciais utilizadores. Em um sentido muito real, o 
desafio da compreensão aberta em relação à formação acadêmica de 
ensino e aprendizagem está mais na sincronização (ou, pelo menos, em 
oferecer oportunidades para conexão e comparação) do que acontece em 
casa, com o que acontece em outros lugares. E, para que isso aconteça, 
é preciso que haja uma nova visão de liderança, no nível local e além. 
Ao longo de sua década de operação, CASTL tem se comprometido 
com a distribuição de autoridade e liderança, e desenvolvimento das 
capacidades dos indivíduos, instituições e coligações.

Ao treinar exemplares, organizar consórcios, encorajar locais para 
divulgação, e ligar inovações (como uma espécie de yenta intelectual), 
CASTL e seus agentes têm ajudado a construir uma rede sustentável de 
conhecimentos e experiência, visão e viabilidade, concebida sobre uma 
plataforma de transparência e acesso aberto. Se outras organizações 
e iniciativas seguirem um caminho semelhante, vão precisar de uma 
comunidade multifacetada de estudantes de pós-graduação, professores, 
campi, sociedades acadêmicas e outras instituições educacionais 
porta-vozes e instituições com profunda compreensão e valorização 
da formação acadêmica de ensino e aprendizagem dentro de um 
contexto aberto da educação, bem como o compromisso para o seu uso 
e adaptação de um esforço compartilhado, não limitado por questões de 
propriedade. Esse tipo de comunidade teria a força e a profundidade 
para permitir iniciativas novas e em curso para desenvolver de forma 
criativa, e seria apoiada por estruturas institucionais e organizações 
externas comprometidas com o avanço e excelência, compartilhando 
suas experiências local e transnacional, enquanto mantém as conexões 
necessárias para seguir a linha inquebrável de influência da inovação de 
volta para o inovador, trabalhando dentro de fóruns atuais e familiares, 
mas também cultivando novos espaços para a ação e investigação.

Expandir a comunidade acadêmica também exige mudar a retórica 
da investigação e das formas em que investigação e pesquisa são 
definidas e discutidas, oferecendo visões alternativas e pontos de acesso 
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a novos conhecimentos e experiências, e criando novas oportunidades 
para o engajamento entre vários indivíduos e instituições, muitas vezes, 
geograficamente distintos. Isso sugere a necessidade de identificar e 
compartilhar (ou talvez até mesmo criar) cenários com potencial de 
autopropagação, para incentivar o desenvolvimento de participantes de 
alto perfil, que podem servir como exemplares, e para ampliar o acesso 
de forma que irá promover a segurança por meio de orientação e tutoria, 
fornecendo modelos de envolvimento com a formação acadêmica de 
ensino e aprendizagem como uma experiência de colaboração aberta. 
Em outras palavras, ver o trabalho de investigação em sala de aula como 
uma contribuição para compreensão aberta e educação aberta exige 
uma nova visão de revisão por pares.

Revisão por Pares como o Sonho de uma Linguagem Comum

Na maioria das disciplinas e interdisciplinas, o compartilhamento, a 
validação e a aceitação final de novos conhecimentos estão sob a alçada 
da revisão por pares. É uma forma de comunicar os processos e resultados 
de inquéritos autênticos, autorizados como tais por colegas imparciais e 
bem informados. A revisão por pares tende a ser considerada o processo 
de julgamento em última instância, já para os estudiosos, a validação dos 
resultados. Quando visto como parte integrante e indispensável de uma 
abordagem aberta à educação e sua melhoria, no entanto, em que o diálogo 
e a crítica ocorrem em todas as fases, um contexto informado e informativo 
é menos o domínio de especialização e mais o domínio da experiência em 
curso. E prosseguir com a análise e a melhoria contínua é a meta, em vez 
de determinação prévia antes da revisão pública. Dessa forma, a revisão 
por pares torna-se outro problema. Com efeito, quando evidências e sua 
revisão por pares experientes tornam-se parte do processo de investigação 
(como tem sido com muitas manifestações institucionais da formação 
acadêmica de ensino e aprendizagem), melhoria e responsabilidade 
tornam-se parte da trama da prática acadêmica.

Imagine um processo pelo qual os pesquisadores envolvidos em 
um projeto de pesquisa que estuda a aprendizagem e o ensino que a 
faz funcionar, recebem, de maneira local e remota, assistência regular e 
revisão periódica de seus pares. Considere os benefícios para estudiosos e 
colegas quando o conhecimento é compartilhado com uma comunidade 
colaborativa em todo o processo de investigação. Quando pesquisadores 
e pares se envolvem em revisão mútua como parte integrante do processo 
de investigação, eles estabelecem uma rica variedade de experiências que 
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iluminam as complexidades desta formação acadêmica em expansão, e 
eles desenvolvem uma linguagem comum de análise que, certamente, 
toma emprestado a nomenclatura disciplinar, mas geralmente vão muito 
além. Ao contrário da investigação puramente disciplinar, a formação 
acadêmica de ensino e aprendizagem assenta-se em uma mistura de 
metodologias de interpretação e de recolhimento de estratégias de coleta 
de provas; portanto, os pares para esse tipo de formação acadêmica não 
podem ser encontrados dentro da disciplina (apesar de ser o primeiro 
lugar em que se olha). CASTL frequentemente defende a ideia de envolver 
colegas de diferentes disciplinas para servir como “amigos críticos” 
durante o processo de investigação, precisamente porque predisposições 
disciplinares muitas vezes ficam no caminho do pensamento e análise. 
Compartilhar abordagens e estratégias, locais e meios acadêmicos de 
ensino e aprendizagem expandem sua base de conhecimento e cultivam 
uma comunidade mais ampla, mais aberta e acessível de pares reflexivos. 
Esse último é vital para a revisão mais formal que ocorre durante a pré-
publicação, e é parte integrante da formação acadêmica do ensino e 
aprendizagem no processo de retenção, domínio e promoção.

Oportunidades para a Mudança Educacional

O ponto crucial de todos os esforços para ampliar a influência da formação 
acadêmica de ensino e aprendizagem é o desenvolvimento consciente de uma 
comunidade de estudiosos. Da faculdade em residência, representantes de 
campus trabalhando em colaboração a todos os interessados que trabalham 
em coordenação, CASTL tem procurado a transparência e a possibilidade 
de transferência de seus produtos e processos. Colocar em cena tem sido a 
chave para o desenvolvimento de familiaridade, criatividade e ampliação 
do uso de ferramentas, técnicas, conhecimentos e compreensão, com 
embasamento essencial nas fases iniciais. Através do trabalho com centenas 
de estudiosos e instituições, vemos como uma série de projetos de educação 
aberta, trabalhando como uma iniciativa coesa, pode ajudar a mudar as 
definições de formação acadêmica e influenciar as práticas de ensino em 
salas de aula em todo o mundo. Compartilhar abertamente o conhecimento 
de ensino e aprendizagem aumenta drasticamente o papel da investigação 
na educação aberta, e tem enorme potencial para mudar a forma como o 
corpo docente observa, pensa, fala, e transforma suas práticas de ensino. 
Da mesma forma, esse trabalho trouxe uma mudança na compreensão do 
que significa observar, estudar e aprender com a aprendizagem dos alunos.

Essa abordagem para abrir o entendimento, enquanto valiosa para 
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todos os programas de desenvolvimento acadêmicos e profissionais, 
também poderia ser aplicada a outros locais e meios. Na verdade, 
qualquer iniciativa de construção do conhecimento dedicado a abrir 
o acesso, uso e colaboração poderia aprender com o exemplo CASTL 
(que foi criado, em parte, de lições aprendidas na revisão por pares do 
ensino, o movimento portfólio, programas de formação de professores e 
práticas de sala de aula colaborativa). Ao cultivar compromisso entre os 
indivíduos já interessados, construir um sistema de comunicação e apoio 
e estruturar definições individuais e institucionais, por exemplo, qualquer 
iniciativa poderia trabalhar para o crescimento e a sustentabilidade da 
prática e conhecimento aberto. Esse tem sido o caso de muitos estudiosos 
individuais, que têm expandido a sua própria experiência em cargos de 
liderança no campus, dentro das sociedades disciplinares, e em conjunto 
com outras iniciativas internacionais de pesquisa de graduação científica 
e apoio ao ensino STEM e aprendizagem para o desenvolvimento afetivo 
e atenção à estética em trabalho do aluno. Da mesma forma, o processo 
de entendimento aberto tem sido fundamental para grupos colaborativos 
de agregados do campus para práticas de desenvolvimento de sistemas 
ampliados, construindo de um para muitos, de muitos para (em alguns 
casos) o todo. Tal como acontece com todas as iniciativas de educação 
aberta, a chave é o compromisso com a prática acadêmica que olha para 
além da classe individual, a crítica pública que envolve e informação, e a 
divulgação de que estimula mais trabalho e lidera o caminho para futuros 
praticantes. O modelo CASTL é de abertura do começo ao fim, desde a 
pesquisa aos recursos, a partir da prática de liderança.

Educação aberta oferece a oportunidade de ampliar o impacto 
através do acesso ao trabalho docente individual, pesquisa colaborativa 
em instituições individuais e formação acadêmica coletiva através de 
múltiplos ambientes de partes interessadas. Como as premissas do 
CASTL e formação acadêmica de ensino e aprendizado sempre foram 
direcionadas para o compartilhamento de informações e a cocriação 
do conhecimento, a educação aberta fornece um importante caminho 
para a mudança e o crescimento. Talvez a melhor maneira de imaginar 
o futuro de entendimento aberto por meio da educação aberta, e o 
papel da investigação neste processo, mais uma vez vem de Lee S. 
Shulman (2004) referindo-se à formação acadêmica como propriedade 
da comunidade, com o subtítulo “Da construção do conhecimento, 
para a construção de campo e vice-versa.” Se alguma coisa encapsular 
o trabalho e o desenvolvimento da formação acadêmica de ensino 
e aprendizagem, serão as formas pelas quais esse conhecimento será 
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criado em um ambiente aberto como um precursor para a construção 
de um campo de pesquisa e investigação à disposição de todos, e 
as formas em que a própria investigação constrói novos conjuntos 
de conhecimento para uso futuro e revisão. Esse ciclo de formação 
acadêmica de ensino e aprendizagem, essa visão de investigação pública 
e utilidade resultante de curiosidade privada e investigação são a chave 
para abrir o conhecimento, a aprendizagem aberta e o entendimento.
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Qual é o papel da colaboração do corpo docente em torno do ensino 
e aprendizagem na educação aberta? Dada a complexidade do ensino e 
aprendizagem, e a natureza comum da responsabilidade pelo currículo, 
qual é o papel dos indivíduos, seu conhecimento pedagógico e reflexão? 
Quando o corpo docente olha atentamente para as complexidades de 
ensino e aprendizagem, eles confrontam o quanto do aprendizado de 
seus alunos está fora de seu controle, fora dos limites do semestre ou 
do curso individual. Isso é uma das dimensões irônicas do paradigma 
de aprendizagem: um foco mais sistemático na aprendizagem leva os 
docentes para sua própria prática. E, ainda, levar a sério a complexidade e 
fluidez da aprendizagem diminui seriamente a importância de qualquer 
experiência de um curso. Em essência, o paradigma de aprendizagem 
que muito nos pede para olhar mais perto para as demandas do ensino é 
que a curva em direção à aprendizagem deve ser maior do que a prática 
de ensino individual. Isso é ao mesmo tempo gerador e perturbador. 
Se as características da educação aberta incluem compartilhamento 
do conhecimento aberto em vários tipos de comunidades de prática, 
então um dos principais desafios para a interseção da educação aberta 
com a formação acadêmica de ensino e aprendizagem é encontrar 
maneiras de traduzir essa ruptura generativa decorrente da faculdade, 
investigando a aprendizagem em um diálogo texturizado sobre as 
práticas significativas construídas com conhecimento que podem ser 
integradas nas vidas profissionais dos professores e dos alunos. 

Embora reconheçamos os limites do conhecimento gerado pela 
investigação na prática docente individual, isso não implica que os 
únicos estudos válidos sejam projetos de pesquisa de grande escala 
realizados em grandes populações. Um desafio para o movimento 
de formação acadêmica de ensino e aprendizagem em contextos de 
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educação aberta é encontrar maneiras de combinar, agregar, e sintetizar 
ideias de práticas locais e individuais em formas maiores de significado. 
E isso é um desafio para os sistemas de educação abertos fazerem 
esse inquérito colaborativo baseado na comunidade acessível, fluido e 
rítmico dentro das práticas profissionais de educação.

Propomos que um local-chave para a formação acadêmica do ensino 
e da aprendizagem esteja em um meio-termo entre o que poderíamos 
chamar de “individual” e “cosmopolita”. Esses dois extremos de um 
espectro são frequentemente o foco do ensino acadêmico e da formação 
acadêmica do ensino: o indivíduo engaja-se em reflexão para a melhoria 
da sua própria prática e do trabalho individual publicado e disponível 
para outros mais em geral. Há um laço entre eles em que muitos 
indivíduos desenham sobre os recursos cosmopolitas, enquanto alguns 
indivíduos aspiram a produzir trabalho digital ou escrito que contribua 
para um corpo de literatura geral. Assim, por “meio-termo”, falamos 
do trabalho que fica entre prática individual e mundo do conhecimento 
generalizado sobre o ensino e a aprendizagem. De certa forma, isso 
está relacionado com o nível médio da definição de três níveis de 
Keith Trigwell da formação acadêmica de ensinar e aprender, em que 
o trabalho é realizado “por e para a comunidade” (Trigwell, Martin, 
Benjamin e Prosser, 2000, p. 159). Nosso sentido desse espaço do meio 
– que geralmente vai ser local, mas pode ser alcançado virtualmente  
através de comunidades de prática – não é apenas uma versão da 
formação acadêmica do ensino e da aprendizagem, mas também um 
elo essencial entre a prática individual e a eventual construção do 
conhecimento em sistemas abertos. Talvez esse nível do meio seja a 
ponte decisiva entre a lógica do paradigma da aprendizagem que nos 
leva para dentro de nós mesmos e as implicações de uma noção mais 
ampla de aprendizagem que nos atrai para fora de nós.

Então, esses espaços centrais se pareciam com o quê? Propomos 
que eles normalmente envolveriam colaborações por grupos de 
indivíduos. Eles poderiam ter a forma de grupos de investigação de 
docentes ou colaboradores de pesquisas. Poderiam ter uma estrutura 
mais ou menos formal; eles poderiam estar conectados a inovações 
(por exemplo, aprendizagem on-line ou o uso de novas ferramentas 
para aprendizagem), ou vinculados a reformas curriculares (um novo 
programa de educação geral), ou a dimensões de aprendizagem (por 
exemplo, escrever através do currículo). Independentemente de sua 
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natureza e de como são implantados, esses espaços centrais para a 
investigação sobre ensino e aprendizagem são um componente essencial 
para o sucesso da educação aberta.

Existe uma literatura bem estabelecida entre estudos feministas e 
estudos culturais associados aos espaços médios ou terceiros. Esses 
espaços seguros, híbridos são conceitualizados como separados 
de estruturas e limites formais. O meio-termo da educação aberta, 
provavelmente, dependa de tipos muito semelhantes de espaços e redes, 
mas eles são seguros não apenas porque são informais e não vinculados 
a processos de investimentos (como promoção e estabilidade). Esses 
espaços centrais são também potencialmente seguros, porque oferecem 
experiência colaborativa interdisciplinar que fornece algum rigor para 
olhar a aprendizagem em sua complexidade plena.

Nesses espaços do centro, a aprendizagem deve ser vista através 
da lente de responsabilidade compartilhada para o currículo, e isso, 
em última análise, define como o corpo docente neste espaço médio 
poderia funcionar como comunidades de prática. Em primeiro lugar, 
eles compartilham perguntas que surgem a partir da responsabilidade 
curricular compartilhada ou de interesses intelectuais compartilhados 
ao redor de “problemas” pertencentes às pedagogias das disciplinas 
ou profissões. Esses podem ser ambos os grupos de investigação dos 
professores (convocados localmente) ou redes sociais mais amplas 
desenvolvidas em torno de práticas comuns – conexões disciplinares 
ou interdisciplinares.

Potencialmente, isso ondula em formas concêntricas: o corpo docente 
em uma instituição enfrenta uma responsabilidade compartilhada para 
a aprendizagem, o ensino superior e ligações com a educação K-12, e 
professores em todas as disciplinas e profissões devem compartilhar 
e construir conhecimento visando uma ótima educação para um 
determinado campo ou prática. Educação aberta e compartilhamento do 
conhecimento são formas de tratar uma divisão crescente entre a lógica 
integrativa do paradigma da aprendizagem e a natureza particularizada 
desintegrada do ensino superior, o conhecimento – e por extensão os 
assustos do ensino, da aprensizagem e do currículo – estão cada vez 
mais racionalizados em termos de disciplinas e subdisciplinas.

Vamos agora olhar para dois exemplos de projetos multi-
institucionais que conectaram estudiosos além do trabalho individual, 
mas de  maneiras diferentes. Observaremos como cada uma dessas duas 
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comunidades “espaço-central” funcionou, bem como o que é instrutivo 
sobre suas diferenças em relação umas com as outras. Concluiremos 
com implicações para onde esses projetos podem ir futuramente e para 
a educação aberta em geral.

Comunidades Protótipo da Prática Colaborativa

Como muitos outros do ensino superior, almejamos maximizar o 
sucesso de alunos matriculados em nossas instituições. Isso ocorre 
quando os alunos alcançam um nível muito rico e profundo de 
compreensão e quando uma ampla amostra de alunos tem sucesso em 
alcançar esses objetivos do curso. Atingir esse objetivo promove uma 
motivação adicional para os professores, fazendo-os querer responder 
a perguntas sobre as melhores maneiras de ensinar e compartilhar com 
colegas novas formas de encorajar a aprendizagem.

Revisão por Pares de Ensino
Membros do corpo docente estão acostumados a pares que 

examinam e comentam seu trabalho acadêmico, e nós trouxemos esse 
mesmo contexto social para revisar o entendimento dos alunos das 
metas intelectuais de um curso. Convidamos os professores para tratar 
o ensino como trabalho intelectual sério, com produtos que merecem 
a mesma consideração e crítica cuidadosa, como as outras atividades 
do corpo docente. Com base na noção de tornar o ensino “propriedade 
comunitária” (Hutchings, 1996; Shulman, 2004), os membros do corpo 
docente reuniram-se em grupos face a face e leram sobre ensino, 
compartilharam o seu próprio trabalho, e forneceram comentários 
largamente formativos para os outros. Como a colaboração solidária 
evoluiu, membros do corpo docente construíram portfólios de cursos 
(Cerbin, 1994), que foram literalmente coleções de papel produzidas 
por alunos (por exemplo, exames, projetos de longo prazo, outros 
trabalhos). Um ensaio linear convencional que acompanhava o portfólio 
refletiu sobre como o trabalho do aluno alcançou os objetivos do curso, 
e identificou os próximos passos na entrega do curso para o sucesso dos 
alunos novos.

As primeiras versões desses pórtfólios representaram uma referência do 
nível de aprendizagem atual demonstrado pelos alunos e a aprendizagem 
que membros do corpo docente adquiriram sobre ensinar e escrever sobre 
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seus cursos. Como esses portfólios eram compartilhados e lidos, alguns 
membros do corpo docente seguiram suas próprias conclusões reflexivas 
e definiram as mudanças em curso do projeto ao qual propuseram. A 
existência da comunidade aberta de estudiosos forneceu um contexto 
que apoiou o desenvolvimento para além da referência de aprendizagem. 
Esses membros do corpo docente incutiram uma formação acadêmica 
de investigação na aprendizagem, e versões posteriores de portfólios 
mostraram uma trajetória de desenvolvimento e mudança no curso.

Os membros do corpo docente estavam muito engajados pela 
comunidade de investigação colaborativa, e um consórcio de 
universidades semelhantes surgiu para compartilhar o trabalho 
em um contexto mais amplo. Professores participantes reuniram-
se posteriormente em conferências para compartilhar os melhores 
exemplos de seu trabalho colaborativo local, para identificar as melhores 
maneiras de sustentar as interações em cada universidade.

Com muitos exemplos de portfólios de cursos individuais prontos, 
pedimos um comentário extenso que permaneceria construtivamente 
útil, mas tomar um rumo em direção a ser avaliativo também. A 
perspectiva de passar documentos volumosos de papel inspirou a 
criação de melhores formas de apoiar o intercâmbio intelectual.

A primeira mudança foi o uso de discussões segmentadas em uma 
ferramenta de gestão do curso, permitindo trabalho assíncrono por 
membros do corpo docente. A troca de comentários era mais fácil, e eles 
poderiam continuar as suas interações nos longos intervalos de meses 
entre as reuniões. Embora as trocas fossem organizadas em pares, as 
discussões eram visíveis a outros membros do grupo, aumentando o 
valor potencial de cada comentário. A segunda mudança surgiu a partir 
da observação eletrônica de representações eletrônicas de artefatos de 
ensino e reflexão no Projeto Conhecimento Visível (em inglês, VKP). Nós 
contratamos um desenvolvedor de Web para adaptar nossa estrutura de 
portfólio de curso para um formato baseado na Web, e começamos a 
compartilhar as informações do curso através de um website dedicado à 
revisão por pares de ensino. Esse formato era ideal para uma navegação 
rápida entre as descrições e reflexões e dava acesso a exemplos de 
trabalhos dos alunos digitalizados.

Nesse ponto, tivemos três níveis para tornar o trabalho público. Cada 
membro do corpo docente começou por postar peças individuais de 
trabalho dentro de uma discussão encadeada, recebendo comentários 
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usados para refinar o trabalho. Este formato reuniu as partes 
juntamente com amostras de trabalho de alunos e criou um portfólio 
de cursos organizados, analisados e revistos pelo autor. Só então os 
professores participantes do consórcio tiveram acesso ao portfólio de 
cursos para oferecer comentários, e o autor poderia rever novamente 
antes de o portfólio do curso ser publicado. Esse site agora tem mais 
de 200 portfólios de curso, com um índice pesquisável que permite que 
visitantes possam encontrar um trabalho que corresponda aos seus 
interesses (para uma descrição completa, consulte Bernstein, Burnett, 
Goodburn e Savory, 2006).

O sucesso primário do Projeto de Revisão por Pares de Ensino (em 
inglês, PRTP) tem sido o desenvolvimento de uma comunidade aberta 
de professores universitários que apresentam e refletem sobre o sucesso 
de seu trabalho intelectual como professores. Muitos membros do 
corpo docente usam o que leem na obra de outros professores, mas 
menos experimentam revisão crítica e de redirecionamento do tipo que 
eles recebem em outras áreas de trabalho acadêmico. Existem alguns 
exemplos de promoção influenciada pela revisão por pares de ensino e 
aprendizagem, mas ainda não há um mapa conceitual consensual dos 
critérios para revisar o ensino e a aprendizagem. O desenvolvimento de 
tal visão compartilhada aumentaria consideravelmente o uso do acesso 
aberto a estudantes e trabalhos do corpo docente.

Utilizando referências claras de qualidade, podemos utilizar a 
avaliação dos trabalhos que professores rotineiramente fazem para 
manter uma comunidade de ensino baseada em evidências e estimar 
a trajetória do sucesso do ensino e da aprendizagem ao longo do 
tempo. A principal questão a ser feita é “Será que esses cursos geram 
aprendizagem de valor pelos estudantes e programas?” Arquivos de 
trabalhos dos alunos também tornam possível rastrear a complexidade 
dos objetivos alcançados pelos alunos. Com essa base, procuramos 
percepções sobre como a prática tem impacto em todos os cursos, 
instituições e campos. Embora respeitando profundamente, e extraindo, 
o mundo cosmopolita de investigação educacional, esta comunidade 
habita um espaço central em que inquérito individual informal sobre 
a aprendizagem é compartilhado como um recurso da comunidade. 
Os espaços centrais apoiam inovação e colaboração, mas a um nível 
de engajamento proporcional às realidades da vida profissional de um 
professor de ensino.
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O Projeto do Conhecimento Visível
O Projeto do Conhecimento Visível foi concebido como um projeto 

multicamadas, de formação acadêmica de ensino e aprendizagem que 
explora o impacto da tecnologia na aprendizagem, principalmente na 
área de humanas (Inglês, História, Estudos Norte-Americanos, Estudos 
Culturais, Arte Visual e outros campos). O projeto criou uma comunidade 
de 60 a 70 pesquisadores de 21 instituições que interagiram por alguns 
anos em torno das questões comuns. Nos campi do núcleo, o corpo 
docente participou de grupos de pesquisa locais de 4 a 6 pessoas que 
apoiaram inquéritos individuais e desenvolveram achados emergentes 
e compartilhados. Professores através de instituições em nível nacional 
formaram grupos de afinidade sobre questões da prática docente e 
temas de ensino. Esses temas de projetos cruzados complementaram 
a prática individual e grupos de investigação docentes locais, criando 
uma comunidade de discurso acadêmico que fora construída a partir de 
linhas emergentes de conexão. 

O foco do VKP estava em saber qual docente podia aprender sobre 
o aprendizado dos alunos examinando-o em maneiras novas e mais 
próximas. Queríamos entender melhor o que um grupo ou comunidade 
de professores poderia aprender se olhassem para sua própria prática 
conjunta ao longo do tempo. Em contraste com o PRTP, tivemos uma 
pauta de mudança específica: queríamos investigar as abordagens 
baseadas em investigação “pedagógicas construtivistas”, que começam 
com o conhecimento e experiência do aluno, e investigar “aprendizagens 
cognitivas”, uma teoria da pedagogia que pede que os alunos façam 
seus processos mentais visíveis.

O VKP encarnou características dos sistemas de educação aberta 
desde o início, na exploração do conhecimento que pode ser produzido 
por uma comunidade de estudiosos pedindo um conjunto relacionado 
de questões, juntas, ao longo do tempo, e compartilhavam abertamente 
ideias, feedback e influência mútua em todas as fases do processo. 
Como muitas vezes perguntamos em nossas reuniões: “Que trabalho 
podemos fazer juntos, que nós não podemos fazer de forma tão eficaz 
como indivíduos?”, nós pedimos aos docentes que se perguntassem 
as questões mais importantes possíveis sobre a aprendizagem dos 
alunos em seus cursos. Como é que eles sabiam que seus alunos 
estavam aprendendo? Será que a aprendizagem dos alunos prometia 
duração? O que os professores realmente sabiam sobre os processos 
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de aprendizagem de seus alunos, especialmente o que chamamos de 
“processos intermediários”, ou os processos em que alunos experientes 
ou especialistas empregam habitualmente em seu trabalho, mas que são 
muitas vezes tácitos ou ausentes na instrução? Ao fazer estas perguntas, 
muitos membros do corpo docente descobriram logo o que mais os 
interessou – ou frustrou – sobre a aprendizagem dos seus alunos que 
não poderiam ser respondidas simplesmente olhando para o trabalho 
do curso atribuído regularmente. Dito de outra forma, examinar o 
trabalho graduado que fazia parte de um curso levantou questões que o 
trabalho por si só não podia responder. 

Essa percepção do indivíduo também teve um impacto transformador, 
como resultado da atmosfera colaborativa aberta do projeto. Algo 
acontece para a qualidade e a natureza das perguntas quando docentes 
começam a fazê-las juntos e considerar questões sobre a aprendizagem 
que emergem de múltiplos projetos. Ao lidar com questões de inovação 
por si só, por exemplo, professores tendem a fazer perguntas tais como: 
isso está funcionando? Posso fazer melhor? Os estudantes podem ter um 
melhor desempenho dessa maneira? Como posso avaliar esse trabalho? 
Quais tipos de aprendizagem eu vejo? Em grupos ou colaborações, 
através da interação, discussão e críticas que apoiam os trabalhos uns 
dos outros, professores começaram a fazer perguntas mais amplas que 
não poderiam ser respondidas, olhando para apenas um único curso: 
Quais são as competências ativas e subjacentes desse trabalho? Como 
esse trabalho revela desenvolvimento e experiência em maneiras novas 
e ampliadas? Quais são as implicações para o desenvolvimento de 
certas competências ao longo do tempo? Como essa aprendizagem se 
encaixa em um curso de estudo? Como essas habilidades caberiam em 
um currículo?

Esse alargamento de perguntas abre possibilidades para a natureza 
e o valor do conhecimento que pode ser gerado a partir de qualquer 
investigação centrada na prática de qualquer docente. Dois breves 
exemplos do VKP vão ajudar a ilustrar o ponto. Uma colaboração surgiu 
no âmbito do projeto em torno de uma prática pedagógica específica 
conhecida como “histórias digitais”, que são narrativas multimídia 
compactas criadas por estudantes em uma variedade de contextos de 
curso. Implementado através de uma variedade de contextos de cursos, 
como história cultural, literatura étnica, afro-americanos e outras regiões 
da história dos EUA, e outros, histórias digitais levantam questões 
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interessantes sobre a estrutura atribuída, modelagem, bases, e avaliação. 
Enquanto cada contexto de curso individual oferece as melhores práticas 
possíveis, há também fertilização entre os docentes que participam 
em torno de questões de alfabetização de multimídia, interseções de 
criatividade e complexidade, e os desafios de avaliação para toda a gama 
de aprendizagem. Da mesma forma, outro grupo dentro da disciplina de 
história encontrou em comum o fato de usarem materiais visuais no ensino 
de história (normalmente uma disciplina baseada em texto), e através da 
partilha de sua racionalidade pedagógica e exemplos de trabalhos de seus 
alunos surgiu um conjunto de ensaios em torno do “problema do visual” 
no ensino de história (Coventry, et al., 2006). 

Enquanto projetos individuais produziram interessantes histórias 
de práticas de sala de aula, no contexto aberto do projeto surgiram 
através de projetos produtos comuns como rubricas para avaliar 
novas formas de trabalho do aluno e modelos para a compreensão 
do desenvolvimento do novato-especialista nessas formas novas, 
complexas e híbridas de aprendizagem. O corpo docente envolvido em 
investigação aberta e comum sofreu uma poderosa mudança em sua 
visão das formas de suas práticas de ensino, que teve um impacto sobre 
o aprendizado dos alunos e a complexidade dessa troca. Colaboração 
e compartilhamento abertos tornaram-se chave central para mediar a 
descoberta da complexidade de ensinar e aprender em um diálogo e 
um processo que poderiam facilmente documentar e traduzir algumas 
percepções sobre as representações que os outros poderiam construir.

Vimos este fenômeno nos dois exemplos anteriores. Dentro do VKP, 
histórias de prática de ensino informadas pela aprendizagem dos alunos, 
casos do corpo docente, eram mais completos. Eles representavam 
iniciativas inteligentes (como os portfólios de investigação PRTP): o 
corpo docente faz observações sobre o ensino e a aprendizagem de seus 
alunos; eles fazem uma investigação (que pode incluir uma inovação) 
em alguma dimensão ou pergunta emergindo essas observações. Eles, 
então, coletam e analisam novas evidências, e chegam a percepções para 
uma nova revisão em prática.

Ao mesmo tempo, o que emerge de cada história de prática de ensino 
é o que poderíamos considerar como “fragmentos de percepção” sobre a 
aprendizagem em um determinado campo e contexto. A representação 
VKP conceitualizada de suas conclusões mais somativas e coletivas 
através de sínteses destes de fragmentos que efetivamente constroem 
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conhecimento para outros. Esse é o desafio e a oportunidade para a 
educação aberta. Mas a principal lição do VKP é que, ao contrário de 
sistemas fechados e mais competitivos do mercado editorial e cultura, 
a construção do conhecimento em sistemas abertos é caracterizada por 
filtragem e diálogo que levam à síntese tão ou mais frequentemente do 
que seleção.

Tudo isso também sugere um modelo de desenvolvimento 
potencialmente diferente ou complementar à formação acadêmica 
tradicional. E se nos esforçássemos para apresentar o corpo docente 
à formação acadêmica de ensino e aprendizagem, inicialmente, como 
uma prática profissional base para melhorar o seu próprio ensino, 
mas secundariamente para cultivar um corpo docente motivado para 
unir esforços colaborativos em torno de importantes problemas de 
ensino e aprendizagem locais? Como isso poderia mudar a forma 
do corpo docente de pensar sobre a formação acadêmica do ensino 
e da aprendizagem como uma atividade intelectual e profissional? 
Como poderiam instituições apoiar esse trabalho, oferecendo apoio e 
reconhecimento pela contribuição para os esforços de colaboração para 
melhorar as condições locais de sucesso e aprendizagem dos alunos? 
Trabalho colaborativo do corpo docente sobre questões locais pode 
levar à publicação, embora em formas que podem ser mais variadas do 
que o artigo de autoria individual.

Dentro do VKP, apresentamos a relação entre o trabalho individual 
e coletivo através do que chamamos de “Galerias VKP” (ver http://
crossroads.georgetown.edu/vkp/) nas quais representamos grupos 
de trabalho individual em questões-chave. Contribuições individuais 
são importantes, mas é a coleção que aspira ao nível dos resultados 
(ver Galerias do projeto VKP). Experimentamos uma variedade de 
ferramentas para compartilhar e construir o conhecimento: nós usamos 
uma ferramenta de cartaz digital (com base em do KEEP Toolkit da 
Fundação Carnegie; ver http://www.cfkeep.org/static/index.html) 
como principal meio de criação de representações de projetos e ideias. 
Usamos uma combinação de cartazes e espaços de discussão on-line 
para lançar tríades, em que três membros do corpo docente teriam 
discussões rotativas sobre as evidências de aprendizagem dos alunos de 
uns dos outros. Em alguns casos, o corpo docente fez cartazes digitais 
das saídas destas sessões públicas, reunindo os três elementos críticos 
de construção do conhecimento: análise do corpo docente, trabalho dos 
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alunos, e crítica e diálogo dos colegas. (ver, por exemplo, O’Connor, 2004.) 
Finalmente, começamos a experimentar com portfólios de colaboração 
(ver o exemplo Ugoretz e Theilheimer de “Olhando para Aprender 
Juntos” no http://crossroads.georgetown.edu/vkp/dportfolio/) onde a 
crítica colaborativa e análise de determinadas pedagogias e trabalhos 
dos alunos podem tornar-se visíveis e utilizáveis por outros.

Próximos Passos no Desenvolvimento de Comunidades 

Alinhamento entre Conversas de Ensino
Portfólios de cursos e reflexão aberta e revisão de aprendizagem 

geram excelentes conversas, crescimento profissional e melhor trabalho 
de estudantes e membros do corpo docente. Para ter qualquer impacto 
amplo, no entanto, eles precisam ser integrados em todas as conversas 
sobre o ensino em um campus, incluindo a revisão anual dos membros 
do corpo docente, decisões de promoção, prêmios de ensino, revisão do 
programa acadêmico e acreditação institucional. Um conjunto integrado 
verticalmente e interligado de repositórios digitais de portfólios 
estudantis aos relatórios institucionais poderia ser a base para uma 
estrutura aberta que economiza enorme tempo e esforço para tornar o 
aprendizado uma missão visível e importante de uma instituição.

Por exemplo, atualmente na Universidade de Kansas (em inglês, 
KU), a participação em seminários face a face e institutos sobre o ensino 
produz boa conversação e projeto instrucional inovador; usamos o 
KEEP Toolkit para representar e preservar essas ideias em um fórum 
aberto. Com essa comunidade virtual aberta, membros do corpo 
docente acompanham o progresso uns dos outros em implementar e 
aprender com seus planos inovadores. Pós-graduandos escrevendo para 
parceiros facilitam a organização do trabalho docente nos componentes 
da formação acadêmica explorados por Glassick, Huber, e Maeroff 
(1997), e portfólios de hipertexto fazem os seus resultados e conclusões 
baseados em evidências visíveis a todo o campus.

Após cinco anos de desenvolvimento de comunidade docente em 
torno de representações abertas, KU usa a fonte aberta do KEEP Toolkit 
para engajar os estudantes individuais e programas em representar 
suas próprias investigações sobre aprendizagem. Os alunos constroem 
um entendimento intencional de sua educação, através da conexão de 
aprendizagem por meio de cursos ou projetos individuais. Programas de 
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departamentos e interdisciplinares identificam os locais em seu currículo 
em que os alunos já demonstram sua compreensão, conhecimento e 
habilidades relacionadas aos objetivos-chave. Essas unidades se ligam 
ao estudante e portfólios do corpo docente para obter exemplos e provas 
dos seus pontos fortes e fracos em alcançar essas metas.

A consciência emergente de um modelo compartilhado de investigação 
está mudando a compreensão local da excelência no ensino e na 
aprendizagem. Comunidades organizadas abertamente em torno de um 
ensino eficaz demonstram que os membros do corpo docente podem 
representar a aprendizagem de forma eficaz e responsável, permitindo 
que os pares usem esta obra como uma peça de evidência em qualquer 
contexto que chame para a avaliação do ensino. De um modo semelhante, 
uma instituição poderia representar a sua eficácia de ensino, organizando 
uma visita guiada ao programa, corpo docente e representações estudantis 
de aprendizagem. Uma vez que o trabalho se torna visível, não há nenhum 
limite para o que pode ser organizado e visualizado para diferentes fins.

Organizar para Colaboração
A fusão do movimento de formação acadêmica de ensino e 

aprendizagem com a educação aberta pode ser poderosa se virmos um 
aumento nos modelos experimentais para organizar em torno desses 
tipos de espaços centrais para construção do conhecimento. O corpo 
docente pode contribuir através de suas identificações tradicionais 
(disciplinas, departamentos, instituições), bem como encontrar novas 
afinidades com base em outras camadas de compromisso e interesse 
(por exemplo, escrevendo através do currículo a aprendizagem baseada 
na investigação em biologia, ética em estudos profissionais etc.). Os 
principais desafios associados à criação em tais espaços são: Como 
integrar esses espaços com as vidas do corpo docente? Onde fica esse 
trabalho em relação às recompensas institucionais e profissionais? Será 
que professores se sentirão confortáveis reivindicando suas ideias e 
oferecendo-as livremente em “Teaching Commons”? (Hutchings e Huber, 
2005). Algumas das respostas a esses desafios têm de ser encontradas nas 
estruturas intrínsecas sociais e profissionais em modelos diferentes para 
esses espaços, quer “institucional”, ou “disciplinar”, como a recém-criada 
organização de Formação Acadêmica do Ensino e Aprendizagem em 
História, destinada a criar e formar equipes de pesquisa internacionais 
ao redor de questões de pesquisa compartilhada no ensino neste campo.
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Em parte, a capacidade desses novos espaços depende das ferramentas 
e ambientes digitais que os capacitam. Precisamos continuar a refinar 
nossa visão de aprendizagem, mas esse refinamento deve ser fluido e 
dinâmico, não hiperespecializado. Seria bom ser capaz de “pesquisar a 
literatura” entre os diversos tipos de documentação que são produzidos 
através do uso de alguns vocabulários comuns em torno de tipos de 
trabalho, gêneros e problemas de aprendizagem. Devemos também 
agilizar a colaboração entre redes locais e subcomunidades acadêmicas 
através das fronteiras. Por exemplo, na reunião anual da ISSOTL, 50 ou 
mais diferentes programas docentes locais estão sendo discutidos como 
modelos e experiências de envolvimento. Como podemos conectar 
o corpo docente através desses esforços locais e com outros projetos 
abertos? Que metadados farão suas conexões cruzadas possíveis, e com 
que ferramentas?

Comunidades abertas geram uma grande coleção de objetos de 
aprendizagem, incluindo práticas, exemplos, esquemas conceituais, 
artefatos e reflexões que lhes unem e conectam com outros trabalhos. 
Usuários podem ser sobrecarregados, em parte por causa do 
grande volume e em parte pela ausência de filtros dos materiais. A 
democratização do conhecimento tem sido um bom desenvolvimento, 
mas essas pessoas que antes limitavam os canais de distribuição de 
impressão também tornaram possíveis para os leitores entrarem em 
contato com uma amostra representativa de trabalho dominante. Talvez 
algumas revisões por pares aparecerão em sistemas abertos, menos para 
excluir o material e mais para organizar e sintetizar as contribuições e 
sugerir prioridades para a leitura dentro do grande grupo de trabalho 
disponível.

“Publicações” da comunidade podem abordar questões mais amplas 
no ensino. É uma coisa dizer “meus alunos aprenderam X, e X é uma 
instância de compreensão profunda” e é outra dizer que um grupo 
de estudantes em um programa alcançou algum objetivo primordial 
não encontrado exclusivamente em um curso. É mais generativo 
dizer que vários cursos usaram uma abordagem surgida a partir do 
compartilhamento de trabalhos anteriores, e todos eles demonstraram 
maior integração pelos alunos. O trabalho pode ser mais complexo 
quando várias pessoas assumem aspectos individuais, e ideias e 
práticas são mais robustas quando elas podem ser implementadas em 
muitos contextos diferentes por instrutores com diferentes perspectivas. 
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Ferramentas que suportam esse trabalho devem habilitar o fluxo de 
conhecimento em ambas as direções: facilitar o encontro de ideias 
disponíveis para aplicar ao seu próprio trabalho (tanto individualmente 
quanto em comunidades locais), e possibilitar que representações 
daquele trabalho estejam disponíveis para outros. É também crítico 
que estudiosos e profissionais sejam capazes de compartilhar ideias ao 
longo do caminho da descoberta. Se toda a introspecção compartilhada 
tem que subir para o nível de publicação em artigos, então isso vai se 
tornar apenas mais um subcampo dentro de campos.

Ao escrever sobre a capacidade dos professores para desenvolver 
o conhecimento sobre a efetiva prática de sala de aula, Thomas Hatch 
sugere quatro influências fundamentais: “(...) o prévio conhecimento e 
experiência que professores trazem para a sala de aula, as interações 
que eles têm, as representações de pensamento à prática que eles 
desenvolvem e têm acesso e os contextos que formam suas oportunidades 
de desenhar em seu conhecimento prévio, interagir com outros, bem 
como desenvolver e acessar representações” (Hatch 2006, p. 39). E, como 
vimos nos dois exemplos de tais comunidades, o Projeto de Ensino 
através de Revisão por Pares e o Projeto de Conhecimento Visível, todos 
esses elementos foram essenciais.

Ambos PRTP e o VKP incluem reuniões convencionais face a face, 
e a restrição de encontros programados permite que os participantes 
estejam preparados. Se ele está reunindo exemplos de trabalhos de 
estudantes, escrevendo sobre um curso, ou fazendo comentários sobre 
o trabalho dos colegas, os participantes trabalham para contribuir com 
as reuniões agendadas. As vantagens dos programas assíncronos são 
claras, mas também há vantagens para ter uma janela identificada para a 
conclusão do trabalho ou a postagem de comentários. O trabalho é mais 
provável de ocorrer, e o engajamento e diálogo são melhores quando a 
substância da conversa é recente.

Sem vínculos com um processo e cronograma fixos, alunos 
independentes e altamente motivados usam o tempo que está disponível 
para as oportunidades de aprendizagem que os cursos abertos oferecem. 
Na prática, porém, algumas pessoas interessadas em oportunidades de 
educação aberta têm vidas complexas que não apoiam as prioridades 
ideais, e as estruturas construídas nos programas PRTP e VKP oferecem 
maneiras não intrusivas para orientar a participação sem desgastar o 
processo de sua independência fundamental. O Instituto On-line VKP, 
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por exemplo, gerou uma boa interação, mas o progresso na escrita e 
culturas ficou defasado. Em sua segunda interação semissincrônica, 
datas específicas indicaram responsabilidade para a conclusão das 
etapas críticas, com momentos de trabalho comum em um momento 
também comum separado por períodos maiores de um trabalho muito 
independente. Com estas mudanças, participantes completaram mais 
trabalho, e vários se conheceram pela primeira vez quando apresentaram 
o seu trabalho em conjunto em uma conferência internacional.

Três tipos de ferramentas ou espaços são essenciais para apoiar 
essas colaborações docentes: (1) as ferramentas e os meios para criar 
exemplares digitais de trabalhos dos alunos e análise do corpo docente; 
(2) ferramentas para pesquisa eficaz, recuperação e indexação para que 
estudiosos possam localizar uns aos outros através de seus trabalhos e 
identificar os recursos cosmopolitas; e (3) ferramentas de rede social que 
permitem a colaboração para construir e compartilhar conhecimento. 
Como documentação e representações de ensino e aprendizagem se 
proliferam, teremos a capacidade de pesquisar, ordenar e remixar o 
nosso trabalho coletivo.

Se a formação acadêmica tradicional, uma vez que surgiu em 
todas as suas formas modernas, no final do século XIX, pertenceu 
paradigmaticamente ao século XX, então a formação acadêmica de 
ensino e aprendizagem e as formas de construção do conhecimento que 
estamos discutindo pertencem ao século XXI. Essas práticas acadêmicas 
compartilham certas qualidades com outras formas de circulação de 
conhecimentos e construção da comunidade na era digital, incluindo 
fronteiras mais porosas entre o individual e o colaborativo. Essas 
práticas serão prontamente e de forma transparente interconectadas, 
apoiando tanto a navegação dirigida pelo leitor quanto a criação direta 
de estruturas intelectuais que revelam relações entre os componentes 
disponíveis na rede de objetos de aprendizagem. Um espaço eletrônico 
aberto proporcionará um lar flexível e dinâmico para a colaboração em 
curso, e para a identificação posterior de temas e resultados coerentes. 
Para maximizar o potencial de abrir a educação, é preciso aprender a 
vincular o trabalho local e cosmopolita com a prática vibrante e visível, 
e encontrar um espaço central entre o isolamento e a plena participação 
em uma comunidade de investigação.
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Por que Precisamos de Tecnologias de Aprendizagem?

Se os atuais planos de educação forem cumpridos, então, o 
século XXI será o século em que transformaremos a qualidade e o alcance 
da educação. Existem algumas aspirações impressionantes a serem 
encontradas em documentos de estratégia de ensino, tanto nacionais como 
internacionais. Os Estados Unidos têm a campanha “Nenhuma Criança 
Deixada Para Trás” (No Child Left Behind) e o Reino Unido tem “Toda 
Criança Importa” (Every Child Matters) como a visão de uma estratégia 
nacional, para juntar todos os órgãos do setor público responsáveis 
pelo bem-estar e a educação das crianças. O Acordo de Lisboa da União 
Europeia exige que cada país construa uma força de trabalho para um 
nível muito maior. A meta do milênio das Nações Unidas para a educação 
é aquela que cada nação herda, e fornece o desafio final para a educação: 
chegar à educação primária universal até 2015.

Estamos agora vários anos dentro do milênio, mas bem longe de atingir 
esse objetivo. Seria necessária uma comunidade de ensino capaz de 
construir sua experiência e multiplicar seus números em um crescimento 
fantástico, mesmo dentro dos 15 anos originais. Da mesma forma, a 
procura mundial por ensino superior continua a crescer. Estimativas 
do Observatório de Educação Superior Sem Fronteiras (em inglês, 
OBHE) sugerem que locais de ensino superior no mundo vão subir para 
125 milhões em 2020; demanda por lugares de educação internacional são 
previstos para 5.8 milhões em 2020; e a taxa de participação por idade é 
de 40% a 50% nos países desenvolvidos, mas menos de 5% em muitas 
economias emergentes e em desenvolvimento (2002).

Onde quer que olhemos, em todo o mundo ou em nosso próprio país, 
podemos ver que é necessária mais e melhor educação. Mas a escala 

Ensino Aberto: a Chave para Educação 
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do problema não pode ser combatida por meio de nossas tecnologias 
tradicionais para o ensino. Quando você mede o número de estudantes 
em bilhões, índices de profissionais de ensino por estudantes de 1:30 
não fazem nenhum impacto. Assim, o problema de escala é desafiador.

A educação tradicional falha para milhões de estudantes, até mesmo 
em países altamente desenvolvidos: uma média de 6,5% dos jovens de 
15 anos não conseguem atingir o nível 1 de alfabetização (Organização 
para a Cooperação Econômica e de Desenvolvimento – Centro de 
Pesquisa e Investigação em Educação – OECD-CERI, 2006). Ainda não 
descobrimos como conseguir educação mais eficaz para os excluídos ou 
descontentes pelo nosso sistema atual. A ambição de levar a educação 
para o mundo é louvável, mas temos apenas um sistema parcialmente 
bem-sucedido para oferecer. O problema da qualidade é tão desafiador 
quanto o problema da escala.

Então, temos que perguntar: Como poderia tal transformação ser 
contemplada sem recorrer a uma solução tecnológica?

A tecnologia nunca é a solução inteira. A história recente da tecnologia 
na educação sempre nos diz que, por melhor que seja, consegue pouco sem 
as alterações humanas e organizacionais complementares necessárias, 
e essas são sempre mais difíceis. Usar a tecnologia para melhorar a 
educação não é uma ciência de foguetes. É muito, muito mais difícil 
do que isso. Mudança na educação não é uma questão de um pequeno 
número de pessoas altamente educadas que movem um conjunto de 
átomos obedientes de um lugar para outro. Trata-se de um grande 
número de pessoas parcialmente treinadas movendo mentes; milhões 
delas. É por isso que temos de olhar para comunicações interativas e 
tecnologias como ajuda. Elas são capazes de simular a melhor qualidade 
de ensinar, mas em uma escala maior e com mais alcance.

O foco deste capítulo é o de trabalhar em como conseguir isso. O 
argumento é que precisamos de tecnologia para atingir a reforma 
educacional que sonhamos, mas que teremos de fazê-la através da 
comunidade de ensino. Uma parte essencial do movimento de educação 
aberta será “o ensino aberto”. A comunidade de ensino precisará 
aprender sobre projetos de ferramentas e ambientes que lhes permitam 
desenvolver as novas pedagogias oferecidas pelas tecnologias digitais, 
usar os recursos de ensino aberto disponíveis e atingir a capacidade de 
alcançar o ensino de alta qualidade em grande escala.
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Qual é a Evidência de que Tecnologias de Ensino Podem Ajudar? 

Os dois desafios educacionais para a tecnologia colocados na seção 
anterior do livro são o problema de qualidade (como podemos garantir 
a qualidade da experiência de aprendizagem e dos resultados da 
aprendizagem?) e o problema de escala (como fornecemos para toda a 
educação necessária?).

Sabemos que a tecnologia oferece maior flexibilidade de prover 
educação que permita mais pessoas participem. A Universidade Aberta 
do Reino Unido (em inglês, OU) tem mais de 200 mil estudantes em mais 
de 70 países, estudando através de uma mistura de materiais impressos 
e on-line, e tutoriais presenciais e on-line. E os métodos baseados em 
tecnologia funcionam tão bem quanto para o estudo em nível de escola, 
onde, por exemplo, cursos on-line permitem que alunos que trabalham 
alcançassem as qualificações escolares que eles perderam; uma “Escola 
Virtual” para crianças excluídas por razões comportamentais deu-lhes 
uma combinação de acesso remoto e ensino um a um, até que trouxe 90% 
delas de volta para estudo regular ou aprendizagem baseada no trabalho 
(Departamento para Crianças, Escolas e Famílias, em inglês DCSF, 2005). 
A exequibilidade e o custo desta provisão flexível têm sido demonstrados 
em muitos desses casos. O sucesso depende da qualidade do apoio ao 
aluno, e a flexibilidade falha quando não é fornecida. O sucesso do modelo 
OU, por exemplo, foi demonstrado quando, entre todas as universidades 
do Reino Unido, ela atingiu o topo em uma pesquisa de “apoio de 
qualidade ao aluno”. A aprendizagem a distância não precisa significar 
isolamento. Com esses modelos de provisão flexíveis e bem-sucedidos 
disponibilizados on-line, podemos ver que se torna possível estender a 
educação muito além dos limites do espaço físico a um grupo muito mais 
amplo estudando on-line e comparecendo apenas ocasionalmente.

Nós somente enfrentaremos o desafio de escala, no entanto, se 
pudermos ter esse tipo de provisão a um custo unitário mais baixo, 
quando os números estiverem em ascensão. Há um mito nas mentes dos 
políticos de que essa provisão on-line é barata – que o mesmo material 
pode ser fornecido a números muito maiores do que para estudantes 
em um meio físico, e, portanto, com custos variáveis muito menores, 
a oferta educativa pode ser expandida sem um aumento proporcional 
em custo. A relação custo / qualidade não é tão simples, no entanto. A 
Universidade Aberta do Reino Unido tem sido mais bem-sucedida do 
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que qualquer outra universidade de ensino a distância em termos de 
retenção, realização e expansão, pois fornece excelente apoio ao aluno, 
mas não reduziu significativamente os seus custos unitários. Em geral, 
a conta para a introdução da ICT na educação tem sido alta (atualmente 
perto de £1 bilhão por ano, se os custos tanto do governo quanto da 
instituição estiverem incluídos através de todos os setores da educação 
no Reino Unido), então a unidade de custo da educação está aumentando. 
O retorno é difícil de medir, mas certamente não é suficiente para fazer 
uma diferença dramática em medidas gerais de habilitações. Isso não 
deveria nos surpreender, porque o maior investimento nas escolas, por 
exemplo, começou apenas há cinco anos e demorou a se estabelecer. 
O mesmo é verdade no mundo comercial; pode levar muitos anos 
para mostrar um lucro de uma grande reconfiguração baseada em 
TI de uma empresa. Como aprendemos nas últimas décadas do 
século XX, a “contribuição de hardware do computador para o 
crescimento econômico global é limitada. (...) Para obter um grande 
resultado, o retorno obtido por hardware e software de computador 
deve surgir nos próximos anos” (Sichel, 1997, 10-11).

Mudança transformacional não pode acontecer da noite para o dia. 
No entanto, a menos que toda instituição de ensino esteja focada em 
como usar a tecnologia para melhorar o valor da educação – um “modelo 
de custos e benefícios orientados” –, custos continuarão a subir sem o 
retorno (Laurillard, 2006a). O modelo mostra que a tecnologia só atinge 
uma relação melhor de custo / benefício quando uma instituição planeja 
em ambos melhoria da qualidade e a melhoria da escala. O decisivo 
nesta abordagem é garantir que a instituição explore a reutilização e 
o compartilhamento de conteúdos de educação aberta e ferramentas 
de projeto, como veremos. Existem alguns exemplos de cada lado do 
Atlântico, e tendem a ser de pequena escala. Mas, quando a gestão da 
inovação se concentra em qualidade e escala, como no programa Pew 
em tecnologia de aprendizagem, então os benefícios são igualmente 
realizáveis (Twigg, 2002; Twigg, 2003). Nós voltaremos à questão de 
gestão mais tarde.

Há um sentido em que a educação pode esperar uma nova tecnologia 
para melhorar a equação de custo. Quando a infraestrutura de ICT se 
expande gradualmente num país para negócios e razões domésticas, 
seus sistemas de educação podem explorar isso sempre sem ter que 
pagar. Acesso domiciliar a computadores e Internet já é mais de 75% 
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para crianças em idade escolar no Reino Unido, e estudantes de ensino 
superior que estudam on-line geralmente têm seu próprio acesso 
em casa e às vezes no trabalho. Isso implica maciços investimentos 
privados em tecnologia digital para educação e significa que se torna 
viável ao financiamento público proporcionar acesso à relativamente 
pequena parcela da população que não pode se autofornecer. Assim, 
o problema de acesso não é insolúvel; com o tempo, diminui. O 
maior problema é sempre garantir que nossos sistemas humanos e 
organizacionais sejam capazes de fazer a mudança que precisamos 
abraçar.

Nós precisamos de tecnologia para enfrentar a escala dos desafios 
educacionais que enfrentamos dentro dos países desenvolvidos, 
para elevar o nível de habilidade e entender qual a força de trabalho 
necessária para uma sociedade do conhecimento, e para alcançar níveis 
adequados do primário até o ensino superior em todo o mundo em 
desenvolvimento. Temos visto muitos exemplos de casos de melhoria 
da qualidade através da tecnologia: ensinando programas que 
motivem os alunos, oferecendo níveis mais elevados de envolvimento 
e prática com habilidades e conceitos difíceis, e fornecendo feedback 
personalizado e adaptativo para ajudar a aprendizagem mestra 
(Becta, 2006). Tais programas podem ser usados para estender o 
que um professor individualmente pode oferecer, fazendo possível 
a melhoria da qualidade sem aumentar o número de professores na 
mesma proporção que o número dos alunos (melhorias acessíveis em 
termos de qualidade são possíveis, por exemplo, se, simultaneamente, 
alcançarem melhorias em escala).

Sabemos que a tecnologia pode oferecer maneiras radicalmente mais 
flexíveis de aprendizagem, permitindo a pessoas, que de outra forma 
não seriam capazes de ter acesso à educação, poderem fazê-lo. E nós 
sabemos que, por meio de um planejamento cuidadoso através de 
comunidades on-line e sistemas de informação, é possível fornecer um 
apoio de alta qualidade para alunos remotos. Nós temos a tecnologia, 
mas ainda não temos a qualidade da gestão da mudança dentro dos 
nossos sistemas de educação que nos permitam explorá-la.

Se desejarmos seriamente resolver nossas ambições para a educação, 
precisaremos entender como explorar tecnologias de aprendizagem e a 
ideia de abrir educação até o limite.
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Por que Houve Tão Pouca Inovação e Nenhuma Mudança de Modelo?

A tecnologia digital tem capturado a imaginação de muitos e 
desfrutado da invenção constante de novas formas de exploração no 
mundo dos negócios, doméstico, e contextos de lazer, resultando em 
mudanças radicais em alguns casos. Nos sistemas de educação dos 
países desenvolvidos, a tecnologia digital tem sido disponibilizada para 
experimentação durante muitas décadas e agora se tornou onipresente 
em muitos contextos educacionais. No entanto, ela ainda não atingiu 
melhora significativa na qualidade e escala de educação, nem nenhuma 
mudança radical no modelo de educação.

Por que tão pouco progresso? Aqui estão cinco explicações plausíveis:
1. O sistema de ensino é um sistema complexo de controladores 
poderosos – avaliação, currículo, requisitos de inspeção / qualidade, 
fluxos de financiamento, critérios de promoção – nenhum dos quais 
mudou de forma significativa no reconhecimento do que a tecnologia 
oferece. Esses controladores determinam as formas em que professores 
e alunos orientam as suas energias e são julgados por outros. A menos 
que controladores do sistema de educação mudem, o comportamento 
de seus membros provavelmente não mudará.
2. A mudança tecnológica é muito rápida. Vimos o equivalente digital 
de muitas tecnologias-chave para a educação no espaço de meio século 
– o equivalente da escrita, o panfleto, o livro, a publicação, a fotografia, 
o cinema, a radiodifusão, o telefone, a imprensa escrita e o sistema 
postal. Ainda que tenha demorado muitos séculos para desenvolver 
nosso sistema de educação através dessas tecnologias antigas, ainda 
não tivemos tempo de fazer as mudanças radicais oferecidas pelas 
tecnologias digitais (Laurillard, 2005).
3. O sistema de ensino é dirigido por líderes que não estão confortáveis 
com o detalhe ou as implicações do potencial da tecnologia, e aqueles 
que estão não são poderosos o suficiente dentro do sistema. Houve uma 
mudança radical em algumas instituições, demonstrando a importância 
da liderança. Líderes institucionais precisam definir a direção a ser seguida 
em nível nacional, e eles precisam de mais apoio para as mudanças que 
devem dirigir dentro de suas próprias instituições (DCSF, 2005).
4. A educação é essencialmente uma atividade política e uma empresa 
nacional, incorporando os valores morais de um país, por isso não é fácil 
tornar-se comercializada ou globalizada e, portanto, evita estar submetida 
à inovação que as forças do mercado encorajam (Readings, 1996).
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5. Os sistemas de ensino mudam lentamente, porque eles tendem a 
serem sistemas hierárquicos de controle de comando, em vez de sistemas 
adaptativos descentralizados de energia. Professores e palestrantes não 
são dados nem têm poder ou meios para melhorarem a natureza e a 
qualidade do processo de ensino e aprendizagem através de tecnologia 
(Elton, 1999).

Por essa análise, os nossos sistemas de educação estão condenados à 
irrelevância e à ineficiência, incapazes de sequer começarem a enfrentar 
os desafios do século XXI, porque eles não podem repensar-se de forma 
rápida o suficiente.

Um futuro possível é que o mundo comercial acabará eventualmente 
compreendendo a natureza da educação como um negócio. A maioria 
das empresas comerciais de educação on-line falhou até agora (Garrett e 
MacLean, 2004), primeiramente porque elas não conseguiram entender 
a natureza da educação: a de que elas não estão vendendo um serviço 
pessoal em longo prazo. O ponto é bem compreendido pelo exemplo 
recente de maior sucesso, a Universidade de Phoenix, que tem usado 
a tecnologia para enfrentar não apenas a escala. Em 2003, os seus 
72 mil estudantes totalizaram uma fração das 200.000 matrículas na 
Universidade Aberta do Reino Unido. Para minimizar o atrito, ela 
mantém turmas pequenas para a sua versão on-line (Symonds, 2003). 
Essa abordagem permanece próspera por manter os modelos de 
negócios de universidades tradicionais, não através do desenvolvimento 
de formas novas de educação como fez a Universidade Aberta.

O fracasso da iniciativa privada para reconfigurar a educação através 
da tecnologia demonstra o quanto é importante ser claro sobre os valores 
fundamentais e imutáveis da educação. Estes constituem o fulcro sobre 
o qual nós movemos o mundo da educação para um ajuste do sistema 
para o século XXI. Faremos uma mudança radical melhor por meio da 
tecnologia se compreendermos o que deve permanecer constante.

Educação não é como uma empresa comercial normal, porque 
a transação entre o indivíduo e o provedor é um contrato muito 
pessoal. Não há clientes, e eles certamente não estão sempre certos. 
É uma relação delicada de confiança mútua e carinho, mais parecida 
com paternidade que comércio; ela está vendendo o potencial, e 
somente o potencial, para as pessoas mudarem e se desenvolverem, 
mais semelhante a uma academia de ginástica que um supermercado. 
Os alunos entram em um relacionamento desigual com o provedor, 
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este que ajuda no desenvolvimento dos alunos como indivíduos 
em maneiras que ainda não podem se especificar, julga a extensão 
do seu desenvolvimento e acredita apenas em seus termos, não nos 
deles. O contrato não lhes dá reparação se não entenderem o que 
eles esperavam – se eles falharem, o prejuízo é deles. Para alcançar 
isso, o sistema de ensino tem de ser dotado de grande confiança e 
autoridade. É essencialmente desigual, com o sistema formal tendo 
a responsabilidade de proporcionar o acesso às ideias-chave da 
formação acadêmica, que permitem que indivíduos tomem seu lugar 
como cidadãos, e de usar sua compreensão do mundo e da sociedade 
em sua comunidade e em seu trabalho. Isso é verdade para todos os 
níveis da educação. E a educação formal, nesse sentido contratual, é 
fundamentalmente diferente da educação informal.

Da mesma forma, o contrato entre o estado e o sistema de educação 
é de confiança, para que o sistema de educação possa preparar os 
cidadãos da nação para o que o país precisa. O estado vai pagar a 
educação formal, ou subsidiá-la, enquanto conseguir fazer isso. 
Em 1997, a Comissão Nacional de Inquérito do Reino Unido sobre 
o Ensino Superior fez a declaração definitiva de que “o objetivo da 
educação superior é permitir à sociedade progredir através de uma 
compreensão de si mesma e de seu mundo; em suma, sustentar uma 
sociedade de aprendizagem” (Comissão Nacional de Inquérito sobre o 
Ensino Superior – NCIHE, 1997).

A tecnologia pode mudar muito sobre a educação, mas a natureza 
de seu contrato com indivíduos e o Estado é fundamental. Talvez essa 
vontade também mude, eventualmente, mas estamos considerando 
aqui o que a educação “como conhecemos” poderia se tornar.

Como Podemos Avançar mais Rapidamente?

Se aceitarmos que o futuro da educação se beneficiaria de exploração 
apropriada das tecnologias digitais, então teríamos que considerar 
como os nossos sistemas de ensino devem fazer a mudança para uma 
trajetória de inovação progressiva holística, uma mudança radical a 
partir da inovação fragmentada incrementada que temos no momento.

A partir da análise anterior, é claro que temos de abordar um 
poderoso motor que define a educação. Líderes educacionais têm uma 
responsabilidade de conduzir uma abordagem estratégica para a reforma 
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da educação que explora plenamente o que a tecnologia pode oferecer. 
Essa abordagem holística, de cima para baixo, para a mudança de base 
tecnológica ainda não foi realizada em nenhum país. Seria preciso um 
governo que incorporasse todas as partes estratégicas do pensamento 
educacional e considerasse no que tecnologias digitais poderiam 
contribuir para o que estão tentando alcançar, e coordenar esses esforços 
em todos os setores da educação. Em um sistema educacional ideal, um 
aluno mover-se-ia sem dificuldades, do primário para o secundário e 
assim para o ensino superior, a fim de promover o que seria capaz, como 
um eterno aprendiz, de se deslocar entre o aprendizado com base no 
trabalho, em casa ou formal, como ele desejar. As tecnologias digitais 
têm a capacidade de apoiar o aluno por meio da informação e orientação 
necessárias para fazer as transições críticas. Na prática, em muitos países, 
a responsabilidade para os diferentes setores da educação recaem sobre 
diferentes partes do governo, fazendo com que a coordenação de cima 
para baixo da experiência do aluno seja quase impossível.

O Reino Unido tem a primeira estratégia de aprendizagem do governo 
para adotar o sistema de educação integral em um esforço para melhorar 
o uso da tecnologia (Departamento para Crianças, Escolas e Famílias 
– DCSF, 2005). No entanto, a responsabilidade pela sua execução foi 
entregue às agências externas do setor público, separando-se de sua 
tendência de política educacional dominante. Enquanto a reforma 
educacional é dirigida de cima para baixo, a exploração de tecnologia a 
serviço da reforma deve estar estreitamente ligada a ela, remodelando 
os responsáveis educacionais adequadamente. Um bom exemplo é a 
avaliação de estudantes, uma das mais importantes ferramentas do 
comportamento tanto de professores quanto de alunos em todas as partes 
da educação. Alunos do século XXI equipararam-se com as habilidades 
valiosas para a aquisição e o processamento de informações e ideias, e 
a avaliação de sua aprendizagem poderia ser realizada de maneiras 
bem diferentes das técnicas de exames e questões de múltipla escolha, 
de séculos anteriores que ainda dominam. A reforma poderia ser 
radical e altamente produtiva se fosse conduzida, em parte, pelas novas 
oportunidades oferecidas pela tecnologia.

Reforma em grande escala da educação é arriscada para os governos 
democráticos; quando ligada à utilização em larga escala da tecnologia, o 
risco aumenta. Então, por que arriscar a abordagem de cima para baixo? 
Os sistemas de ensino em muitos países já têm efetuado a implementação 
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de tecnologia em escala muito grande pela concessão de financiamento 
direcionado para redes, hardware e software. No Reino Unido, por exemplo, 
isso não foi executado como um projeto de cima para baixo, mas delegou o 
financiamento para os tomadores de decisão locais, habilitando a propriedade 
local de aquisição e inovação que se segue. Isso marca o sucesso de uma 
intervenção do governo de cima para baixo, essencialmente, habilitando a 
mudança de baixo para cima através de financiamento específico. É o valor 
da abordagem que é de baixo risco – existe agora um amplo acesso e uso, e 
nenhuma perspectiva de uma falha de tecnologia grande, porque é tudo tão 
fragmentado. Isso também é o problema. Ele é fragmentado e não estratégico. 
Tal processo de mudança não pode alcançar a reforma radical do sistema 
porque os sistemas educacionais de cima para baixo permanecem inalterados. 
Embora a tecnologia ainda seja apenas um espetáculo interessante, sem 
relação com os direcionadores estratégicos do desenvolvimento do currículo, 
avaliação, qualificação, acreditação, inspeção, remuneração dos professores e 
e promoção não podem gerar a mudança radical.

Suponhamos que os governos não alcancem facilmente a reforma 
tecnológica holística de todo o sistema de educação. Ainda seria possível 
trabalhar no sentido de uma reforma radical através da abertura e da 
abordagem de educação. Educação aberta tem a grande vantagem de 
poder apoiar diretamente as pessoas dentro do sistema, cuja prática 
se muda mais pela integração adequada da tecnologia: professores 
e palestrantes. Por conseguinte, tem o potencial para reduzir as 
características de educação que limitam sua capacidade de inovar.

Muitos professores e palestrantes abraçaram a tecnologia para alavancar 
suas próprias ambições pedagógicas para seus alunos, mas a maioria não 
o fez. O motor poderoso de seu comportamento como profissionais não 
vai levá-los para o uso da tecnologia – métodos de avaliação, critérios de 
inspeção, critérios de promoção, e os fluxos de financiamento continuam a ser 
direcionados para o ensino tradicional – e ainda esses são os determinantes 
da prática em sala de aula. Inevitavelmente, com pouco suporte do sistema 
ao seu redor, qualquer inovador de ensino vai gastar muita energia em 
trabalhar na contramão do sistema existente. Para combater essas restrições 
endêmicas na inovação, precisamos de líderes de educação para criar as 
“organizações de aprendizagem” que sejam “capazes de aprendizagem 
adaptativa” (Laurillard, 2002), na qual profissionais podem trabalhar em 
conjunto para experimentar e construir um sistema melhor. Mas ele não 
pode ser completamente “de cima para baixo”. Nós também temos que nos 
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preparar para o que isso significa para professores e palestrantes, e como eles 
poderiam impulsionar a mudança do sistema “de baixo para cima”.

A ideia de um sistema de ensino capaz de adaptar-se às novas 
condições ambientais é aplicável também para a própria comunidade de 
ensino. Nosso conhecimento e compreensão de “aprendizagem assistida 
por tecnologias” acelerará, de forma mais rápida, em uma comunidade 
de ensino que age como um sistema de aprendizagem – aquele que 
faz o conhecimento do que é preciso para aprender explicitamente, 
adapta-o, testa-o, refina a prática, reflete, rearticula e compartilha aquele 
novo conhecimento. O ensinar deve tornar-se problemático, inovador 
e profissional, tomando a pesquisa como seu modelo. Se docentes 
conduzissem o processo de ensinar de modo tão rigoroso como eles 
conduzem suas pesquisas, eles iriam esperar: 1) apoio para algum 
desenvolvimento pessoal na forma de ensinar; 2) os meios de construir 
sobre o trabalho dos outros para projetar a sua abordagem; 3) os meios 
para experimentar e refletir sobre quais resultados significam para 
seu projeto e sua compreensão; e 4) os meios de articular e disseminar 
sua contribuição. Essas quatro características, em conjunto, definem o 
essencial do que poderíamos chamar de “ensino aberto”, o que James 
Dalziel tem chamado de “ensino de código aberto” – como um ambiente 
no qual “educadores podem gratuita e abertamente partilhar as melhores 
práticas de ensino” (Dalziel, 2005). Essa abordagem comunitária reflete os 
ideais da investigação da comunidade em geral, e da formação acadêmica 
do ensino em particular (Kreber e Cranton, 2000). Permitiria à comunidade 
de ensino, em todo o sistema de ensino, aprender a adaptar-se aos novos 
desafios para a educação e explorar a tecnologia no processo.

A ideia de “educação aberta” torna isso possível. “A tecnologia aberta” 
significa que a documentação das nossas descobertas se transfere tão 
facilmente através das instituições e departamentos como um artigo faz. 
“Conteúdo aberto” significa que podemos adotar e adaptar as inovações 
de base tecnológica de ensino umas das outras tão facilmente como nós 
podemos construir sobre os resultados da investigação. “Conhecimento 
Aberto” significa que temos os meios para capturar e disseminar nossas 
ideias pedagógicas tão facilmente quanto escrevê-las e publicá-las em artigos. 

A chave para a mudança e o progresso no setor da educação é usar 
a educação aberta para criar as forças inovadoras ao longo de todo o 
sistema, que ajudará a levá-la adiante. Líderes em educação não usaram a 
oportunidade de tecnologias digitais para transformar a educação de cima 
para baixo – poderia isso agora acontecer de baixo para cima?
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Qual Será a Sua Aparência?

Parte da questão de uma abordagem de baixo para cima para a reforma 
é que não podemos saber exatamente para onde  vai. Caberá a todos nós 
darmos-lhe forma. Isso tornaria o sistema muito mais dinâmico, em que 
a aprendizagem é uma alegria e o ensino é divertido, porque os alunos 
estão aproveitando o esforço que indubitavelmente é lidar com ideias 
difíceis e habilidades de alto nível.

A promessa de diversão está nas oportunidades criativas fornecidas 
pelos recursos e ferramentas de educação aberta, que oferecem uma 
espécie de caixa de brinquedos para os professores. O mundo digital 
frequentemente atinge uma epidemia de interesse porque a tecnologia 
que está sendo oferecida disponibiliza oportunidades para os indivíduos 
se comunicarem ou serem criativos, ou ambos; e-mail, PowerPoint, 
jogos on-line, blogs, wikis, o software social – a educação poderia fazer 
o mesmo, fornecendo as ferramentas e recursos para que os professores 
fizessem sua própria pedagogia.

Na Universidade Aberta, há alguns anos, buscou-se construir os 
meios para os professores capturarem e disseminarem as suas melhores 
ideias pedagógicas. A origem do projeto de pesquisa SoURCE (Software, 
Utilização, Reutilização e Customização em Educação) identificou produtos 
comprovados de aprendizagem interativa, transformando-os em uma 
forma genérica, e depois os transferiu para um departamento diferente. 
Por exemplo, um projeto de aprendizagem sobre provocar e comparar 
construções pessoais dos alunos de pinturas históricas foi adaptado para 
a forma genérica de um “mecanismo de levantamento”, e, em seguida, 
personalizado para reações químicas, permitindo que estudantes de 
química pudessem gerar e comparar os produtos químicos de diferentes 
construções. Em ambos os casos, foi uma iniciativa valiosa ao pensar em 
ideias novas. O projeto tomou como método básico as seguintes fases:

Fase 1: Identifique um projeto de aprendizagem para um objetivo 
específico, que tenha sido comprovado como valioso para os estudantes 
(como um programa de história da arte).

Fase 2: Adapte este projeto de aprendizagem a sua forma genérica (substitua 
os links para arquivos que mostrem pinturas por pedidos para o professor 
de links para arquivos de conteúdo; substitua os links para definições de 
especialistas e suas ligações com os exemplares por pedidos para o professor 
para que insira essas ligações; deixar tudo em funcionalidade pedagógica 
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interativa que oriente os alunos a selecionarem três itens e pensarem em 
como dois são semelhantes e diferentes do outro etc.).

Fase 3: Personalize esse formulário para um novo contexto com um 
objetivo semelhante, inserção de novos conteúdos, conforme apropriado 
(inserir os links para videoclipes de explosões químicas; inserir os links 
para os descritores de especialistas e produtos químicos associados).

Fase 4: Implemente e teste a nova combinação em seu novo contexto.
Todo o processo foi avaliado, e gerou como produtos finais: 

(a) dois projetos interativos de aprendizagem para objetivos semelhantes, 
mas aplicados em diferentes áreas de conteúdo; (b) dois conjuntos de 
objetos de conteúdo; e (c) um projeto de aprendizado genérico. O projeto 
concluiu que o processo foi viável, mas que ainda era necessário um 
esforço significativo para garantir a difusão e reutilização das atividades 
de aprendizagem, o que só poderia funcionar em um sistema que apoiava 
“a troca de objetos de aprendizagem” (Laurillard e McAndrew, 2003).

Repositórios de objetos de aprendizagem estão sendo estabelecidos 
na forma de “ativos” do conteúdo (tais como bibliotecas digitais de 
fotos, arquivos de som e imagens de vídeo) e na forma de atividades 
de aprendizagem que apresentam o conteúdo de teste (tal como 
uma simulação do coração ou um jogo de equilibrar equações). Os 
primeiros são geralmente gerenciados por bibliotecas, enquanto os 
segundos são encontrados em repositórios acadêmicos, como MERLOT 
(ver www.merlot.org), OpenLearn (ver www.openlearn.open.ac.uk) 
e JORUM (ver www.jorum.ac.uk). Essas são boas abordagens iniciais 
que se aproximam, mas não constituem os meios pelos quais nós 
podemos capturar e disseminar inovação pedagógica para que outros a 
construam. A base pedagógica do projeto de história da arte era atraente 
para os químicos, mas sem a extração da forma genérica eles não 
poderiam usá-la. Os objetos de aprendizagem normalmente se ligam 
em conjunto à forma pedagógica e aos conteúdos específicos. Objetos de 
aprendizagem que são repositórios estão começando a fornecer ativos 
digitais valiosos para a inserção em formas pedagógicas genéricas, mas 
nós ainda não temos muitos exemplos desse último.

Se a comunidade de ensino pudesse cultivar uma abordagem de 
“ensino aberto”, fazendo uso das oportunidades que as tecnologias 
digitais oferecem, então teríamos os meios para construir e desenvolver 
este tipo de conhecimento: uma compreensão coletiva de que tipos de 
pedagogias ou projetos de aprendizagem são capazes de alcançar um 
resultado de aprendizagem específico. 

Livro.indd   331 29/09/2014   14:13:05



Capítulo 21332

Formar grupos de três e atribuir as 
seguintes funções: (a) professor (b) 
estudante, (c) observador

Formar grupos de três e atribuir as 
seguintes funções: (a) professor (b) 
estudante, (c) observador

Formar grupos de três e atribuir as 
seguintes funções: (a) professor (b) 
estudante, (c) observador

Durante cinco minutos em cada 
grupo:

(a) O professor explica o conceito 
(custo de oportunidade), (b) pede 
esclarecimentos até que ele ou 
ela entenda o conceito, ou (a) não 
possa responder à pergunta. (c) 
registra a explicação ou a pergunta 
que não pôde ser respondida

Durante cinco minutos em cada 
grupo:

(a) explica o conceito X, (b) pede 
esclarecimentos até que ele ou 
ela entenda o conceito, ou (a) não 
possa responder à pergunta. (c) 
registra a explicação ou a pergunta 
que não pôde ser respondida

Durante cinco minutos em cada 
grupo:

(a) O professor explica o 
conceito de recursão, (b) pede 
esclarecimentos até que ele ou 
ela entenda o conceito, ou (a) não 
possa responder à pergunta. (c) 
registra a explicação ou a pergunta 
que não pôde ser respondida

Cada grupo posta suas questões / 
explicações para os outros grupos 
visualizarem

Cada grupo posta suas questões / 
explicações para os outros grupos 
visualizarem

Cada grupo posta suas questões / 
explicações para os outros grupos 
visualizarem

Individualmente:

(a) vota na melhor explicação

(b) vota na questão que mais queria 
que fosse respondida

Individualmente:

(a) vota na melhor explicação

(b) vota na questão que mais queria 
que fosse respondida

Individualmente:

(a) vota na melhor explicação

(b) vota na questão que mais queria 
que fosse respondida

O professor comenta em plenário O professor comenta em plenário O professor comenta em plenário

Resultado de Aprendizagem: ser capaz 
de explicar o custo de oportunidade

Resultado de Aprendizagem: ser capaz 
de explicar um conceito complexo

Resultado de Aprendizagem: ser capaz 
de explicar a recursão

a) Padrão de aprendizagem específico b) Padrão de aprendizagem genérico c) Padrão de aprendizagem específico

Figura 21.1
Generalização e migração de um padrão de aprendizagem
(a) Um padrão específico de aprendizagem é projetado para um resultado 

de aprendizagem específico do tema, com detalhes de tópicos específicos em 
negrito; (b) Isso é generalizado para uma forma genérica para esse padrão 
de aprendizagem, generalizando os detalhes específicos do tema como um 
marcador de lugar; essa é uma forma que pode migrar entre as disciplinas de 
assunto, mas ainda carrega o seu projeto pedagógico; (c) A forma genérica é então 
personalizada para um novo tópico, inserindo-a no lugar do marcador para o 
detalhe específico do tema, criando um novo padrão específico de aprendizagem.

Como ilustração, a Figura 21.1 mostra um exemplo de como um 
simples projeto específico de aprendizagem pode ser generalizado para 
capturar o projeto pedagógico e ativá-lo a migrar através das áreas 
disciplinares.

O processo não funcionará para todos os tipos de padrões de 
aprendizagem, mas muitas formas pedagógicas são capazes de ser 
adaptadas dessa forma (a palestra é um exemplo óbvio de métodos 
tradicionais de ensino). Conforme a comunidade de ensino explora 
as novas pedagogias disponíveis através de tecnologias digitais, vão 
precisar de ferramentas capazes de auxiliar nesse processo e, felizmente, 
a tecnologia pode provê-las (Laurillard, 2006b).
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Um novo projeto de pesquisa está tentando construir o tipo de 
ferramentas de projeto de aprendizagem para permitir aos palestrantes 
capturarem e disseminarem suas inovações pedagógicas comprovadas. 
No Reino Unido, o Comitê Conjunto de Sistemas de Informação (em 
inglês, JISC) para a educação superior lançou um programa “Projeto 
para Aprender”, em que os projetos estão construindo exemplares e 
demonstradores para testar a ideia de que é viável para professores terem 
mais controle de projeto e desenvolvimento pedagógico, e trocar suas 
melhores ideias, para que eles possam aproveitar o trabalho uns dos outros 
como fazem em pesquisa. Um dos projetos, o “Planejador Orientado pelo 
Usuário para Projeto de Atividade de Aprendizagem”, está construindo 
análise pedagógica, conselhos e orientação em torno de um Sistema de 
Autoria de Atividade de Aprendizagem Existente (em inglês, LAMS; ver 
www.lamscommunity.org). O sistema suporta professores na concepção 
e construção de bons projetos interativos de aprendizagem, que se ligam 
a padrões de aprendizagem existentes e objetos de aprendizagem para 
que eles possam construir, e provoca uma aproximação experimental do 
projeto de atividades de aprendizagem. É flexível o suficiente para cobrir as 
sequências de atividades que permitem aos seus alunos se comunicarem, 
colaborarem e consultarem materiais existentes e objetos de aprendizagem.

A vantagem de usar LAMS é que proporciona os meios para capturar 
e disseminar um projeto pedagógico comprovado de um professor 
(ver www.wle.org.uk/d4l). A abordagem, portanto, contribui para as 
quatro condições da construção de uma abordagem mais comunitária 
ao ensino: 1) algum desenvolvimento pessoal na forma de ensinar, por 
meio de aconselhamento e orientação; 2) os meios para construir sobre 
o trabalho dos outros através de links para a aprendizagem existente 
em projetos, objetos de aprendizagem e ativos de conteúdo; 3) os meios 
para experimentar e refletir sobre o que os resultados implicam para a 
concepção e compreensão, por meio de um simples sistema de autoria de 
atividade de aprendizagem; e 4) os meios para articular e disseminar a 
sua contribuição, através de projeto pedagógico capturado e customizado 
na forma de atividade LAMS, e divulgá-lo através do website da 
comunidade do LAMS. O projeto é a realização de uma análise das 
necessidades com professores de diferentes disciplinas, projetando e 
testando uma série de protótipos de como a ferramenta pode trabalhar 
para ajudá-los. Temos um longo caminho a percorrer, mas se pudermos 
fazer esse tipo de ferramenta de apoio ao projeto trabalhar para o docente, 

Livro.indd   333 29/09/2014   14:13:05



Capítulo 21334

teremos então meios robustos e sustentáveis para acelerar o engajamento 
mais amplo com a formação acadêmica do ensino. Ele iria completar a 
visão de educação aberta com um novo tipo de atividade: o ensino aberto.

Conclusões

Para resumir, os microfatores que irão fazer mais para acelerar o 
crescimento desse novo tipo de comunidade de ensino são ambos “de 
baixo para cima” e “de cima para baixo”:
• formação profissional para professores de todos os níveis de ensino, 
incluindo ensino superior, para reconhecer o que é preciso tanto para o 
ensino quanto para a pesquisa;
• apoio para a liderança estratégica em aprendizagem on-line, em níveis 
nacionais e institucionais de educação, para garantir um ambiente de 
“instituição de ensino” para os inovadores;
• P&D (R & D) na aprendizagem assistida por tecnologias, realizadas 
por meio de parcerias entre laboratórios de pesquisa, editoras, empresas 
de software, e os professores para construir as ferramentas, recursos 
e ambientes de projeto de aprendizagem necessários para a educação 
aberta; e
• uma arquitetura de sistemas comuns de aprendizagem e de ensino, 
e padrões comuns abertos para ferramentas e recursos digitais para 
assegurar a troca através de instituições e disciplinas.

A tecnologia é inovadora, complexa e cara, mas pode atender as nossas 
ambições mais elevadas para a educação. Se ela não conseguir a melhoria 
da qualidade da experiência de aprendizagem, pelo menos em termos 
de nível de resultado, e não operar em escala, em termos de melhoria 
do alcance àqueles que atualmente são incapazes ou não querem 
participar, então teremos falhado em explorar o seu potencial. Chegar 
aos novos alunos ou reengajar alunos explora a capacidade de grande 
escala de tecnologias digitais e precisa de liderança e estratégia de cima 
para baixo, a liderança estratégica para aproveitar o máximo do que eles 
oferecem. Por outro lado, a qualidade da experiência de aprendizagem 
é altamente dependente do professor e da forma como o processo de 
aprendizagem é realizado. Esse tem sido o foco deste capítulo – usar a 
tecnologia para transformar a educação de baixo para cima, permitindo 
que a comunidade de ensino aja da forma mais acadêmica e profissional 
possível. Mas isso só será possível se os líderes da educação agirem 
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para fornecer as infraestruturas de ensino e de reforma para promover 
as mudanças que a educação aberta oferece. Como saberemos quando 
conseguimos transformar a educação através do uso de tecnologia para 
construir “educação aberta”? Quais são os indicadores-chave?

Para perguntas realmente difíceis sobre a nova tecnologia, muitas vezes 
é valioso voltar à velha tecnologia e fazer a mesma pergunta: quais seriam 
os indicadores corretos para julgar a principal inovação educacional de 
outros tempos? A invenção da imprensa foi importante porque deu a mais 
pessoas o acesso ao conhecimento; talvez as grandes revoluções políticas 
foram uma consequência natural, portanto, o indicador correto seria “o 
gatilho provoca uma mudança na estrutura da sociedade?”. Escolaridade 
universal certamente foi concebida para criar uma estrutura diferente 
em uma sociedade. Mas qual é o indicador correto para o seu sucesso? 
Mais pessoas com um senso de responsabilidade para o que eles sabem? 
Sim, tem havido certamente uma mudança de uma força de trabalho 
agrícola para a força de trabalho do conhecimento que temos até agora. As 
inovações educacionais passadas permitiram tanto a qualidade diferente de 
engajamento com ideias (não apenas sentar ao pé do mestre, mas ter acesso 
direto às ideias) quanto alcance mais amplo (através de acesso universal). 
O que vai acontecer quando tivermos um novo nível de engajamento, 
oferecido por programas interativos controlados pelo usuário, com 
acesso ainda mais amplo por meio da presença digital: uma sociedade 
de aprendizagem em todo o mundo sustentável, capaz de compreender 
a si mesma e seu mundo? Objetivos educacionais devem ser ambiciosos e 
estabelecidos para desafiar a tecnologia, que é tantas vezes um condutor de 
mudança. A ideia de educação aberta é arrancar as rédeas da tecnologia e 
utilizá-las para uma causa maior.
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A busca de ensino mais eficaz e uma aprendizagem superior para o aluno 
é uma jornada permanente – ou deveria ser. Muitos educadores sozinhos 
fazem essa jornada, mas poderia ser mais gratificante e proveitoso para 
eles se seus alunos e suas instituições fizessem isso em conjunto, trocando 
experiências, habilidade e inovação. Quanto mais “abertos” estiverem os 
olhos e as mentes intelectuais, mais teremos que investigar várias questões e 
desafios pedagógicos, e mais inovações educacionais serão encorajadas.

O agrupamento dos recursos intelectuais sobre a prática pedagógica 
torna-se também uma necessidade em um mundo onde os domínios de 
conhecimento são fluidos, em constante mudança e em expansão. As 
questões locais e globais de educação no século XXI são tais que temos que 
aproveitar a “sabedoria das multidões” (Surowiecki, 2005) para continuar 
construindo sobre as melhores práticas dos outros. Como observou Lee S. 
Shulman, “podemos tratar os nossos cursos e salas de aula como laboratórios 
ou locais de campo no melhor sentido do termo, e contribuir por meio da 
nossa formação acadêmica para a melhoria e compreensão de aprendizagem 
e ensino em nosso campo... o imperativo profissional [para se engajar nesse 
ato] é ao mesmo tempo individual e comunitário.” (Shulman, 2004a, p. 158).

O “imperativo profissional” estende-se para além da divulgação 
isolada de conteúdo ou domínio do conhecimento, pois divulgar 
apenas conteúdo nem sempre resulta em transformação ou melhoria 
educacional. É necessário compartilhar tanto o conhecimento tácito e 
explícito que informa ações pedagógicas, como a criação e utilização de 
recursos, ferramentas e currículos (Iiyoshi, Richardson e McGrath, 2006; 
Iiyoshi, 2006).

Enquanto uma constante evolução na tecnologia da informação e 
comunicação e um número crescente de recursos educacionais nos 
permitem continuamente avançar a educação de várias maneiras, é 
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importante ter em mente que melhorar o ensino e a aprendizagem não 
implica necessariamente ferramentas de “aparar as bordas”. Na verdade, 
como é frequentemente o caso no campo da pesquisa de tecnologia 
educacional, e em muitos esforços para adaptar novas tecnologias e 
novos métodos pedagógicos, o impulso é manter o movimento para 
dispositivos mais novos e estilosos sem aprender completamente 
com base no que funcionou e o que não. Em muitos casos, recursos 
e ferramentas educativas familiares poderão ser mais eficazes se 
educadores, em parceria com alunos, simplesmente tentarem encontrar 
formas de usá-las para aprofundar a compreensão dos alunos.

Tudo isso, é claro, parece mais fácil do que é na prática. Encarar os desafios 
de compartilhar o saber também requer esforço de comprometimento por 
parte de indivíduos, instituições e organizações que apoiam a melhoria 
educacional, embora paixão e engajamento conscientes com a melhoria 
da prática do dia a dia e vontade de compartilhar abertamente e aprender 
uns com os outros possam ser os condutores para agir sobre o “imperativo 
profissional” da atenção individual e coletiva para o ensino e a aprendizagem.

Então, qual é a melhor forma para aprendermos com os sucessos e 
desafios uns dos outros no ensino e na aprendizagem? Como podemos 
promover a construção e o compartilhamento do conhecimento educacional 
de sucesso através do domínio da tecnologia e da prática aberta? Como 
podemos conectar pessoas, ferramentas, recursos e conhecimentos em 
todas as disciplinas, instituições e projetos? Qual mudança cultural e 
institucional é necessária para promover esse esforço orgânico e sistêmico 
de forma sustentável? Exploraremos essas perguntas neste capítulo.

Desafios na Construção e no Compartilhamento do Conhecimento

Vemos três principais desafios para a construção e compartilhamento 
de conhecimentos de prática: compreendermos as fontes do 
conhecimento local, extrairmos e representarmos de forma que esse 
conhecimento possa ser usado por outras pessoas.

Compreensão do Conhecimento Local
Educadores – sozinhos e em grupos dentro das instituições e através 

de comunidades de prática – têm uma vasta quantidade de conhecimento 
sobre como melhorar aspectos particulares de aprendizagem dos alunos 
e, apesar de fazerem uso daquele conhecimento diário, muito deste 
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permanece em seu domínio local. Howard Gardner explica que esse tipo 
de conhecimento local é adquirido em contextos específicos e, ainda que 
difícil de capturar, é “essencial para o trabalho produtivo em qualquer 
domínio” (Gardner, 1999, p. 98).

Além disso, o conhecimento local de ensino e aprendizagem é adquirido, 
ao longo do tempo, em ambientes e atividades particulares: colaborando 
com colegas, instruindo, avaliando ou construindo novas ferramentas, 
currículos e ambientes. Conhecimento sobre ensino e aprendizagem, 
assim, situa-se na prática e muitas vezes é tacitamente mantido pelo 
conhecedor. Como é todo conhecimento tácito, o conhecimento do ensino 
e da aprendizagem é difícil de formalizar, difícil para se comunicar com os 
outros, profundamente enraizado na ação e em um contexto específico de 
comprometimento; consiste, em parte, de competências técnicas e tem uma 
importante dimensão cognitiva (Nonaka, 1991, pp. 26-29).

Considere a prática de professores. Como explica Shulman, o 
conhecimento sobre ensino e aprendizagem pode ser classificado como 
conhecimento do conteúdo; conhecimento pedagógico; conhecimento 
do currículo e conhecimento dos alunos; contextos educacionais e fins 
educacionais. Ao colocar o seu conhecimento para uso, os professores 
exercem raciocínio pedagógico para orientar suas ações (Shulman, 
2004b, pp. 227-228). Como, então, pode um professor entender, capturar 
e trocar esse conhecimento? Linda Darling-Hammond e colegas 
identificam reflexão como fundamental para trazer esse conhecimento 
tácito para a superfície para que outros possam usá-lo (2005, p. 424).

No entanto, capturar e compartilhar conhecimento sobre o ensino e 
a aprendizagem não termina com a reflexão e a troca de conhecimento 
específico e habilidades dos professores. Ensinar e aprender envolve 
também as ferramentas e os recursos de entrega de currículo e aquisição 
do aluno, e as motivações dos próprios alunos. Como essas partes dos 
ecossistemas educacionais interagem, depende do contexto. Além disso, 
cada participante do processo tem peças específicas de conhecimentos 
e experiências. Assim, a melhoria do sistema de ensino e aprendizagem 
envolve o intercâmbio de conhecimentos entre as várias partes interessadas.

Capturando Conhecimento
Como sugerido pela Figura 22.1, a natureza pessoal, contextual e 

acretiva do conhecimento de ensino e aprendizagem, com sua complexa 
interação de pessoas, ferramentas e recursos, consome tempo e torna-o 
difícil de capturar, tanto nos modos verbais quanto em outros.
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Figura 22.1

Como Richard Gale descreve em “Pesquisa Desligada” (Inquiry 
Unplugged), neste volume, o estímulo, exame e apoio cuidadosos do 
programa da Carnegie Academy for the Scholarship of Teaching and Learning 
– CASTL – têm ajudado a faculdade a articular seu conhecimento (2008). A 
CASTL criou ambientes de colaboração e forneceu avisos e instruções sobre 
os quais o corpo docente pudesse refletir e articular o que eles sabem sobre 
o seu ensino. Eles também têm proporcionado ambientes para representar 
o que é conhecido. Como se pode ver com base nesse trabalho minucioso, 
a fórmula para a extração de conhecimento é difícil de duplicar, ampliar e 
aplicar a todos os campos com uma aposta na transformação educacional.

Tornando o Conhecimento Portátil
John Seely Brown e Paul Duguid explicam que o conhecimento é algo 

digerido ao invés de meramente mantido. Um conhecedor entende o que é 
conhecido e está comprometido com isso (2000, pp. 119-120). Como, então, 
pode essa assimilação de conhecimento ser reapresentada para os outros? 
Mais especificamente, pode conhecimento de ensino e aprendizagem 
ser reapresentado de uma forma que seja portátil, e que outras pessoas 
possam facilmente adquirir, aprender e construir? E, dada a natureza 
multidimensional de ensino e aprendizagem, quais formas tomariam?
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Outros Obstáculos
Mediante nossa experiência na Fundação Carnegie, também descobrimos 

que o compartilhamento de conhecimento é ainda mais complicado pela 
cultura das instituições educacionais, que muitas vezes valorizam experiência 
individual e tipos particulares de pesquisa sobre os tipos de colaboração e 
investigação necessários para avançar o ensino e a aprendizagem.

Corpo docente, administradores, partidários de uma melhor 
aprendizagem dos alunos e até mesmo alunos ficam muitas vezes 
frustrados pela falta de incentivos, tempo, retorno sobre o investimento, 
apoio e orientação (especialmente para o processo de reflexão, 
recompensas e reconhecimento). Eles são frustrados por desafios 
técnicos, questões de alfabetização envolvidas em tais atividades, como 
escrita reflexiva e multicomposição de mídia e sustentabilidade.

Construção e Compartilhamento do Conhecimento Habilitado por 
Tecnologia

O Laboratório de Mídia do Conhecimento (em inglês, KML) da 
Fundação Carnegie foi inspirado pelos desafios e recompensas potenciais 
de capturar, documentar e compartilhar conhecimentos sobre o ensino e 
a aprendizagem. Em associação com a CASTL e outros parceiros, o KML 
tem elaborado maneiras de tirar proveito das tecnologias emergentes e dos 
novos meios de comunicação para portfólios de projeto baseados em Web, 
que demonstram como a prática de ensino e o aprendizado do aluno podem 
ser documentados com multimídia e depois compartilhados na Internet.

Ferramentas de Suporte para Representação do Conhecimento: o 
KEEP Toolkit

Nossos esforços iniciais com documentos de multimídia para 
capturar e compartilhar conhecimentos pedagógicos foram artesanais. 
Eles consumiam tempo para serem criados e publicá-los on-line exigia 
conhecimento tanto técnico quanto intelectual. Ao longo do tempo, o 
interesse em desenvolver e utilizar esses portfólios para tornar visíveis 
as experiências de ensino e aprendizagem aumentou entre educadores, 
programas e instituições. No entanto, disseram-nos que o processo 
precisava ser atraente, eficaz e simples. A maioria dos educadores não 
têm tempo para criar novas versões do seu trabalho e, às vezes, não têm 
a linguagem para expressar o que sabem (Iiyoshi, Richardson e McGrath, 
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2006).
Em resposta, o KML desenvolveu um conjunto de ferramentas que os 

instrutores e os alunos poderiam usar para representar e compartilhar 
conhecimento sobre as experiências que permeiam definições 
instrucionais todos os dias. Nossa filosofia de projeto subjacente era de 
que enquanto criar representações multimídia engajadoras on-line de 
ensino e aprendizagem e compartilhá-las de maneira eficaz sempre será 
desafiador intelectualmente, não precisa ser tecnicamente desafiador, 
pois ela deve cognitivamente apoiar usuários no processo desse trabalho. 
O KEEP Toolkit resultante (ver http://www.cfkeep.org) tornou-se um 
meio econômico e acessível de alcançar esse objetivo, tornando possível 
para os usuários tirar proveito da tecnologia Web, a fim de compartilhar 
seus trabalhos e reflexões sobre a seu trabalho.

As principais funções do KEEP Toolkit proporcionam aos educadores 
a capacidade de criar “instantâneos”, súmulas sucintas on-line de 
experiências de aprendizagem e ensino, além de reflexões, suplementos 
e recursos relacionados. Para criar instantâneos, os usuários trabalham 
através de um conjunto de ferramentas baseadas na Web que lhes permitem 
organizar e apresentar artefatos e evidências de ensino e aprendizagem, 
como vídeos em sala de aula, exemplos de trabalho de alunos, gravações 
de áudio de entrevistas de estudantes e notas reflexivas; empregar padrões 
de instantâneos tanto pessoais como preestabelecidos que organizam 
rapidamente esses materiais; e compartilhar os instantâneos com outros 
em formatos visualmente atraentes e intelectualmente cativantes. 
Instantâneos são entregues primeiramente on-line nos sites da Web, mas 
também podem ser distribuídos como arquivos eletrônicos locais ou em 
formato impresso, como folhetos e cartazes.

Transformando em Conhecimento Tácito a Viagem Prática Através 
das Fronteiras

Enquanto o KEEP Toolkit permite que educadores documentem e 
compartilhem conhecimento, tornar esse trabalho compreensível para 
os outros muitas vezes requer apoio e suporte adicionais. O processo 
de compartilhamento de conhecimento pode parecer um pouco 
mais fácil quando se trabalha numa comunidade fechada (como um 
departamento ou disciplina acadêmica), no qual todos os membros 
falam uma linguagem similar. Direções, metas e atividades podem ser 
explicadas diretamente e ajustadas usando termos conhecidos dentro 
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da comunidade. O processo de encontrar linguagem adequada que 
transcende as fronteiras disciplinares, bem como incentivar os usuários 
a entender e captar o seu conhecimento mantido profundamente 
implícito, não é tão simples, mas certamente pode ter resultados ricos. A 
experiência da Carnegie Iniciative on the Doctorate – CID lança alguma 
luz sobre essas questões.

A CID trabalhou com equipes de liderança em mais de  
80 departamentos para promover a reforma da educação de doutorado 
em seis disciplinas. Um dos objetivos do projeto foi incentivar as 
equipes de diferentes disciplinas para aprenderem umas com as outras 
sobre a preocupação principal de preparar os alunos para professar 
suas disciplinas como pesquisadores, professores e membros de uma 
profissão. Assim, o projeto precisava de descrições ricas de trabalho 
coletivo. No entanto, linguagem, métodos e referenciais de uma 
disciplina, como a Neurociência, eram diferentes dos outros, como o 
Inglês ou a Matemática.

Juntas, as equipes de CID e KML desenvolveram um conjunto de 
instruções e diretrizes para suscitar descrições de reforma curricular. 
Trabalhamos interativamente até que tivemos quatro modelos 
instigantes para suscitar descrições sobre a obra de reforma curricular 
de doutoramento. Os resultados utilizaram linguagem que transcende 
às disciplinas, incentivaram reflexão sobre as preocupações de 
transformação educacional, em um formato que se exibia claramente em 
uma plataforma baseada na Web. Cada seção sobre cada modelo fornecia 
instruções específicas e claras sobre como responder a cada questão, bem 
como os tipos de materiais de apoio para anexar ou vincular.

Os diretores da CID enviaram os modelos para as equipes 
participantes, pedindo-lhes para responder a cada pedido e fornecer 
uma forma única de reforma. Cada equipe criou instantâneos de seus 
variados esforços – todos dentro da mesma estrutura. A apresentação 
padrão assegurou que todas as equipes sabiam onde encontrar a 
informação particular e, como foi baseada em linguagem comum, eles 
sabiam o que significava.

Nesse caso, modelos de instantâneos foram construídos para ajudar a 
compartilhar conhecimentos, nutrir ideias nascentes e apoiar os esforços 
para melhorar o ensino e o currículo. Ao pedir que os participantes 
do projeto incluíssem elementos comuns, reflexões significativas e 
afirmações apoiadas sobre melhores modelos de currículos, líderes do 
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projeto ajudaram a tornar o conhecimento portátil. Este trabalho tem 
ajudado a construir redes universitárias sustentáveis que continuarão a 
contribuir com conhecimento de ensino e aprendizagem, mesmo muito 
depois que o projeto for concluído.

Construção do Conhecimento e Compartilhamento em Ação: Três 
Casos em Educação Aberta 

Um dos principais impedimentos para promover inovações 
educacionais é a falta de estrutura de apoio para compartilhamento de 
ideias e experiências e a construção de conhecimento coletivo em torno 
do uso eficaz de recursos e ferramentas educacionais abertos disponíveis. 
Esse tipo de conhecimento global de prática, se representado e acumulado 
com sucesso, pode ajudar a melhorar práticas locais em vários contextos.

Os três casos a seguir fornecem exemplos de como tecnologia, como 
o KEEP Toolkit, permite a construção e o compartilhamento eficazes do 
conhecimento para promover a educação aberta. Versões expandidas 
desses casos e outros estão disponíveis on-line em: http://gallery.
carnegiefoundation.org/gallery_of_tl/keep_toolkit.html.

Caso 1: Compartilhar Experiência de Transformação de Curso para 
Promover Inovações Instrucionais Se converter um curso ineficaz em 
eficaz é uma tarefa complexa e difícil, compartilhar o conhecimento e a 
experiência adquiridos com esse esforço é ainda mais desafiador.

John Belcher, professor de Física no Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts, e seus colegas no departamento de Física, mudaram 
com sucesso um curso de Física introdutório, a partir de um formato 
de aula tradicional, para um arranjo de aprendizagem ativa centrada no 
estudante. A revisão resultou em aumentos substanciais na compreensão 
conceitual do aluno e diminuição nas taxas de falha.

Belcher e seus colegas capturaram os seus esforços e o conhecimento 
que obtiveram e compartilharam em dois instantâneos do KEEP 
Toolkit. O primeiro, Transformando Cursos de Introdução à Física: de 
uma grande palestra em sala de aula a um espaço de aprendizado ativo 
centrado no estudante, fornece uma visão sucinta da transformação.

Embora o esforço e os resultados tenham sido amplamente 
reconhecidos pela comunidade MIT e através de vários artigos e 
publicações, como Belcher observou, “Mudar práticas de ensino 
institucionais é muito difícil, especialmente em universidades de 
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pesquisa. Embora estudos científicos mostrem repetidamente que o 
modelo de ‘transmissão de conhecimento’ não é particularmente eficaz, 
existe uma inércia real afastando-se desse modelo, porque essa tem 
sido uma prática comum durante séculos. O caminho para facilitar até 
mesmo tentativas hesitantes em direção ao ensino científico é apoiar as 
melhores práticas para que a faculdade veja e as divulgue amplamente 
usando ferramentas como o KEEP Toolkit” (2005).

O segundo instantâneo, Aprendizagem Ativa Habilitada pela 
Tecnologia (em inglês, TEAL): Oficina de Física do MIT, oferece um 
modelo convincente para compartilhar o conhecimento pedagógico 
e recursos associados. Foi criado especificamente para avançar duas 
grandes iniciativas do MIT – OpenCourseWare (OCW) e o Fundo 
D’Arbeloff de Excelência em Educação no MIT – usando um conjunto de 
questões estruturais desenvolvidas em colaboração com o Laboratório de 
Ensino e Aprendizagem do MIT. O instantâneo é destinado a promover 
a compreensão de decisões pedagógicas e projeto para professores e 
alunos que utilizam os materiais OCW.

Caso 2: Promover o Uso Eficaz dos Recursos Educacionais Abertos 
ao Compartilhar Experiência Pedagógica Dois desafios para membros 
comunitários do MERLOT, especificamente usuários que desejam usar 
materiais educacionais disponíveis, são: (1) obter acesso ao conhecimento 
e experiência do autor na concepção e utilização de materiais; e 
(2) compartilhar seus desafios e sucessos em usá-los. Com a capacidade 
de fazer essas duas coisas, membros da comunidade MERLOT seriam 
mais bem equipados para aprender com os respectivos trabalhos, 
continuar aprimorando esses materiais educacionais e desenvolver as 
inovações pedagógicas uns dos outros.

Em resposta a esses desafios, o MERLOT embarcou em um projeto 
piloto. Vencedores selecionados do MERLOT Classics and Editors’ 
Choice Awards e outros autores altamente qualificados de materiais 
educacionais utilizaram o KEEP Toolkit para contar suas “histórias” sobre 
desenvolver e aperfeiçoar esses materiais (para mais informações sobre 
esses prêmios, consulte http://taste.merlot.org/awardsoverview.html). 
Os instantâneos de autores foram criados a partir de um padrão que foi 
concebido com questões norteadoras específicas, a fim de comunicar por 
que os objetos de aprendizagem foram desenvolvidos, como eles foram 
usados no ensino e qual o impacto de sua utilização na aprendizagem 
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dos alunos ou no seu próprio ensino. Esses autores também refletiram 
sobre o que aprenderam com a utilização desses materiais educacionais 
e forneceram aos potenciais utilizadores orientações sobre como eles 
podem adotar os materiais. Com suas ricas descrições contextuais das 
maneiras de usar um recurso no desenvolvimento de um curso ou 
currículo e atividades de aprendizagem, os instantâneos equiparam os 
usuários com informações valiosas, incluindo armadilhas específicas 
que devem ser evitadas.

Além disso, um modelo de instantâneo semelhante para os usuários 
desses materiais foi desenvolvido. Compartilhar suas experiências 
pedagógicas e oferecer sugestões valiosas para materiais contribuiu para 
a criação de uma comunidade de usuários e autores que irão melhorar 
coletivamente a qualidade de recursos do MERLOT e recursos de ensino 
e aprendizagem em todo o mundo.

Caso 3: Habilitar Aprendizagem Interinstitucional com o Uso 
Eficaz de Tecnologia Educacional Aberta Em 2005, a Universidade de 
Indiana-Universidade de Purdue Indianápolis, a Universidade Estatual 
de Portland, a Universidade da Califórnia – Berkeley, a Universidade 
de Minnesota e o Instituto Politécnico e Universidade Estadual da 
Virginia, todos participantes de um projeto interinstitucional para 
o desenvolvimento da tecnologia educacional de código aberto. 
Eles queriam compartilhar os seus conhecimentos sobre o uso do 
software Open Source Portfolio – OSP. Um modelo de instantâneo 
foi desenvolvido para ajudar cada uma dessas instituições, de forma 
sucinta, a documentar sua implementação local OSP. O modelo resultou 
em reflexões sobre por que a instituição queria usar o OSP; o histórico 
e contexto para o trabalho; os objetivos, processos e atividades; o 
impacto do uso do OSP; os desafios, os problemas e as inovações; as 
recomendações da instituição; e as informações técnicas.

Cada instituição criou então um instantâneo de estudo de caso. 
A fim de expor esses estudos de caso, uma galeria on-line foi criada. 
Documentar, refletir e divulgar os produtos da documentação ajudaram 
o desenvolvimento de software educacional tanto de código aberto 
como de fonte comunitária, ao permitir que as instituições participantes 
aprendessem com os esforços de implementação umas das outras – o 
que funcionou e o que não funcionou –, bem como a forma com que o 
software efetivamente apoia o ensino e a aprendizagem.
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Ambientes para Estimular o Conhecimento Aberto

Como descrevemos na parte anterior, as ferramentas tecnológicas 
podem permitir que os educadores representem seus conhecimentos, 
tirem proveito da multimídia e os tornem portáteis. Nesta seção, vamos 
discutir três tipos diferentes de ambientes apoiados pela tecnologia que 
tornam o processo de construção e compartilhamento do ensino do 
conhecimento internacional mais produtivo, envolvente e sustentável, 
tanto individual quanto coletivamente.

O primeiro espaço, o Carnegie Workspace, é um lugar para incubar 
ideias e compartilhar trabalhos em curso para revisão por pares. O 
segundo espaço, a Galeria de Ensino e Aprendizagem (Gallery of 
Teaching and Learning), oferece aos educadores uma rica fonte de 
inspiração para melhorar a prática e a transformação educacional. 
O terceiro espaço, o Ensino e Aprendizagem Commons (Teaching 
and Learning Commons), permite que as comunidades de prática e 
reflexão cresçam e se desenvolvam em torno de intercâmbio aberto de 
conhecimento e com base no trabalho do outro.

Um Espaço para Incubação: Carnegie Workspace
O Carnegie Workspace, um ambiente de comunidade on-line de 

código aberto baseado no Sakai, proporciona um espaço “local” para 
o desenvolvimento de representações para os programas da Fundação 
Carnegie e seus participantes. O Workplace oferece lugares para 
reuniões, repositórios de recursos e portais de informações para apoiar 
os esforços dos projetos. Ele é usado para a comunicação, colaboração 
e documentação do trabalho realizado durante o curso do programa, 
permitindo que ideias preliminares, sucessos e desafios possam ser 
compartilhados ao longo de cada etapa do processo. Aproveitando o 
KEEP Toolkit e outras características do Workspace, como o Wiki e 
fóruns de discussão, os participantes do programa podem eficientemente 
documentar, compartilhar, comentar e desenvolver ainda mais as suas 
investigações sobre o ensino e aprendizagem dos alunos.

Este espaço de incubação é relativamente seguro e privado – 
somente participantes e convidados do programa têm acesso – o que 
permite aos participantes discutir livremente possibilidades e dilemas, 
bem como processos e métodos. Oferecer um espaço assim pode dar 
aos participantes a oportunidade de explorar, melhorar e construir 
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sobre o conhecimento e a experiência uns dos outros nos esforços de 
transformação educacional bem-sucedidos. Também permite que  riscos 
sejam assumidos, princípios de projeto sejam desenvolvidos e lições 
aprendidas sejam registradas sem penalidade.

Um Espaço para a Inspiração: a Galeria de Ensino e Aprendizagem
Originalmente criada em 2000, a Galeria de Ensino e Aprendizagem 

abriga representações multimídia cuidadosamente escolhidas para 
incentivar o compartilhamento de tipos específicos de conhecimento. 
O trabalho, criado pelos participantes de programas e parceiros em 
transformação educacional da Fundação Carnegie, foca variavelmente 
na formação acadêmica de ensino e aprendizagem e no desenvolvimento 
do professor e do docente. Os exemplos vêm de salas de aula de escolas 
K-12 e programas de graduação, programas de doutorado, faculdades 
comunitárias e esforços de educação aberta.

Como mencionado anteriormente, esses exemplos públicos selecionados 
na Galeria são os produtos finais de processos mais privados de investigação, 
coleta de dados, análise e reflexão. Muitas das representações foram 
cultivadas e articuladas através de compartilhamento de ideias e de revisão 
por pares em um contexto local como o oferecido pelo Carnegie Workspace.

Meticulosamente controlados, esses exemplos na Galeria – trabalhos 
individuais exemplares, coleções e exibições cuidadosamente arranjadas 
e descrição de estudos do caso – são destinados a inspirar novas formas 
de prática e incentivar mais os educadores para aprender sobre como 
eles podem melhorar o ensino e aprendizagem dos alunos.

Novas Questões Provocadas por um Interesse Crescente 
Como as coleções da Galeria aumentaram e alcançaram diferentes 

áreas da educação, notamos um aumento no número de visitantes 
e páginas visitadas. Ao mesmo tempo, o uso popular e a criação de 
instantâneos do KEEP Toolkit também aumentaram drasticamente: 
desde que tornamos o KEEP Toolkit disponível ao público em 2004, 
mais de 30.000 educadores e estudantes de todo o mundo criaram mais 
de 100.000 representações e coleções on-line (em dezembro de 2007).

Esse interesse crescente no Toolkit implicou um número crescente 
de pessoas querendo compartilhar seus conhecimentos sobre ensino e 
aprendizagem. O aumento de visitantes da Galeria sugeriu-nos um papel 
ainda mais distintivo para as representações do que simplesmente como 
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inspiração. Vemos que, à medida que o esforço para construir e compartilhar 
seu conhecimento e experiência educacional avança e se expande, ela pode 
se tornar mais coletiva e colaborativa. Vemos uma necessidade de oferecer 
um novo espaço para os usuários e criadores dessas representações 
trocarem e construírem em cima de ideias e esforços uns dos outros.

Devido a esse dramático crescimento do interesse e uso dessas ferramentas 
e espaços, encontramo-nos pensando em como podemos desenvolver 
maneiras para que essas representações de conhecimento educacional sejam 
encontradas e usadas, para que um maior número de educadores e estudantes 
possa criar, compartilhar, usar e reutilizar conhecimento de prática efetiva: 
Qual ambiente poderíamos criar para oferecer o suporte necessário para 
apoiar e ainda avançar esse esforço e reflexão através da análise por pares 
e aprendizagem por pares? Como mais conhecimento é representado e 
compartilhado, como poderíamos criar um “mecanismo de inicialização” 
que ajudasse uma comunidade de prática a gerar conhecimento útil e de alta 
qualidade e torná-lo facilmente encontrável?

Um Espaço para Interação: o Teaching and Learning Commons
Com base na opinião de Shulman de “ensinar como propriedade 

da comunidade” (1993), Mary Taylor Huber e Pat Hutchings (2005) 
descreveram que é preciso criar um espaço conceitual, um “bem comum 
de ensino – teaching commons”, em que comunidades de educadores 
podem trocar ideias, informações e inovações sobre ensino e aprendizagem 
para enfrentar os desafios de ajudar os estudantes a aprenderem melhor. 
Enquanto podemos imaginar o ensino commons como uma “zona de 
comércio de conhecimento”, ponderamos se ele poderia ser construído 
em vários níveis e de várias maneiras. Parecia crucial que tentássemos 
teorizar como poderíamos continuamente desenvolver e sustentar uma 
economia do conhecimento educacional naquela zona de comércio.

Daniel E. Atkins, John Seely Brown e Allen L. Hammons (2007) também 
sugeriram a necessidade de construção de um ambiente / infraestrutura 
de aprendizagem de participação aberta, como uma “prática distribuída, 
reflexiva e compartilhada, em que as experiências estão sendo coletadas, 
controladas, agrupadas, comentadas, experimentadas em novos contextos, 
e assim por diante”. Eles afirmam: “queremos criar um espaço onde o 
professor é empreendedor – seja um professor certificado, um pai que 
educa o filho em casa, um bibliotecário, um líder de centro comunitário ou 
um profissional aposentado – que pode compartilhar materiais e exercícios 
para estudantes, experiências, projetos, portfólios de exemplos etc.” (p. 61).
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Em resposta a esses desafios e visões, nós começamos a construir um 
fórum de conhecimento aberto habilitado por tecnologia, denominado 
Ensino e Aprendizagem Commons (Teaching and Learning 
Commons), que é projetado para enriquecer e incentivar a troca de 
conhecimentos sobre o ensino e a aprendizagem (ver http://commons.
Carnegiefoundation.org). O Ensino e Aprendizagem Commons é um 
fórum aberto em que educadores de todo o mundo podem criar e 
compartilhar as suas próprias representações de práticas e participar 
de uma conversa em curso sobre a melhoria do ensino e aprendizagem 
dos alunos. Também lhes permite construir sobre o trabalho de outros 
membros da comunidade; e, com base no que é aprendido, recriar novas 
representações para promover e contribuir para o Commons. 

Rumo à Construção de Redes de Conhecimento Sustentáveis

A visão do Ensino e Aprendizagem Commons é explorar o poder 
da gestão sofisticada de conhecimento e tecnologias de apoio à 
comunidade (como etiquetar, comentar, avaliar ferramentas, modelos 
de recomendação e ferramentas de rede e marcação sociais) para ajudar 
educadores a encontrar, analisar em pares e usar um número crescente 
de coleções de experiência e conhecimento educacional documentado.

Como mostrado na figura 22.2, o Ensino e Aprendizagem Commons 
é um meio de apoiar um círculo de construção e compartilhamento do 
conhecimento.

Ensino e Aprendizagem Commons

Revisão e CríticaAssimilação e Mistura

Figura 22.2
Um círculo de construção e compartilhamento de conhecimento
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Como a figura sugere, o processo de construir e compartilhar 
conhecimento é coletivo e recursivo. Começa com uma experiência 
que está gravada, testada e compartilhada. A experiência interpretada 
torna-se mais confiável quando outros mais examinam, revisam e criticam 
a primeira afirmação. O conhecimento então se constrói na medida em que 
é assimilado e adaptado por outras pessoas, criando novas experiências, 
interpretações e afirmações. Nosso trabalho com os educadores tem 
mostrado que a tecnologia pode apoiar esse processo, mas não sem desafios 
que incluem questões em torno de encontrar representações apropriadas 
e que sejam capazes de construir e compartilhar coletivamente.

Como não podemos prever onde um usuário pode entrar nesse círculo 
de construção de conhecimento e compartilhamento, devemos fornecer 
vários recursos de apoio aos quais eles possam ter acesso a qualquer 
momento. Elementos de pesquisa, inspiração, criação, orientação, 
colheita e comentários são iminentemente importantes. Os usuários 
também precisam de diferentes maneiras de localizar representações 
úteis de conhecimento para melhorar a sua própria prática. Usar 
categorias disciplinares e nível de escolaridade oferece meios familiares 
e confortáveis para encontrar trabalho. No entanto, como ficou provado 
na Amazon.com e outros sites comerciais e sociais da Web, rastrear 
comportamentos de usuários, como termos de pesquisa comuns, número 
de páginas vistas e marcadores de atividades, também pode fornecer 
recomendações úteis para os usuários desse tipo de espaço comunitário.

Esse espaço deve incluir também um meio para colher e refletir sobre 
o que é encontrado e criado. Os usuários precisam de diferentes tipos 
de “listas anotadas de favoritos”, “estantes privadas” ou “galerias de 
representações criadas pessoalmente”, que podem ser organizados de 
várias maneiras e se diferenciarem com base em autoria e níveis de 
privacidade. Por exemplo, algumas peças criadas originalmente podem 
precisar ser privadas, enquanto os autores infiltram ideias. Outras 
coleções de itens encontrados poderiam ser privadas, pelo mesmo 
motivo. No entanto, com o tempo, ambos os tipos de conjuntos podem 
ser feitos semiprivados, permitindo que o conhecimento seja construído 
dentro de um grupo. E, se for o caso, a coleção pode ser tornada pública 
para construir significado coletivo ou afirmar uma argumentação.

Todavia, primeiro, o desejo de criar representações individuais de 
conhecimento tem de ser cumprido. Nessa era de autoria aberta, os usuários 
devem ter uma maneira eficaz de criar representações relevantes para esse 
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espaço. Eles precisam não só de ferramentas de autoria, mas também de 
modelos conceituais, direção e orientação para que as suas representações 
sejam tão reflexivas, baseadas em evidências e enraizadas na prática de 
ensino e aprendizagem como outras peças que contribuíram para o espaço. 
Estabelecer conexões entre os trabalhos uns dos outros dentro do próprio 
espaço privado de alguém deve ser feito facilmente. Colocar etiquetas 
(“tagging”) oferece uma maneira para os usuários desenvolverem tal 
estrutura para nomear o que veem, assim como para várias comunidades 
desenvolverem suas próprias folksonomias.

Os participantes dessa comunidade também devem ser capazes 
de apresentar os seus pensamentos e conexões na forma de ensaios e 
comentários. A capacidade para opinar, classificar e comentar deve ser 
parte do espaço. Dessa forma, as conversas e sinergias entre os vários 
tipos de obras produzidas localmente e o mundo dos professores e 
alunos podem começar. Finalmente, a participação nesse espaço deve 
crescer organicamente e ser sustentada pelo aprofundamento do 
conhecimento dos usuários. Também deve ser envolvente e gratificante.

Construir o Ensino e Aprendizagem Commons é, em certo sentido, 
como construir um sistema global de “rede bancária do conhecimento”. 
Esperamos que um sistema de apoio à comunidade como este permita 
que os profissionais, de forma flexível, depositem, saquem e transfiram 
conhecimento útil a partir de um contexto local para outro, exatamente 
como alguém pode transferir dinheiro em moeda local para a conta de 
alguém no exterior para ser retirado em outra moeda.

Olhando para o Futuro com Lições Aprendidas

O KML tem trabalhado extensivamente com vários parceiros para 
entender profundamente como o compartilhamento de conhecimentos 
em torno de inovações de ensino e aprendizagem pode ser facilitado 
pela tecnologia. No processo, temos que aprender várias formas, 
grandes e pequenas, para sustentar a construção do conhecimento para 
a mudança educacional.

Um conjunto de lições diz respeito a relacionamentos. Como um 
corretor entre tecnologia e professores, nós descobrimos que é essencial 
fornecer orientações aos usuários e interessados. Tem sido importante não 
gerenciar, mas facilitar a mudança, orientando os usuários para novos 
processos e permitindo-lhes florescer e experimentar por conta própria. 
Achamos que é importante permitir que os pontos fortes e as condições 
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de trabalho das partes interessadas possam influenciar a sua prática, bem 
como informar a nossa. Comunidades de prática formam-se ao redor de 
ideias e necessidades compartilhadas. É imperativo manter esse conceito 
em mente à medida que os processos são documentados e compartilhados.

Um segundo conjunto de lições gira em torno dos tipos específicos 
de práticas que permitem que as relações gerem resultados positivos. 
Enquanto precisamos nos atentar para as necessidades dos usuários, 
também é importante desafiar práticas atuais, apresentando novos 
processos; inspirar a visão compartilhada ao fornecer exemplos 
concretos; permitir que outros possam agir, dando mecanismos 
eficazes de investigação e reflexão; e encorajar o pensamento central. 
Achamos que seja crucial apoiar os participantes na criação de pacotes 
multidimensionais de conhecimento para que, com cada parte de 
conhecimento, os participantes compartilhem seu contexto, suas 
reflexões, bem como a sua experiência com várias ferramentas. Da 
mesma forma, à medida que novas ferramentas são desenvolvidas, 
o conhecimento dos usuários sobre como, por que e o impacto das 
ferramentas deve estar junto com esses recursos.

O terceiro conjunto de lições envolve questões de promoção e 
desenvolvimento de ferramentas. Mudamos da postura de fornecer 
ferramentas e tentar fazer os outros usá-las para a de responder às 
suas demandas. Isso foi fundamental. Nós então procuramos formas 
de tecnologia que fazem funcionar os mecanismos para investigação e 
reflexão, bem como aqueles que tornam representações de conhecimento 
localizáveis, utilizáveis e reutilizáveis. Além disso, verificou-se que é 
imprescindível a utilização de uma plataforma comum para todas as 
ferramentas e formas de comunicação.

Questões Norteadoras para o Trabalho Futuro

Conhecimento prático, adquirido através do ensino, transformação 
educacional e criação e utilização de ferramentas e recursos educacionais, 
pode ser capturado como representações envolventes e úteis em 
contextos particulares. Embora essas representações possam depois 
ser utilizadas para muitos fins, um dos mais promissores é usá-las 
para incentivar esforços semelhantes em diferentes contextos. Explorar 
tecnologias de código aberto e ideias pode ajudar a desenvolver e 
conectar ideias semelhantes no espaço e no tempo.
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Como o nosso trabalho continua a evoluir, naturalmente, novas 
questões e problemas emergem. Nós podemos facilmente ficar 
focados em resolver questões, fornecer novas ferramentas, instruções 
e atividades envolventes. No entanto, tentamos manter diante de nós 
essas questões fundamentais, que deixamos com o leitor:
• Como educadores, estudantes e instituições de ensino podem explorar 
um número crescente de tecnologias abertas, recursos e representações 
de conhecimento para efetivamente melhorar a qualidade da educação 
e acessibilidade? Que tipo de ajuda ou orientação é necessária?
• Como podemos tirar o máximo de uma vasta gama de tecnologias e dos 
mais recentes resultados de pesquisas para tornar os aspectos invisíveis 
de ensino e aprendizagem ainda mais visíveis e compartilháveis?
• Como podemos saber quando alguém persegue recursos de outras 
pessoas e conhecimento da prática, e constrói sobre eles? Como as 
pessoas e comunidades locais veem o trabalho umas das outras? O que 
pode fazer a Web 2.0 para transformar essas partes de conhecimento 
criadas por comunidades do local em conhecimento que esteja 
amplamente disponível?
• Como podemos conduzir mais participação e envolver mais pessoas 
na revisão e críticas do trabalho dos outros de forma gratificante e 
significativa (por exemplo, rever o trabalho dos outros de uma maneira 
que os ajudaria a avançar o seu próprio trabalho)?
• O que é preciso para construir e apoiar redes de projetos educacionais, 
organizações, escolas e centros de ensino e aprendizagem, a fim de capacitá-
los a compartilhar os seus conhecimentos e experiência locais globalmente, 
de forma que se tornem práticos e úteis em um contexto local?
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Os pensadores do movimento de software livre e aberto podem ensinar 
aos educadores sobre os problemas críticos de uma mudança sistêmica. 
Por exemplo, há dois pensadores que apontam para o cerne do sistema 
de desenvolvimento para promover a mudança. John Seely Brown 
afirma que o código aberto é uma inovação institucional e não apenas 
tecnológica. Ele sugere uma “ecologia de experimentos e sistemas para 
a paisagem da aprendizagem”. Esses sistemas podem fornecer sistemas 
de incentivos, governança e práticas que encarnam uma “coevolução 
entre a tecnologia e a sociedade” (2004). Outro pensador e escritor, Steven 
Weber, descreve um conjunto de princípios organizadores envolvendo 
a comunidade de código aberto: “critérios de entrada (e saída), papéis 
de liderança, relações de poder, questões de distribuição, caminhos 
para educação e socialização, e todas as outras características que 
descrevem uma formação acadêmica nascente e a estrutura comunitária” 
(2004, p. 15). Construir comunidades marcadas pela troca de colaboração 
em torno de ativos educacionais visíveis requer sistemas planejados.

O uso da palavra paisagem de Seely Brown, no entanto, não é 
coincidência. Ao fazer afirmações sobre as instituições, Seely Brown as 
insere num modelo ecológico. Esse modelo exige a construção de redes 
sociais, o desenvolvimento de formas de acelerar as capacidades e a garantia 
de manter-se coeso. Três projetos de grande escala ilustram as práticas 
que servem para ilustrar esses três pontos. O Projeto de Portfólios de 
Universidades Urbanas (em inglês, UUPP) promoveu ligações institucionais, 
teve coragem para mudar rapidamente e promover a interação de ideias e 
práticas (ver http:// www.imir.iupui.edu/portfolio/). A Academia Carnegie 
para a Formação Acadêmica de Ensino e Aprendizagem (em inglês, CASTL 
– ver htt www.carnegiefoundation.org/programas/index.asp?key=21), que 
gerou a Sociedade Internacional para Cultura de Ensino e Aprendizagem 
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(em inglês, ISSOTL – (http://www.issotl.org/) é um exemplo de projeto que 
promove um chamado contínuo para a participação, ao mesmo tempo que 
cultiva a liderança emergente, incentivando a mudança por meio de endosso 
nacional, e facilitando o intercâmbio entre indivíduos, campi e associações, 
em nível nacional e internacional. A Coalizão Inter / Nacional de Pesquisa 
de Portfólios Eletrônicos (Inter / National Coalition) une os pesquisadores 
através de instituições e países, e garante o compartilhamento rápido sobre 
processos e descobertas, além de fornecer uma estrutura para a interação 
e a disseminação de conhecimento (http://www.ncepr.org/ncepr/drupal/). 
Cada projeto oferece evidências do que é preciso para que os campi e as 
coalizões compartilhem o aprendizado que conduz à mudança sistêmica.

Construindo Redes Sociais

A educação aberta pressupõe que o conhecimento é construído 
socialmente. Através da reflexão e interação com os outros, as pessoas 
transformam a informação em conhecimento. Em The Social Life of 
Information (A Vida Social da Informação), John Seely Brown e Paul 
Duguid defendem que o conhecimento, ao contrário da informação, 
envolve uma pessoa que conheça, portanto o conhecimento não é 
separável daquele conhecedor; e as pessoas tornam-se conhecedoras 
integrando novas informações ao seu próprio conhecimento prévio, 
fazendo uso dele com outras pessoas (2000, pp. 119-120).

A escala de uma rede social que promova a construção de 
conhecimento pode ser tão pequena como uma sala de aula e tão grande 
como uma rede de redes. A construção do conhecimento pode começar 
com um grupo de estudantes que fazem que aprendem sobre serviços 
e descobrem uma nova maneira para as pessoas com necessidades 
especiais de se comunicarem com os prestadores de serviço; pode 
seguir com uma universidade que verifica as diretrizes de outra 
instituição para melhorar sua capacidade de ensino e aprendizagem; 
pode envolver um estado que constrói um repositório de planos de aula 
recolhido de escolas em todo o estado e ter um controle de qualidade 
com base em rubricas; e pode até mesmo tornar-se “uma rede de redes”. 
Marlene Scardamalia e Carl Bereiter imaginaram “uma rede de redes – 
pessoas de escolas, universidades, instituições culturais, organizações 
de serviços, empresas – construindo simultaneamente conhecimento 
dentro de seus grupos primários, enquanto impelem o conhecimento 
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dos outros. Poderíamos chamar tal sistema comunitário como uma 
sociedade construtivista de conhecimento” (2000, p. 312).

Intermediários
Uma sociedade de construção de conhecimento pressupõe o 

compartilhamento aberto de informações e o apoio a essa partilha. Em 
Reconnecting Education and Foundations (“Reconectando Educação e 
Fundações”), Ray Bacchetti e Tom Ehrlich defendem o capital educacional, 
e o definem como “a acumulação progressiva, em formas utilizáveis por 
educadores, de experiência e conhecimento sobre ideias e estratégias 
educacionais validadas e bem-sucedidas” (2007, p. 23). Em outras palavras, 
“experiência e conhecimento validados” são compartilhados como meios 
para a mudança efetiva. Bacchetti e Ehrlich defendem uma categoria de 
construtores de conhecimento que consideram essencial para uma rede 
social que envolve educação: esses construtores de conhecimento são 
intermediários. Geralmente esses intermediários são organizações que 
“podem oferecer a estabilidade, o conhecimento de especialistas e o alcance 
para fazer montarem e fazerem circular os elementos do capital educativo, 
como um sinal de contribuição para os seus constituintes” (2007, p. 43). A 
Educação Aberta é apoiada por intermediários que fornecem o ambiente 
necessário para a construção de conhecimento. Cada um dos projetos 
nacionais utilizados como exemplos principais deste capítulo teve sucesso 
por causa dos intermediários efetivos. O Urban University Portfolio Project 
– UUPP – tinha intermediários colaborativos: uma associação (a American 
Association for Higher Education – Associação Americana para o Ensino 
Superior) e uma instituição (Universidade de Indiana-Universidade 
de Purdue Indianápolis). A CASTL teve a Carnegie Foundation for 
the Advancement of Teaching; a ISSOTL tornou-se o intermediário da 
próxima geração. A Coalizão Inter / Nacional tem um conjunto de diretores 
que trabalham com parceiros para várias questões, como o Centre for 
Recording Achievement (Centro de Registros de Realizações), apoiado 
pela Higher Education Academy in the United Kingdom (Academia de 
Ensino Superior no Reino Unido) e pela National Association for School 
Personnel Administrators in the United States (Associação Nacional para 
Administradores de Pessoal em Escolas nos Estados Unidos). Em cada 
caso, os financiadores têm canalizado recursos por meio de intermediários, 
e estes têm proporcionado a “estabilidade, o conhecimento de especialistas 
e o amplo alcance” defendidos por Bacchetti e Ehrlich.
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Os intermediários podem servir para vários fins. Por exemplo, no 
Peer Review of Teaching Project, analisado em Reconectando Educação e 
Fundações, Pat Hutchings observa os deveres da Associação Americana 
para o Ensino Superior, que coordenou os participantes nos campi. O 
“cerne do projeto” deveria “articular as ideias centrais e a visão do projeto, 
organizar reuniões, comunicar acionistas em sites, resolver problemas, 
compartilhar sucessos e inspirar.” (2007, p. 314). Quando certos campi 
falharam em acompanhar o progresso geral, o cerne do projeto sugeriu 
ideias sobre como negociar os choques; quando um campus estagnou por 
causa das práticas arraigadas, o cerne do projeto vinculou aquele campus 
com outro que tinha liberado as energias para as mudança na prática de 
ensino; e quando os campi desenvolveram ideias práticas e inovadoras, o 
cerne do projeto ajudou a divulgar os sucessos através dos participantes e 
deu promoveu publicamente as descobertas.

Outro exemplo ilustrativo de função intermediária surgiu da pesquisa 
colaborativa na Coalizão Inter / Nacional. Para responder à pergunta 
“Como os portfólios eletrônicos geram e promovem a reflexão que apoia 
o aprendizado do aluno?”, cada campus nas duas primeiras coortes 
examinaram os objetos dos portfólios dos estudantes para perceber a 
influência da reflexão sobre a educação. Os diretores da coalizão, em 
seguida, constituíram uma taxonomia de práticas reflexivas especiais para 
a aprendizagem em portfólios eletrônicos, que foram reintroduzidas na 
pesquisa individual do campus para um próximo passo da investigação. 
Nenhum único campus ou mesmo os campi envolvidos estavam bem 
posicionados como os diretores do cerne do projeto para desenvolver a 
taxonomia, mas a rede foi essencial para fornecer os exemplos colhidos 
no campo e sua reaplicação na aprendizagem.

Convite Contínuo ao Envolvimento e Cultivo de Liderança Emergente 
Um segundo elemento na construção de redes sociais é o convite 

contínuo para o envolvimento e cultivo da liderança emergente. 
Iniciativas de mudança costumam escolher ou convidar um conjunto 
de participantes dispostos a trabalhar em direção aos objetivos 
educacionais mútuos, mas também para estruturar os pontos de 
entrada para projetos futuros.

Um modelo para o envolvimento em um projeto nacional é o Programa 
de Campus da CASTL. Esse modelo pode ser identificado como uma 
ampulheta. Durante os dois primeiros anos da CASTL, um convite aberto 

Livro.indd   360 29/09/2014   14:13:06



“Andaimes” para Mudanças Sistêmicas 361

atraiu mais de 200 campi que participaram da primeira fase do projeto, 
definindo a formação acadêmica de ensino e aprendizagem para o seu 
campus, examinando os suportes e as barreiras para a sua qualidade. Todos 
os tipos de instituições participantes em todos os Estados Unidos estavam 
em diferentes estágios de suporte para esse tipo de trabalho acadêmico.

A próxima fase estreitou a ampulheta para se concentrar no 
aprendizado contínuo: através de um processo de candidatura, 12 campi 
foram selecionados para liderar grupos focais dos temas selecionados 
por meio da análise do trabalho passado, que foram identificados como 
essenciais para a próxima fase do trabalho. Então os campi escolheram o 
grupo que eles queriam participar. Havia, ao mesmo tempo, campi que 
estavam no projeto há mais tempo e focavam em metas colaborativas; no 
entanto, os novos campi foram acolhidos em um grupo de afiliados que 
também se reuniram para compartilhar informações sobre seus esforços 
individuais. No fim dos três anos de trabalho do grupo, a ampulheta 
expandiu-se novamente. Alguns campi se candidataram para a liderança 
dos grupos, mas nenhum campus veterano no projeto, por estar em um 
grupo ou grupo afiliado ou novato sem afiliação anterior, foi convidado 
a se juntar a um dos 12 grupos de liderança. O escopo internacional do 
trabalho também se expandiu quando mais campi fora dos Estados Unidos 
se juntaram. Este modelo distingue os campi com sucessos significantes, 
colocando-os em posições de liderança, mas também distingue as 
instituições que continuam o seu trabalho, ou aquelas que recém-
chegaram, a lidar com a formação acadêmica de ensino e aprendizagem.

Outros modelos de redes sociais também promovem a inclusão 
contínua e encorajam a liderança emergente à medida que os campi e 
os indivíduos demonstram habilidades para coordenar os outros. Em 
Stewardship: Choosing Service Over Self-Interest (“Administração: 
Escolhendo Serviço acima do Interesse Pessoal”), Peter Block escreve: “a 
administração começa com a vontade de ser responsável por algum corpo 
maior do que nós mesmos, uma organização, uma comunidade” (1993, 
p. 6). O projeto UUPP demonstra esse aspecto das redes sociais em dois 
níveis. Primeiro, os projetos dos campi tornaram-se responsáveis uns pelos 
outros à medida que a gama de desafios na construção de um portfólio 
eletrônico institucional se tornou cada vez mais evidente. Os campi cada 
vez mais compartilharam conhecimentos, na medida em que percebem um 
bloqueio numa instituição membro. Por exemplo, quando a Universidade 
de Massachusett em Boston perdeu seu administrador líder apoiador, 
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outros campi ofereceram suas lideranças locais para escolherem um novo 
administrador. Na rede social necessária para a construção de um portfólio 
eletrônico institucional, como na maioria dos grandes projetos, a defesa 
de um administrador sênior-chave é essencial. Em segundo lugar, cada 
campus do UUPP serviu de sede para reuniões de projeto, para que os 
pontos fortes de cada campus pudessem ser destacados e aproveitados. Por 
vezes, os pares das instituições encontraram uma causa comum através de 
seu conhecimento cada vez maior do ambiente educacional em um ou outro 
campus. Por exemplo, a Universidade do Estado da Califórnia-Sacramento 
começou seu trabalho eletrônico no nível do departamento, num processo 
explicado pelos chefes de departamento na reunião nacional do UUPP. A 
Georgia State, que tinha focado o desenvolvimento estratégico do campus 
como seu nexo para o portfólio institucional, decidiu, pela interação com a 
faculdade de Sacramento e seus administradores, que mudar para o nível 
de departamento seria o próximo movimento importante.

Os indivíduos, assim como os campi, emergem como líderes 
importantes dentro uma rede social. O estudo do Conselho Americano de 
Educação (em inglês, ACE) sobre mudança institucional reconheceu que 
“a mudança de líderes desenvolve conexões entre diferentes iniciativas 
e indivíduos através do campus, que criam sinergia e dão impulso para 
a iniciativa” (1999, p. 4) e que “a liderança colaborativa identifica e 
capacita talentos através do campus e numa série de níveis” (1999, p. 6). 
Em outras palavras, o desenvolvimento de liderança ajuda a sustentar 
iniciativas e continuar o progresso durante um tempo prolongado, que 
muitas vezes é necessário para institucionalizar a mudança.

Interação de Indivíduos, Campi e Organizações, tanto Nacional 
quanto Internacionalmente

Às vezes, a própria natureza do trabalho induz à interação. Por exemplo, 
na teoria do caos, o acaso consolida-se em momentos diferentes por 
causa de um certo fator atrativo. Num momento dinâmico de mudança 
específica ou potencial, os portfólios eletrônicos no projeto UUPP e na 
Coalizão Inter / Nacional têm servido como atrativos. Eles permitiram que 
a mudança fosse discutida, forneceram a base e as métricas requeridas, 
operaram como um mecanismo para a melhoria, proporcionaram as 
ocasiões para discussão que permitiram a prática com a nova linguagem e 
conceitos, serviram como fonte de curiosidade e conectaram os principais 
atributos da aprendizagem com outras partes do sistema educativo.
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Mesmo que o trabalho sirva como um atrativo, os projetos precisam 
estabelecer intencionalmente a interação. A concepção do projeto da 
CASTL, discutido em profundidade no capítulo de Richard Gale (2008) 
deste livro, simboliza essa intencionalidade cuidadosa com sua estrutura 
em três partes, que encorajou os indivíduos no trabalho acadêmico de ensino 
e aprendizagem, reunindo os campi para a exploração e apoio mútuos, 
bem como auxiliou as organizações disciplinares a compartilharem as 
experiências e as ideias. A Coalizão Inter / Nacional projeta cuidadosamente 
grupos para a diversidade de tipo institucional, de localização geográfica e 
do tipo de trabalho proposto. Durante as reuniões no entanto, os campi 
com problemas ou questões semelhantes são pareados, e às vezes os 
grupos são reunidos e, outras vezes, se apresentam individualmente, e 
os membros são encorajados a inscrever profissionais para participarem 
de diferentes agrupamentos. Segundo Etienne Wenger e seus colegas, as 
“comunidades de prática são grupos de pessoas que compartilham uma 
preocupação, um conjunto de problemas ou uma paixão sobre um tópico, 
e que aprofundam seu conhecimento e experiência nessa área interagindo 
em uma base contínua” (Wenger, McDermott e Snyder, 2002, p. 4). Wenger 
e seus colegas identificaram cinco estágios em uma comunidade de prática: 
potencial, coalescência, amadurecimento, dever e transformação. Por 
meio da participação no Programa de Campus da CASTL, as instituições 
passaram de potencial exibido pelo desenvolvimento de linguagem 
comum através do campus, através de coalescência da definição e 
objetivos por uma combinação de definições sintéticas locais e nacionais, 
para o amadurecimento e administração marcados pela construção de 
infraestruturas e colaborações em expansão, e finalmente à transformação, 
caracterizada por instituir políticas e avaliar o impacto. 

Ambas CASTL e Coalizão Inter / Nacional expandiram a interação dos 
Estados Unidos para o atual trabalho através das fronteiras. A ISSOTL 
agora atrai membros de todo o mundo e os participantes das conferências 
vêm de um número crescente de países a cada ano. Além dos participantes 
dos Estados Unidos, o terceiro grupo da Coalizão Nacional / Internacional 
inclui os membros dos campi do Canadá e da Inglaterra; o quarto grupo 
compreende os membros da Escócia, Inglaterra e Holanda. À medida 
que os participantes interagem, descobrem elementos da diversidade 
cultural e elementos comuns que permitem a compreensão e aprofundam 
a complexidade da formação acadêmica do ensino e da aprendizagem e 
da pesquisa e prática de portfólios eletrônicos.
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Acelerando Capacidades
John Henry Newman disse certa vez que “o crescimento é a única 

evidência de vida”. Em um ambiente educacional, a vitalidade é 
evidente em um sistema que, como o ACE coloca, “é um ato a ser gerido, 
não é um acaso a ser suportado” (1999, p. 11). Embora a mudança possa 
ocorrer naturalmente, muitas vezes os envolvidos precisam de incentivo 
e capacitação para acelerar mudança importante. Embora professores e 
administradores muitas vezes se queixem sobre o ritmo de mudança de 
faculdades e universidades, os três exemplos de projetos neste capítulo 
ilustram formas de acelerar as capacidades dos indivíduos e dos campi.

Coragem para Mudar
Em primeiro lugar, os indivíduos e os campi precisam de coragem 

para mudar. O rótulo de “desamparo aprendido”, cunhado por Watkins 
e Marsick, aplica-se para aqueles cujos esforços têm consistentemente 
encontrado resistência, tornando-os impotentes ou passivos. De acordo 
com Watkins e Marsick, depois de serem tolhidas por um longo período, as 
pessoas não serão criativas, mesmo depois que as amarras são soltas. Além 
disso, se as metas são inatingíveis, as pessoas aprendem a não atingi-las. 
“Desamparo aprendido embota consciência e inovação, porque as pessoas 
respondem a uma nova situação com a suposição de que elas são incapazes 
de fazer qualquer coisa para mudar os acontecimentos.” (1993, p. 17). O 
Programa de Campus da CASTL e o UUPP oferecem dois casos em questão. 
A discussão sobre a formação acadêmica de ensino e aprendizagem com 
alguns membros do corpo docente rendeu uma imediata “lavagem das 
mãos” por causa de restrições existentes. As universidades voltadas para 
pesquisa afirmaram que a formação acadêmica de ensino e aprendizagem 
nunca seria valorizada pelos critérios rigorosos delas mesmas. Em uma 
reunião inicial do Programa de Campus com as instituições de pesquisa, 
no entanto, o reitor da Universidade de Michigan apresentou um forte 
argumento para a formação acadêmica de ensino e aprendizagem como 
trabalho acadêmico essencial em todas as universidades de pesquisa e 
afirmou um novo financiamento e facilidades para formação acadêmica 
desse tipo em Michigan. Além disso, a pesquisa de Maria Huber em quatro 
universidades de prestígio rendeu exemplos de membros do corpo docente 
que tinham conseguido promoção e estabilidade baseadas na formação 
acadêmica de ensino e aprendizagem (2004). O apoio administrativo visível 
e exemplos bem-sucedidos promovem coragem.
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No UUPP, um novo gênero estava sendo desenvolvido. Representar a 
instituição por meio de um portfólio institucional eletrônico apresentou 
desafios: a expressão pública de deficiências pode afetar negativamente o 
financiamento, e demonstrar que a aprendizagem do aluno on-line poderia 
violar a privacidade do aluno e os campi precisavam de objetivos comuns 
e estratégias de avaliação para poder escalonar os portfólios. Depois da 
construção de confiança durante o primeiro ano do projeto, os campi 
sentiram-se livres para compartilhar tais apreensões, admitir tentativas 
fracassadas e disponibilizar para os demais suas descobertas e sucessos. 
Em uma reunião dos campi com interessados de vários setores, o líder da 
comissão de um estado para o ensino superior declarou que os campi que 
afirmavam sucesso em todas as áreas eram suspeitos; era melhor mostrar 
os desafios e como eles estavam sendo abordados. Os campi que viram 
outros adotando esse conselho adquiriram coragem para fazer o mesmo. A 
Universidade de Indiana-Universidade de Purdue Indianápolis (IUPUI) e a 
Universidade Estadual de Portland, subsequentemente, inovaram usando 
seus e-portfólios institucionais com sucesso para acreditação regional.

O Valor de um Contexto Nacional
Ao descrever a revisão por pares do Projeto de Ensino, Pat Hutchings 

sugere que o projeto nacional proporcionou uma “zona desmilitarizada”. 
Ela afirma que “a condição mais importante para permitir que os campi 
continuem o seu trabalho foi a presença de um outro trabalho sob uma 
proteção nacional do projeto. O trabalho difícil precisa de uma boa 
companhia” (2007, p. 317).

Outra virtude de um contexto nacional é que as realizações díspares 
podem se tornar mais do que a soma das partes. No nível do campus, 
Deryl Smith, um proeminente pesquisador de ensino superior, analisou 
os relatórios de progresso do Projeto Mapeamento, feitos por mais de 
50 campi no quarto ano do Programa de Campus da CASTL. Cada 
campus examinou as dimensões-chave de mudança em relação à 
formação acadêmica do ensino e da aprendizagem, como a centralidade, 
liderança, integração, recursos, sinais de sucesso, reflexão e estratégia. 
Smith escreveu: “O processo de mapeamento cria a possibilidade de 
trazer coerência para o que, do contrário, poderiam ser partes isoladas, 
intencionalidade para o que poderia parecer aleatório, colaboração e 
comunidade sem a necessidade de que todos ocupem o mesmo espaço e 
tempo e um senso de importância para um esforço que, de outra forma, 
poderia ser visto como apenas mais uma iniciativa” (2004, p. 149).
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O esforço de um projeto nacional para mapear o progresso entre seus 
grupos constituintes oferece os mesmos benefícios. Por exemplo, a análise 
de 58 relatórios do Projeto de Mapeamento da CASTL rendeu estatísticas 
impressionantes sobre o impacto de atenção sistemática para a formação 
acadêmica de ensino e aprendizagem: 95% dos campi tiveram conferências 
patrocinadas, oficinas ou retiros para professores interessados na formação 
acadêmica de ensino e aprendizagem; 72% relataram subsídios, salários ou 
tempo liberado para o corpo docente ou departamentos fazerem a formação 
acadêmica de ensino e aprendizagem; e 60% dos alunos tinham incluído a 
formação acadêmica de ensino e aprendizagem de alguma forma. Essas 
estatísticas desse arranjo de campi foram convincentes para instituições 
ainda trabalhando em sua própria modelagem.

Um esforço nacional, é claro, deve reconhecer a individualidade de cada 
campus. Smith, no entanto, faz a pergunta certa: “Quais características 
principais de mudança levarão à probabilidade de esforços gerenciáveis 
e sustentáveis?” (2004, p. 147). Bacchetti e Ehrlich mantêm que qualquer 
projeto deve identificar o seu “núcleo inegociável” (2007,p. 26). Embora a 
implementação possa ser variada, deve haver aspectos identificáveis que 
garantam os holofotes de um esforço nacional e de apoio e financiamento.

A Coalizão Inter / Nacional está tentando, por meio de pesquisa, 
localizar os tipos fundamentais de aprendizagem que são apoiados pelos 
portfólios eletrônicos. Em uma quarta edição do livro, os membros da 
coalizão apresentaram evidências que demonstram o portfólio eletrônico 
como contribuição fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem, 
da aprendizagem integrativa, da aprendizagem social, da aprendizagem 
permanente e da aprendizagem organizacional. Como a tecnologia para os 
portfólios eletrônicos é relativamente nova, poucos softwares exibem todos 
os elementos importantes; mas o projeto internacional foi capaz de identificar 
quais são os elementos importantes no quais se deve investir no nível local, 
estadual, nacional e internacional. O compartilhamento aberto de práticas 
emergentes e os resultados de pesquisas aceleram a capacidade de aprender 
e enfatizam os benefícios de colaborações nacionais e internacionais.

Compartilhar e Avaliar Processos e Descobertas
“Construir é avaliar em cada etapa” é um dos cinco critérios que 

Bacchetti e Ehrlich estipulam para construir o capital educacional 
(2007, p. 27). Eles não estão sozinhos ao enfatizar que a avaliação 
formativa permite que um projeto possa aprender durante a sua execução 
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e ajustar-se a partir de lições aprendidas. O ACE elogia instituições que 
aprendem com suas ações e ajustam seus planos de acordo (Eckel et al., p. 
12). O Projeto de Portfólios de Universidades Urbanas serve como um bom 
exemplo. Quando o projeto foi concebido, os portfólios foram pensados 
para servirem de veículos para a apresentação de provas de cada progresso 
da universidade, dentro de seus objetivos, mas o elemento eletrônico foi 
apenas uma opção. Logo depois, quando as seis universidades avaliaram 
os esforços umas das outras, as universidades perceberam que a única 
maneira de representar a constante mudança de cenário de seu trabalho 
era através da presença dinâmica da Web. Embora muitos tivessem um 
site obrigatório para fornecer a informação, esse portfólio eletrônico 
fornecia as evidências da aprendizagem, incluindo se a universidade 
estava aprendendo com esforços bem-sucedidos ou não, para oferecer 
um excelente ensino, pesquisa e serviço. O portfólio não foi um esforço 
de relações públicas, mas uma representação viva da organização de 
aprendizagem que, por meio da avaliação do seu progresso, ajustou o seu 
trabalho e, assim, mudou seus resultados educacionais.

A avaliação formativa também foi importante no Programa de Campus 
da CASTL. Um único exemplo é ilustrativo. Quando uma definição da 
formação acadêmica de ensino foi oferecida aos campi para ser redefinida 
de acordo com o seu próprio contexto, uma lição imediata foi que 
aprendizagem tinha de ser adicionada ao termo. Embora os líderes do 
projeto assumissem que o ensino não existia sem aprendizagem, a análise 
inicial das definições revelou que essa suposição não era amplamente 
compartilhada por alguns membros do corpo docente. O termo-chave 
revisto tornou-se a formação acadêmica de ensino e aprendizagem.

O ritmo das interações entre os líderes da coalizão e os participantes 
de equipes no campus mudou na Coalizão Inter / Nacional durante o 
período de formação do primeiro grupo, devido à avaliação do progresso 
dos projetos. Encontrando-se duas vezes por ano, presencialmente, 
algumas equipes de projeto aceleravam seu trabalho apenas durante 
um ou dois meses antes dos encontros semestrais de equipes. Avaliando 
o efeito negativo desse ritmo no andamento do projeto, os líderes da 
Coalizão adicionaram uma conferência telefônica para cada equipe 
entre as reuniões. Com questões para discussão distribuídas antes das 
chamadas, as equipes receberam incentivo para o progresso contínuo 
em seu trabalho. Discutindo abertamente o que estava indo bem e o que 
tinha parado, as equipes ganharam um novo incentivo para avançar.
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Eckel, Green e Hill lembram-nos que a mudança pode parecer “como 
um fracasso a partir do meio. O trabalho que ainda não foi realizado é mais 
visível do que as alterações feitas. Fazer um balanço é proveitoso não só 
porque proporciona feedback útil para correções no percurso, mas porque 
também assegura a realização e incentiva o trabalho futuro” (2001, p. 27).

Garantir o Poder de Permanência
Assegurar a realização, incorporar as práticas eficazes em 

procedimentos, infraestruturas e práticas e incentivar o trabalho futuro 
são essenciais no âmbito de um projeto. “Incorporar os meios para 
garantir o poder de permanência”, aconselham Bacchetti e Ehrlich (2007, 
p. 27). Alguns projetos nacionais e internacionais produzem frutos 
significativos que acabam por apodrecer no pé, porque o entusiasmo ou 
o financiamento terminam antes que os projetos criem raízes. Por falta 
de nutrição e cuidado, os frutos do projeto desaparecem, e os projetos 
subsequentes têm que começar tudo novamente, desperdiçando os 
recursos. Watkins e Marsick chamam esse fenômeno de “aprendizagem 
truncada”, em que “os esforços de aprendizagem não têm raiz, porque 
eles são interrompidos ou parcialmente implementados.” (1993, p. 68).

Apoio Tecnológico para Comunicação e Divulgação
Um meio que garante o poder de permanência é o suporte tecnológico 

para a comunicação e disseminação de ideias e descobertas. Como o trabalho 
intelectual gera perguntas e pensamentos preliminares que ainda não estão 
totalmente conformados, primeiramente deve ser dada atenção ao espaço 
seguro para explorar ideias nascentes. No Centro da Web que apoiou o trabalho 
no início do Programa de Campus, Darren Cambridge incentivou a inclusão 
de “espaços ‘protopúblicos’, nos quais ideias, estratégias e representações 
podiam eclodir e amadurecer em diálogo com outros de pensamento 
semelhante” (2004, p. 94). Essa noção foi incorporada no Laboratório de Mídia 
do Conhecimento (em inglês, KML) da Fundação Carnegie (ver http://www.
carnegiefoundation.org/ programs/index.Asp?Key=38), que agora apoia os 
pensamentos e o fazer dos participantes do projeto CASTL, em espaços de 
trabalho on-line protegidos que permitem que ideias e práticas emergentes 
amadureçam antes de ir a público. O UUPP e a Coalizão Inter / Nacional 
também têm oferecido espaços protopúblicos. Reuniões fechadas presenciais 
dos participantes do UUPP ofereceram espaços seguros para a discussão 
sobre as estruturas malsucedidas dos portfólios, as discussões difíceis 
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no campus sobre o temor do uso de mídia em portfólios de materiais. Os 
campi passaram a confiar uns nos outros o suficiente para admitir o fracasso, 
solicitar aconselhamento e oferecer uma crítica dura, tanto pessoalmente 
quanto on-line. Como os campi de três países têm interagido na Coorte III 
da Coalizão Inter / Nacional, tanto pessoalmente quanto on-line, as questões 
de contextos e normas culturais exigiram as conversações necessárias para 
esclarecimento. Ao criar algo novo que tem alto risco, as pessoas precisam de 
condições que abriguem a criação até que esta esteja forte o suficiente para a 
atenção do público, que geralmente está desinformado.

Por outro lado, os projetos precisam ouvir Gerald Graff, que defende 
fortemente a transparência, uma palavra ouvida muitas vezes em discussões 
sobre prestação de contas. Graff afirma que “a academia reforça a ignorância 
ao fazer suas ideias, problemas e formas de pensar parecerem mais opacos, 
pouco especializados e além das capacidades normais de aprendizagem 
do que eles são ou precisam ser” (2003, p. 1). O UUPP descobriu que o 
gênero e meio de entrega dos portfólios eletrônicos ofereciam uma maneira 
de comunicação dentro e fora da academia. Por exemplo, a Universidade 
Estadual de Portland e a IUPUI renovaram seus sites várias vezes para fornecer 
caminhos para pessoas em diferentes papéis, como empresários, famílias dos 
estudantes e outros grupos educacionais. Objetos on-line podem ser vistos 
de forma diferente, com linguagem explicativa diferente, dependendo do 
público-alvo. Mesmo o conhecimento emergente pode ser tornado público se 
for compreensível. A IUPUI optou por incluir taxas de retenção mais baixas 
do que o desejado (e portanto exibiu altas taxas de evasão), por exemplo, 
mas proporcionou inúmeras maneiras com as quais estava trabalhando para 
aumentar o grau de sucesso a partir dessas estratégias.

Se um site é protopúblico ou público, o projeto central pode ser 
responsável para gerir o conhecimento para facilitar a comunicação 
on-line e os resultados preliminares do projeto. A literatura sobre 
as comunidades de prática acentua a necessidade de sintetizadores, 
que seguem uma discussão para ocasionalmente resumir os pontos 
principais ou catalogar questões centrais. Gestores de recursos podem 
assumir o papel de fornecer referências à literatura e experiência, 
quando as conversas on-line revelam essa necessidade. No Programa 
de Campus da CASTL, o website central do projeto foi conectado a esses 
campi individuais com extração periódica dos sites individuais para 
informações potencialmente úteis para todos os campi participantes. O 
boletim on-line da Coalizão Inter / Nacional oferece um local para a 
divulgação dos resumos de conversas entre os membros e dos resultados 
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de pesquisas realizadas por membros de instituições. É importante 
reconhecer tanto as sementes das ideias quanto os frutos formados pelo 
trabalho para ajudar que um trabalho floresça ao longo do tempo.

Construindo nos Ombros de Gigantes
Editores de revistas educacionais sabem que os membros do corpo docente 

ficam animados quando descobrem uma nova pedagogia que funciona em 
sua sala de aula. Antes de escrever a sua descoberta para publicação, no 
entanto, eles se esquecem de verificar na literatura pedagógica para colocar 
a sua própria aplicação no contexto de outras versões da mesma estratégia 
de ensino e aprendizagem. Eles pulam a etapa acadêmica importante de 
construir sobre o que já é existente. Projetos nacionais eficazes devem 
construir sobre o que já é conhecido, uma advertência que parece óbvia, 
mas que às vezes é ignorada. Ao evitar a visão de túnel que isola um projeto 
a partir do contexto nacional, os líderes de projeto precisam reconhecer o 
que outros projetos aprenderam e se beneficiaram disso. Por outro lado, 
uma marca de um projeto eficiente é que ele gera um novo trabalho que se 
edifica sobre ele. A CASTL é uma mãe da ISSOTL e o UUPP, um antecessor 
da Coalizão Inter / Nacional. Huber e Hutchings escrevem sobre os 
“filhos” do projeto de Revisão por Pares em seu capítulo deste livro (2008). 
Construir sobre os ombros de gigantes reconhece os benefícios do passado, 
mas também contribui para formar a geração seguinte.

Publicações são uma forma de contribuir para a próxima geração. 
Líderes dos projetos destacados neste capítulo, por exemplo, têm gerado 
livros que descrevem processos e resultados da formação acadêmica 
do ensino e da aprendizagem apoiados por portfólios eletrônicos. Por 
exemplo, eu coeditei Campus Progress: Supporting the Scholarship of 
Teaching and Learning baseado no trabalho do Programa de Campus; 
Electronic Portfolios: Emerging Practices in Student, Faculty, and 
Institutional Learning com uma seção sobre o trabalho do UUPP; e 
Electronic Portfolios: Emergent Findings and Shared Questions, com 
base em pesquisas da Coalizão Inter / Nacional.

Igualmente importantes são as inúmeras publicações e apresentações 
geradas pelos participantes do projeto. A CASTL e Coalizão Inter / 
Nacional mantêm registros das muitas maneiras que participantes do 
projeto disseminam os resultados de seu trabalho. Ter recursos visíveis que 
podem desencadear ainda mais as novas questões de pesquisa e formação 
acadêmica é uma parte importante do uso do passado para formar o futuro.
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Parte do percurso para ter um projeto internacional emana 
do reconhecimento de que um trabalho importante sobre temas 
significativos está atualmente sendo feito em todo o mundo. A CASTL 
e a Coalizão Inter / Nacional começaram em um país, mas perceberam 
que permanecer lá seria um erro. A Coalizão Nacional, originalmente 
baseada nos Estados Unidos, acrescentou Inter ao seu nome para acolher 
em seu terceiro grupo de membros os campi do Canadá e da Inglaterra e, 
em seu quarto grupo, administrado na Inglaterra, as equipes da Escócia 
e da Holanda. A eficácia da inclusão dos campi de Irlanda, Austrália 
e Hong Kong no Programa da CASTL de Liderança Institucional 
ultrapassaram as questões logísticas que tinham sido previstas pelo 
Programa de Campus, porque o trabalho de colaboração internacional 
aumenta fortemente o ritmo da construção do campo. Usar o que já foi 
aprendido e colaborar para fornecer novos apoios para outros significa 
que o todo é mais forte do que a soma das partes.

O Casamento da Paciência com a Impaciência
Analisando a mudança de políticas, Duane Roen da Universidade do 

Estado do Arizona observa que “iniciativas institucionais resultaram de 
conversas amplas e prolongadas” (2004, p. 6). As discussões internas no 
campus do início do Programa de Campus apoiaram estruturalmente a 
discussão que contribuiu para uma mudança sustentável. A CASTL tem 
continuamente colhido casos de promoções e titulação de sucesso com base 
na formação acadêmica para ensino e aprendizagem, que demonstram 
um progresso lento, mas constante, na mudança da promoção e dos 
requisitos de titulação. No UUPP, os campi desenvolveram estratégias 
em etapas para envolver os grupos constituídos, já que os portfólios 
eletrônicos precisavam de suas informações, ou para oferecer-lhes apoio 
ao seu trabalho. Ansiosa para ser amplamente internacional, a ISSOTL 
está cada vez mais cultivando membros do corpo docente de todos os 
países. Como uma mudança profundamente enraizada leva tempo, a 
paciência é, como se costuma dizer, uma virtude.

Mas a impaciência também é necessária. Os valores e compromissos 
mencionados no início deste capítulo devem impulsionar um projeto 
para aplicar pressão quando necessário, a fim de acelerar o progresso 
em prazos razoáveis, e gentilmente levar apoio à pressão dos pares. 
Os telefonemas entre as reuniões presenciais na Coalizão Inter / 
Nacional às vezes começam com inúmeras razões para falta de ação, 
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todas compreensíveis, mas poucas aceitáveis. Embora as crises e novas 
circunstâncias possam atrapalhar, o campus precisa ser proativo no 
ajuste às limitações inesperadas, inclusive alterando o escopo do projeto 
ou seu cronograma. Estímulos à ação são geralmente apreciados. No 
Programa de Campus, os prazos para publicação sobre o progresso 
fizeram os campi colocarem por escrito as realizações e os passos 
seguintes. Na Coalizão Inter / Nacional, fazer apresentações conjuntas 
em conferências nacionais impulsiona uma necessidade interna para a 
conclusão do trabalho. Reuniões no UUPP com as partes interessadas 
externas fornecem dados dessas partes interessadas, mas também 
instigam uma preparação cuidadosa pelos participantes do projeto.

Os estímulos que levam ao progresso nos objetivos do projeto são 
benéficos para os campi individualmente e para o projeto. Em toda 
reunião do UUPP, cada campus apresentou o seu portfólio institucional 
eletrônico com referências específicas às alterações desde a última 
reunião. Quando um campus repetiu as mesmas informações em duas 
reuniões, os colegas do projeto cobraram expectativas de um progresso 
maior. Em cada reunião da Coalizão Inter / Nacional, a crítica mútua 
do trabalho fornece respostas escritas para serem compartilhadas com 
os colegas de campus. Colóquios da CASTL oferecem sessões para 
apresentar o progresso e receber a resposta dos colegas de outros 
campi. O desenvolvimento de conferências pedagógicas características 
do ISSOTL fornece sessões de reflexão com feedback que definem as 
expectativas, mas também oferecem sugestões úteis. Membros do corpo 
docente e administradores importam-se com o que os colegas pensam, 
então o feedback por pares pode ser uma maneira eficaz para sinalizar a 
paciência, impaciência, ou uma mistura de ambas.

Aprender teoria e prática confirma que as estruturas apoiam a 
aprendizagem em um ambiente de educação aberta em aspectos 
importantes. A estruturação pode envolver redes sociais, formas de 
acelerar a mudança e modos de permanência de poder que são necessários 
conforme uma ideia ou um projeto adquire força suficiente para prosseguir, 
sempre com abertura às mudanças na medida em que a ecologia do 
ambiente se desenvolve, mas estável o bastante para encontrar o seu 
lugar na cultura. O ACE afirma que “os líderes da mudança institucional 
trabalham dentro de uma cultura ao mesmo tempo em que desafiam sua 
zona de conforto para mudar a cultura” (1999, p. 7). Projetos nacionais 
e internacionais podem estruturar ideias e práticas que produtivamente 
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desafiam o ensino superior e alteram os sistemas positivamente. Os três 
projetos descritos neste capítulo, e além de outras iniciativas neste livro, 
podem certamente alegar que alcançaram o progresso em direção às 
mudanças desejadas no ensino superior através da educação aberta.
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A educação aberta teve dois grandes sucessos e uma falha significativa 
até o momento. O primeiro sucesso é o desenvolvimento e a adoção de 
sistemas de gestão de curso de código aberto. Moodle, Sakai, LRN, ATutor 
e outros sistemas demonstram que os processos de desenvolvimento 
de código aberto podem criar excelentes sistemas de gerenciamento 
de cursos que podem ser facilmente adotados pelas instituições de 
ensino em todo o mundo. O segundo sucesso é a partilha aberta de 
conteúdo educacional. OpenCourseWare, MERLOT, ARIADNE e outras 
iniciativas ilustram como educadores e alunos em todo o mundo podem 
se beneficiar do conteúdo educacional gratuitamente compartilhado. 

O fracasso é mais difícil de colocar em palavras. Pode ser descrito 
como a nossa falta de progresso no compartilhamento da “metodologia 
pedagógica” entre os educadores. Temos sistemas para executar cursos 
de aprendizagem eletrônica e para visualizar conteúdo, mas não temos 
capturado os processos de ensino que os educadores especialistas usam 
para promover o aprendizado real em seus cursos de aprendizagem 
eletrônica. Se um educador cria uma grande sequência de atividades de 
aprendizagem que levam a uma experiência de aprendizagem rica para 
os alunos em uma aula de aprendizagem eletrônica, como o educador 
compartilha esta sequência de atividades com seus colegas para que 
possam automaticamente executar as mesmas atividades ou adaptá-las 
para as condições locais? Como o educador compartilha os processos de 
pensamento que levaram a projetar da sequência de atividade?

Relacionado a isso, o conceito de educação eletrônica muitas vezes 
é bastante limitado. É quase todo o conteúdo de “aprendiz único”, 
em vez de uma mistura de conteúdos e tarefas de aprendizagem 
colaborativas. Essa falha em capturar a dimensão colaborativa de ensino 
e aprendizagem empobrece a pedagogia da educação aberta. A excessiva 

Projeto de Aprendizagem (Learning Design): 
Compartilhando o Saber Pedagógico
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aprendizagem eletrônica atualmente é análoga ao conteúdo armazenado 
em uma biblioteca, e difere muito da aprendizagem colaborativa da 
sala de aula. Dito de outra forma, se o bom ensino pode ser como uma 
grande receita, então nós dispomos de muitos ingredientes (conteúdo), 
sem as instruções de como utilizá-los. 

É claro que esses problemas não são exclusivos da aprendizagem 
eletrônica – aplicam-se a tudo na educação. Quer uma discussão em 
classe realizada presencialmente, ou em um fórum on-line, falta-nos 
um quadro descritivo compartilhado para articular como essa atividade 
de discussão se relaciona com as atividades anteriores (como ler um 
artigo ou ouvir um alto-falante) e com as atividades futuras (como uma 
investigação em equipe sobre diferentes temas que surgem da discussão 
em classe, e seus relatos para toda a classe).

Simplificando, o que nos falta é uma forma combinada para descrever 
e compartilhar o processo de ensino, independentemente se as 
atividades são realizadas on-line ou presencialmente. Como resultado, 
educadores individualmente gastam quantidades heroicas de tempo 
no planejamento e na preparação, com enorme duplicação de esforço 
e sem economia de escala. Além da falta de eficiência na preparação, 
a qualidade da educação também sofre: enquanto alguns educadores 
regularmente criam experiências de aprendizagem notáveis para seus 
alunos, outros não o fazem. Como poderiam os melhores processos de 
ensino ser compartilhados entre o maior número de educadores?

Mais importante ainda, se pudéssemos compartilhar as descrições 
dos processos educacionais em conjunto com as instruções para a sua 
concepção, então não só um educador novato se beneficiaria do trabalho 
de especialistas, mas todos os educadores coletivamente adaptariam 
e melhorariam o trabalho uns dos outros, levando a uma melhor 
qualidade em geral.

Isso sugere uma pergunta fascinante: será que o desenvolvimento 
colaborativo de processos de software de código aberto pode ser 
aplicado no ensino aberto? Aproveitar a experiência coletiva de 
educadores de todo o mundo para alcançar maior eficiência e melhor 
qualidade transformaria a educação como nós a conhecemos.

As recentes inovações poderiam tornar isso uma realidade. O desenho 
do projeto de aprendizagem (learning design) procura descrever os 
processos educacionais de uma forma padronizada que pode ser 
compartilhada e, portanto, adaptada e melhorada. Os sistemas de 
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desenho de projetos de ensino proveem os educadores com as ferramentas 
para descrever e organizar um conjunto estruturado de conteúdos e 
atividades colaborativas que podem criar experiências de aprendizagem 
ricas para os alunos. Eles também fornecem uma estrutura para descrever 
os objetivos de aprendizagem que impulsionam qualquer conjunto de 
atividades. Sistemas de desenho de projetos de aprendizagem podem 
executar algumas ou todas as atividades on-line ou, em vez disso, prover 
material impresso de apoio para facilitar o ensino presencial. Em ambos 
os casos, o processo de ensino e aprendizagem torna-se explícito e, 
portanto, pode ser compartilhado, adaptado e melhorado.

Visão Geral do Projeto de Aprendizagem

A ideia do desenho de projeto de aprendizagem é baseada no 
conceito de uma linguagem ou estrutura padronizada para descrever as 
atividades educacionais. Tem um foco particular especial em processos 
que envolvem tarefas de grupo, e não somente estudantes individuais 
interagindo com o conteúdo em uma tela. Os alunos interagem entre 
si – e com seu professor – por uma série de atividades estruturadas. O 
desenho de projeto de aprendizagem é um superconjunto de projetos 
instrucionais, que incorporam a aplicação de princípios de projetos 
instrucionais para contextos de um único aprendiz. Mas estende esses 
princípios para atividades de aprendizagem colaborativa e ambientes 
liderados por professores como componentes adicionais de um modelo 
educacional mais amplo.

Em certo sentido, o conceito de descrições estruturadas de processos 
educacionais tem uma longa história na criação e utilização de planos 
de aula de contextos escolares dos ensinos básico, fundamental e médio 
(K-12). No entanto, o recente interesse em uma estrutura descritiva formal 
para atividades educacionais surgiu principalmente a partir do trabalho de 
Rob Koper e seus colegas da Universidade Aberta dos Países Baixos no fim 
dos anos 90, com o seu desenvolvimento da Linguagem de Modelagem 
Educacional (em inglês, EML; veja Koper, 2001). A EML tornou-se a 
principal entrada para a criação da especificação IMS Learning Design 
(IMS, 2003), que é um dos principais pontos de referência para esse campo.

Para entender como projetos típicos de aprendizagem são diferentes 
das outras abordagens de aprendizagem eletrônica, considere este 
exemplo genérico: um educador decide dividir uma aula na forma 
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de seminário em pequenos grupos para debater uma ideia, com cada 
grupo relatando de volta para toda a classe. Em seguida, a classe 
inteira debate as ideias dos diferentes grupos. Depois, o educador 
apresenta um artigo da literatura com uma nova perspectiva, e toda a 
classe discute como o debate inicial pode ser comparado com o artigo. 
Então os alunos escolhem um entre três temas de extensão para uma 
investigação mais aprofundada e debatem o assunto, e, posteriormente, 
cada aluno apresenta um ensaio sobre o tema.

Esse projeto de aprendizagem genérico poderia ser aplicado a muitas 
disciplinas diferentes. Ele exemplifica o entendimento atual da boa 
pedagogia: encorajar a consideração ativa do tema pelos alunos (em vez 
de ouvir passivamente um especialista); incentivar os alunos a construir 
a sua própria compreensão das questões (como uma conversa com os 
educadores e pares); fornecer escolhas ao estudante dentro do conteúdo 
relevante. (Há, claramente, outros princípios pedagógicos possíveis que 
poderiam ser considerados aqui, como avaliação autêntica, negociação 
de percursos de aprendizagem, mas o que foi citado anteriormente é 
suficiente para essa discussão. Uma discussão mais aprofundada dos 
bons princípios pedagógicos pode ser encontrada na literatura de 
ensino e aprendizagem do ensino superior, como nas obras de David 
Kolb, Paul Ramsden, Diana Laurillard, Graham Gibbs, John Biggs, 
David Boud, Gilly Salmon, e muitos outros).

Uma concepção de aprendizagem pode ser pensada como tendo um 
certo número de atividades e, para cada atividade, é necessário especificar 
quem está envolvido, o que eles estão fazendo, e como a tarefa deve ser 
realizada. Essas atividades individuais são então combinadas para criar 
uma sequência de atividades (ou “método” na IMS Learning Design), 
que pode incorporar pontos de “parada” que permitem ao educador 
(ou ao sistema) controlar o progresso dos alunos através das atividades. 
Um projeto de aprendizagem também pode ter um ou mais objetivos 
de aprendizagem, o que pode ser considerada a dimensão do porquê. 
Como observado anteriormente, o conceito de desenho de projeto 
de aprendizagem não é apenas aplicável à aprendizagem eletrônica; 
também pode ser usado para descrever tanto contextos on-line quanto 
presenciais. E, assim, o exemplo genérico descrito acima é ilustrado 
a partir de uma perspectiva de desenho de projeto de aprendizagem 
na Tabela 24.1 (com base em uma classe de 20 estudantes), incluindo 
exemplos de atividades presenciais e on-line.
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Tabela 24.1
Projeto de aprendizagem genérico
Objetivos da aprendizagem / por quê? (Objetivos gerais de aprendizagem para este 
exemplo poderiam incluir habilidades como trabalhar em pequenos grupos, debater 
conceitos, avaliar de diferentes perspectivas e expressar ideias por escrito. Os objetivos 
específicos de aprendizagem estariam relacionados ao conteúdo na área de disciplina).

Sequência/
Quando? O quê? Quem? Como?

Passo 1 Divida a classe 
em grupos 
pequenos

4 grupos de 5 
alunos

Professor escolhe; ou o sistema 
seleciona aleatoriamente

Passo 2 Debate de 
ideias em 
pequenos 
grupos

4 grupos de 5 
alunos

Nos 4 cantos da sala de aula ou 4 
salas de chat on-line / fórum

Passo 3 Cada grupo 
expõe para toda 
a classe 

1 
representante 
de cada grupo

Apresentação na sala de aula ou 
toda a sala posta seus comentários 
em um fórum on-line

Passo 4 Toda a classe 
debate os 
relatórios dos 
grupos

20 alunos + 
1 mediador 
(professor)

Debate mediado pelo professor; ou 
todos debatem em um fórum de 
discussão on-line

Passo 5 Leitura dos 
artigos

Cada 
estudante 
lê os artigos 
(20 x 1) ou o 
professor lê 
para todos

O professor apresenta as ideias do 
artigo para a classe ou o sistema 
fornece o artigo para leitura (pode 
incluir gravação de áudio da 
apresentação do professor)

Passo 6 A classe toda 
debate o artigo 
comparando 
as ideias mais 
novas

20 alunos + 
1 mediador 
(professor)

Debate mediado pelo professor, 
ou todos debatem em um fórum 
de discussão on-line (pode ser o 
existente com um novo tópico)

Passo 7 Os alunos 
devem escolher 
1 entre 3 temas 
para estender

Cada aluno 
escolhe 1 
entre 3 temas, 
resultando 
em 3 grupos 
desiguais

3 lugares na sala ou uma sala de 
reunião + recursos do tema ou o 
sistema irá prover 3 salas de chat / 
fórum

Passo 8 Cada aluno 
submete uma 
dissertação

Cada aluno 
(20 x 1) 
submete uma 
dissertação

Uma dissertação escrita à mão deve 
ser entregue ao professor ou deve 
ser feito um upload pelo sistema 
(que deve possibilitar ao professor 
fazer anotações)
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Mais recentemente o trabalho do projeto de aprendizagem se 
concentra em descrever processos educacionais com detalhes suficientes 
para que um computador possa executar a série de atividades descritas. 
Isso exige que o computador tenha informações claramente especificadas 
sobre o fluxo de atividades, os usuários relevantes e seus papéis, as 
ferramentas de atividade necessárias (por exemplo, uma ferramenta 
para executar um fórum, apresentar um artigo, receber um ensaio), a 
configuração das ferramentas de atividades (tais como instruções para 
os alunos, recursos de conteúdo, propriedades de comportamento das 
ferramentas) e outras informações do sistema necessárias para instanciar 
e executar o projeto de aprendizagem relevante.

Uma maneira de pensar sobre um sistema de projeto de aprendizagem 
é como um mecanismo de fluxo de trabalho para atividades 
colaborativas. Embora os projetos de aprendizagem possam ser lineares 
e bem estruturados, também podem ser mais flexíveis, permitindo que 
os alunos escolham as suas próprias abordagens para a aprendizagem. 
O fato de um educador estruturar uma série de tarefas de aprendizagem 
para um grupo de alunos não precisa resultar em uma experiência 
de aprendizagem instrutiva centrada no professor. Em vez disso, o 
educador, utilizando uma abordagem pedagógica centrada no aluno, 
pode dar liberdade considerável para o grupo de alunos escolher como 
e quando eles vão atingir os resultados relevantes de aprendizagem. 
Um educador pode fornecer adequadamente a estrutura ou a liberdade 
– ou ambos – para os alunos de acordo com o contexto educacional e os 
objetivos de aprendizagem.

Um exemplo de um sistema de projeto de aprendizagem é o Sistema 
de Gestão de Atividade de Aprendizagem (em inglês, LAMS; Dalziel, 
2003). Desde 2002, tenho liderado uma equipe de educadores e 
programadores que desenvolveram o LAMS para ilustrar a criação, a 
execução e o monitoramento de projetos de aprendizagem, incluindo 
uma suíte de “projeto de aprender consciente”, ou ferramentas de 
atividade habilitadas para o fluxo de trabalho. A Figura 24.1 fornece 
uma captura de tela do ambiente de Criação / Autoria do LAMS Versão 2, 
para o exemplo dado na Tabela 24.1. Páginas de autorias adicionais (não 
mostradas) são fornecidas para a configuração de cada ferramenta de 
atividade. (Para explorar mais o LAMS, consulte o site de demonstração 
em: http://demo.lamscommunity.org/).
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Figura 24.1
Ambiente de Criação LAMS V2 para o exemplo da Tabela 24.1

Uma das características distintas fundamentais entre um sistema 
de projeto de aprendizagem como LAMS e os sistemas tradicionais 
de gerenciamento de curso é o relacionamento entre as atividades de 
criação e execução. Em um sistema tradicional de gerenciamento de 
cursos, se os educadores desejam adicionar um fórum sobre um tópico 
particular para seu curso, eles fazem isso “ao vivo” para o curso em 
questão (embora eles não possam fazer o fórum visível pelos alunos 
até um tempo depois, o fórum ao vivo é criado após a autoria). No 
LAMS, educadores criam um fórum sobre um tema específico como um 
projeto de resumo, que é independente de qualquer implementação de 
execução em um curso.

No centro dessa separação das atividades de criação e execução no 
LAMS está o conceito de que, quando um educador decide executar uma 
atividade de autoria anterior, é somente nesse momento que a ferramenta 
relevante (por exemplo, um fórum) é criada. O resultado do processo 
de autoria não é um curso executado ao vivo, mas sim um conjunto 
de descrições XML de como a atividade deve ser executada quando for 
lançada em um momento posterior. Isso significa que o conjunto de 
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atividades de autoria pode ser exportado e compartilhado com outros, 
que por sua vez podem executá-las com alunos, ou adaptar ou melhorar 
o projeto, e compartilhá-lo de volta. Essa autoria e compartilhamento 
são independentes de qualquer instância de curso específica. Até onde 
sei, o conceito aparentemente simples de sequências reutilizáveis de 
atividades estudantis colaborativas está ausente em todos os sistemas 
de gerenciamento de cursos conhecidos em meados de 2007.

O potencial para compartilhamento de projetos de aprendizagem, 
independentemente do curso em que são implementados, é fundamental 
para os potenciais benefícios do desenho de projeto de aprendizagem para 
a educação aberta. Da mesma forma que o conteúdo educacional, como 
texto, gráficos, simulações e outros recursos, pode ser compartilhado 
através de repositórios de objetos de aprendizagem para permitir 
a reutilização por outros educadores, os desenhos de projetos de 
aprendizagem podem ser igualmente compartilhados.

Um Estudo de Caso em Compartilhamento de Desenhos de Projetos 
de Aprendizagem: a Comunidade LAMS

A visão de como o desenho de projeto de aprendizagem poderia 
contribuir para melhorar a educação foi, para mim, mais bem articulada 
por Diana Laurillard na estratégia de aprendizagem eletrônica do 
governo do Reino Unido em 2005. O ponto 89 diz:

“Queremos estimular uma maior inovação em desenhos de projetos de 
aprendizagem eletrônica para acelerar o desenvolvimento da próxima 
geração de aprendizagem eletrônica. O foco deve ser a flexibilidade 
de projeto para professores e atividade envolvente para os alunos. 
Os pacotes de projeto de aprendizagem flexíveis que permitiriam aos 
professores em todos os setores construir suas próprias atividades de 
aprendizagem colaborativa e individual em torno de recursos digitais. 
Isso poderia ajudá-los a participar na concepção e discussão de novas 
formas de pedagogia, que é essencial, se quisermos ter sucesso em 
inovar e transformar o ensino e a aprendizagem” (Laurillard, 2005).

A Comunidade LAMS (ver www.lamscommunity.org) é um exemplo 
de um site da Web dedicado a compartilhar projetos de aprendizagem 
sob licenças de educação aberta (geralmente Creative Commons 
BY-SA-NC). Fornece um repositório para compartilhar projetos de 
aprendizagem do LAMS, incluindo (breves) metadados e ferramentas 
de software sociais (como rastreamento de transferência, avaliações do 
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usuário e comentários). Para complementar o repositório, o site oferece 
apoio a uma variedade de áreas da comunidade, tais como o ensino 
médio e fundamental (K-12), ensino superior, saúde e técnica, que 
oferecem fóruns para discussão de experiências e ideias de projetos de 
aprendizagem.

No fim de maio de 2007, a Comunidade LAMS tinha 2.266 membros, 
191 sequências compartilhadas que tinham sido baixadas 5.382 vezes, e 
havia 2.912 postagens no fórum. Além disso, o software LAMS Versão 
2 havia sido traduzido em 23 línguas por membros da comunidade. 
Embora essas estatísticas pareçam modestas em comparação com 
outras iniciativas de aprendizagem eletrônica, como Moodle ou 
OpenCourseWare, elas fornecem um primeiro vislumbre do potencial 
para o compartilhamento de desenhos de projetos de aprendizagem.

Lições Aprendidas
Que lições podem ser aprendidas com as experiências da Comunidade 

LAMS até agora? Como já foi descrito recentemente (em Dalziel, 2006), 
estes são alguns desafios para a educação aberta:

Exemplos de Compartilhamento: Embora haja agora um número 
razoável de sequências compartilhadas, há ainda poucos exemplos do 
compartilhamento das versões melhoradas das sequências existentes. 
Isso sugere que a visão de aumento da qualidade e melhora de eficiência, 
resultante do desenvolvimento coletivo e da melhoria por educadores 
de todo o mundo, ainda precisa ser concretizada. 

Projetos Verdadeiros: Enquanto os projetos de aprendizagem 
genéricos (ou “modelos”) parecem ser mais úteis para a ampla 
reutilização e adaptação, relatórios anedóticos até agora sugerem que 
projetos genéricos muitas vezes parecem “sem vida” para membros da 
Comunidade LAMS. Há uma preferência por sequências “reais” (que 
são disciplinas específicas), que ilustram os processos educacionais 
em relação ao conteúdo do ensino atual, não apenas um projeto de 
atividade abstrata. Isso sugere que mais trabalho sobre a criação e o uso 
de projetos de modelos de aprendizagem seja necessário.

Engajamento com Educadores: A discussão educacional das questões 
de projeto de aprendizagem permanece irregular, enquanto que, 
por comparação, a discussão técnica do software mantém-se rica e 
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sustentada. Embora esse padrão tenha sido espelhado na comunidade 
Sakai (Masson, 2006), o sucesso da implementação da visão de projeto 
de aprendizagem requer discussões educacionais para a implementação 
e as experiências com os alunos. Isso sugere a importância de massa 
crítica e participação ativa pelos educadores.

Seleção e Uso de Modelos de Desenhos de Projetos de Aprendizagem

Uma nova área de trabalho envolve a criação de modelos genéricos 
de projeto de aprendizagem que incluem um processo de seleção que 
presta assessoria para educadores em questões a considerar no seu 
ensino e indicando quais modelos poderiam melhor se adequar ao seu 
contexto de ensino. Processos de seleção de modelos podem acontecer 
de muitas formas diferentes. Eles podem ser abrangentes e considerar 
todos os aspectos de um curso, tais como as necessidades dos alunos e 
as dificuldades de aprendizagem, os desafios do tema e o contexto de 
ensino. Ou eles podem ser relativamente breves: uma pequena seleção 
de modelos de atividade que serviriam para uma aula de laboratório, de 
uma hora, via computador.

Em ambos os casos, o conceito fundamental é que um professor é levado 
a refletir sob uma ou mais questões relevantes para o seu ensino, e essa 
reflexão pode fornecer a base para selecionar um modelo de desenho de 
projeto de aprendizagem existente, que pode então ser adaptado ao contexto 
da disciplina. Em um curso típico, pode haver muitos desenhos de projetos 
de aprendizagem para diferentes temas e objetivos de aprendizagem.

Os primeiros exemplos dessa abordagem incluem o desenho de 
projeto “Planejador Pedagógico” de Diana Laurillard e seus colegas 
da Universidade de Londres, e Liz Masterman e seus colegas da 
Universidade de Oxford. Esses projetos focam em processos de reflexão 
abrangentes para identificar os problemas no ensino do curso em questão 
e, portanto, fornecer bases para selecionar os possíveis modelos. Num 
trabalho parecido, a equipe LAMS da Universidade Macquarie está 
se concentrando na criação de modelos de projetos de aprendizagem 
“executáveis” de fácil edição que podem ser oferecidos como sugestões 
para educadores que concluem as reflexões necessárias num planejador 
pedagógico. O trabalho da Macquarie também considera processos 
de seleção mais simples, por exemplo, quando é escolhido um modelo 
apropriado para um contexto de ensino específico como um laboratório 
de uma hora ou uma sessão on-line de uma semana.
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Vantagens Potenciais
A combinação entre os planejadores pedagógicos e modelos de desenho 

de projeto de aprendizagem tem duas vantagens potenciais. Em primeiro 
lugar, ao prover os educadores com projetos de modelos de aprendizagem 
pré-estruturados, eles podem adotar os bons projetos práticos existentes, 
e suas tarefas são somente selecionar o modelo apropriado e aplicá-lo ao 
conteúdo específico da disciplina. (Para o exemplo da Figura 25.1, isso 
envolveu escolher e escrever as questões relevantes de discussão, artigos, 
tópicos de extensão e ensaios). Essa abordagem captura os processos 
educacionais utilizados por educadores especialistas, e isso faz com que 
esses processos estejam disponíveis e sejam facilmente reutilizados por 
todos os educadores.

Em segundo lugar, o processo de reflexão auxiliado por um planejador 
pedagógico poderia ajudar os educadores a considerarem problemas com 
sua forma de ensinar que eles podem não ter percebido antes, e, através desse 
processo, o planejador pedagógico pode fornecer tanto o aconselhamento 
teórico quanto prático. A combinação de aconselhamento reflexivo sobre 
o ensino, com a utilização de modelos de boas práticas, pode revelar-se 
um passo importante para alcançar a visão de projeto de aprendizagem 
de educação aberta. A criação de um software para facilitar o processo 
de mediação e seleção significa a possibilidade de adoção de um módulo 
genérico sem a necessidade de suporte de pessoal especializado, como por 
exemplo um especialista em desenho instrucional.

Planejamento Interativo: Na prática, eu suspeito que alguns fatores 
adicionais sejam relevantes para essa abordagem. A abordagem de reflexão 
e seleção de modelo é provavelmente mais interativa do que linear: Os 
educadores vão escolher modelos que parecem promissores, adicionar 
conteúdo nesses módulos, e em seguida, antes de executá-los em um curso 
“ao vivo”, testá-los com a perspectiva do aluno. A partir da experiência com 
os usuários LAMS, sabemos que, quando os educadores veem as atividades 
no modo de visualização do aluno, geralmente reconsideram a sua 
escolha de modelo (“Oh, não é isso que eu tinha em mente”). O educador 
interativamente tenta refletir sobre os modelos até ficar satisfeito com as 
atividades apropriadas para o curso. Também é provável que os educadores 
voltem a refletir e selecionar sobre o modelo à medida que novos problemas 
ou ideias surgem durante a implementação do curso junto aos estudantes, 
que não tinham aparecido no momento do planejamento inicial.

Livro.indd   385 29/09/2014   14:13:08



Capítulo 24386

Equipe de Apoio Especializada: Outro fator é o papel do pessoal 
de apoio especializado, como desenhistas de projetos educacionais 
(também chamados de projetistas instrucionais). Enquanto 
os sistemas de reflexão e de seleção descritos anteriormente 
poderiam ser construídos para serem usados “separadamente”, 
suspeito que, em muitos casos, os maiores benefícios surgirão 
da combinação desses sistemas com os conselhos de projetistas 
educacionais com experiência prática. Nesses casos, a reflexão e 
seleção dos softwares atuam como um tipo de ferramenta de apoio 
à decisão, que complementa o conselho humano de um projetista 
educacional trabalhando com um educador. A combinação entre 
o aconselhamento humano e o sistema pode conduzir a melhores 
resultados educacionais em menos tempo, em decorrência do apoio 
especializado.

Muitas vezes, existem poucos projetistas instrucionais disponíveis 
para ajudar os educadores. Assim, só uma pequena porcentagem 
de educadores beneficia-se da assistência prestada para a criação 
de experiências pedagogicamente envolventes e ricas de ensino 
e aprendizagem. Esse problema existe não só na instituição de 
ensino, mas também nos sistemas de ensino do país inteiro, onde 
há  necessidade de adotar abordagens pedagogicamente ricas de 
ensino e aprendizagem, mas poucos desenhistas de projetos de 
aprendizagem experientes, capazes de ajudar a enorme quantidade 
de professores.

Nesses casos, o software para apoiar a reflexão pedagógica e a 
seleção do modelo pode ser um passo importante para enfrentar esse 
desafio de habilidades. Além disso, um país (ou uma instituição de 
ensino) poderia criar o seu próprio pacote de software de seleção 
e reflexão pedagógica, com base na cultura local e nas práticas do 
educador. Em vez de apresentar estruturas pedagógicas complexas 
e avançadas (como dramatizações), as perguntas reflexivas e as 
bibliotecas de modelos instrucionais poderiam ser configuradas 
para apoiar avanços em etapas das práticas vigentes. Desse 
modo, a introdução de novos métodos pedagógicos poderia ser 
cuidadosamente organizada e a evolução da prática se daria de 
acordo com a disponibilidade do educador.
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Redefinindo a Tarefa Pedagógica
Quando eu comecei a planejar o desenvolvimento de sistemas desse 

tipo, pensei que a tarefa fosse criar um único e “melhor” planejador 
pedagógico e uma biblioteca de modelos. Agora vejo esse problema 
de forma diferente. Eu acredito que a tarefa seja construir muitos tipos 
diferentes de planejadores pedagógicos e bibliotecas de modelos para 
atender a diferentes contextos educacionais e, em seguida, investigar 
os benefícios (e problemas) de como eles são aplicados. Por essa razão, 
nosso recente trabalho de desenvolvimento nessa área está tentando criar 
conjuntos de ferramentas de software para permitir que outros criem 
seus próprios processos de seleção e bibliotecas de modelos, ao invés 
de simplesmente fornecer “uma” resposta a esse desafio. Com o tempo, 
espero que, talvez, até mesmo toda a reflexão e os pacotes de bibliotecas 
de modelos possam se tornar compartilhados, reutilizados, e adaptados 
da mesma forma que os projetos individuais de aprendizagem estão 
sendo compartilhados hoje.

Enfrentando os Desafios

Eu comecei este capítulo descrevendo um sonho no qual o método 
pedagógico era explicitado e compartilhado, e que, através de um 
esforço coletivo, os educadores de todo o mundo poderiam melhorar 
os processos de ensino para um nível mais avançado da melhoria da 
educação global. O novo campo de projeto de aprendizagem fornece 
as bases para alcançar essa visão, e softwares como o LAMS e websites 
como a Comunidade LAMS ilustram os primeiros indícios de progresso 
na conquista desse objetivo.

Há muitos desafios técnicos e educacionais a serem resolvidos, mas o 
sucesso da educação aberta em outras áreas (sistemas de gestão de cursos 
de código aberto e conteúdo aberto) oferece esperança para encontrarmos 
uma solução para o desafio de compartilhar “ensino aberto”.

Se nós pudermos combinar as grandes ideias e reflexões dos 
educadores com exemplos das boas práticas na forma de projetos 
“executáveis” de aprendizagem, e compartilhá-los de uma maneira que 
eles possam ser facilmente adotados e adaptados por qualquer educador, 
então faremos novos progressos em direção à meta de transformar a 
educação através da divulgação das metodologias pedagógicas.
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Um espírito aberto para as novas formas de saber é a marca registrada 
daquele que aprende ao longo de toda a vida. A abertura e a adaptabilidade 
em face das mudanças de circunstâncias são as características de uma 
instituição resiliente. A abertura a novos modelos educacionais é um pré-
requisito para se manter a importância num mundo globalmente conectado.

A tecnologia alterou a forma como os alunos veem a si mesmos e as 
suas perspectivas de futuro. Os estudantes enfrentam um mercado de 
trabalho caracterizado por mudanças sem precedentes, ambiguidade e 
competição global. A tecnologia tem nos permitido não apenas cruzar as 
barreiras intransponíveis do passado, em tempo e espaço; ela também 
está atenuando a distinção entre um especialista e um amador. Na era 
dos motores de busca e do conhecimento comum, em que arquivos 
remotos estão à distância de um mero pressionar de teclas, surgiu 
uma nova geração de alunos. Eles consideram a mídia visual como seu 
vernáculo, a multitarefa o seu modus operandi e a colaboração como 
o seu modo preferido de aprendizagem. O que podemos aprender a 
partir deles que deve moldar a nossa prática educativa?

A economia global também está levando a um reexame das práticas 
educacionais. Os países em desenvolvimento estão depositando suas 
esperanças de avanço econômico na construção de uma força de trabalho 
qualificada, o que significa que o ensino secundário está rapidamente se 
tornando um imperativo para grande parte da população do mundo. 
Nestas áreas do mundo, onde a existência da infraestrutura não consegue 
acompanhar a demanda explosiva, o acesso aberto a recursos educacionais 
facilitados pela tecnologia on-line pode oferecer uma solução. No entanto, a 
noção de acesso universal a recursos educacionais disponíveis gratuitamente 
enfrenta tensões inerentes de dentro da academia, onde as barreiras para a 
adoção têm mais a ver com a tradição e a atitude do que com a tecnologia. 

Conhecimento Comum: Abertura em 
Educação Superior

Diana G. Oblinger e Marilyn M. Lombardi

25
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Os sistemas de recompensas institucionais e a propriedade intelectual em si 
representam desafios importantes para os princípios de compartilhamento 
de recursos que fundamentam a educação aberta (McSherry, 2001).

Este capítulo descreve o surgimento de uma cultura participativa 
apoiada por tecnologias on-line e marcada pela abertura – abertura de 
escolhas abundantes, de criatividade coletiva, de arte, de informação – e 
o conhecimento que é livremente compartilhado para o bem comum. 
Como essa cultura de livre-troca continua a crescer, os educadores devem 
se perguntar se suas dinâmicas participativas podem ser utilizadas para 
atender à demanda global para a educação. Representado por esse 
espírito de partilha, o movimento de “recursos educacionais abertos” 
(em inglês, OER) pode muito bem dar origem a uma comunidade de 
aprendizagem mundial acessível a todos.

A Cultura Participativa

De acordo com um estudo de 2005 realizado pelo Pew Internet 
& American Life Project, mais da metade de todos os adolescentes 
americanos – e 57% dos adolescentes em todo o mundo que usam a 
Internet – e podem ser considerados criadores de mídia, produzindo 
blogs e páginas da Web, postando obras de arte originais, histórias 
ou vídeos on-line, ou remixando o conteúdo on-line de outros para 
construir o seu próprio pastiche criativo. Mas essa tendência vai além 
de adolescentes, com adultos participando em número cada vez maior. 
Essa cultura participativa está aberta a novas informações e novas 
formas de expressão, misturando nossas necessidades tradicionais de 
informação, expressão e socialização com novas ferramentas on-line e 
comunidades – trazendo consigo o potencial para transformar o ensino 
e a aprendizagem. O ensino superior está aberto para as mudanças dessa 
cultura participativa que pode se transformar numa nova tradição?

Criatividade coletiva 
Na cultura participativa, há relativamente poucas barreiras à expressão 

e ao engajamento. As pessoas podem criar, remixar, adaptar e passar 
adiante conteúdo com facilidade sem precedentes. Qualquer pessoa com 
uma conexão de rede pode se tornar um autor, editor, distribuidor de 
cinema, recomendar filmes, ou se tornar um crítico de cinema (Lorenzo, 
Oblinger e Dziuban, 2006, pp. 5-6). Os blogs mudaram a própria natureza 

Livro.indd   390 29/09/2014   14:13:08



Conhecimento Comum 391

do jornalismo e da política, corroendo o poder de grandes organizações 
de mídia, que perderam o seu direito exclusivo de comentar as tendências, 
apresentar relatórios ou impor os editoriais. Será que os alunos 
aprenderiam mais se fossem solicitados a criar e criticar em vez de ouvir e 
absorver? Se assim for, o que isso significa para a prática educativa?

Interação Multimodal
Num mundo em que texto, imagens, vídeo, áudio e geolocalização são 

todas potenciais formas de comunicação, as “conversas” estão se tornando 
multimodais. Os telefones celulares, por exemplo, não são apenas para 
falar; eles são também para enviar mensagens de texto, fotos, acessar a 
Internet e ocasionalmente, assistir a um vídeo. Novos modos de interação, 
incluindo videoconferência, discussões assíncronas, interações virtuais 
síncronas, de rede e colaboração em pequenos grupos, usando groupware 
são capazes de apoiar todo tipo de atividades de aprendizagem (por 
exemplo, brainstorming, construção de conceito, colaboração, e assim por 
diante) que constroem as habilidades que os alunos do século 21 precisam 
(Dede, 2006). Avançaremos a aprendizagem dos estudantes e a nossa 
abrindo um diálogo acadêmico com as novas mídias e as novas audiências.

Cognição Distribuída
As tecnologias de rede permitem ordenar a inteligência coletiva de 

muitas pessoas, independentemente do tempo ou do lugar em que 
se encontram. Esta dispersão de controle para longe do centro e em 
direção à periferia é talvez como símbolo maior o sucesso da Wikipédia, 
em que estudiosos e amadores, profissionais e iniciantes usam um 
ambiente on-line altamente produtivo para negociar o conhecimento. 
Embora a Wikipédia possa exemplificar a tendência, está longe de ser 
o único exemplo. Os alunos envolvidos no uso da edição colaborativa 
criam com suas habilidades individuais um documento em que o todo 
é maior do que a soma das suas partes (Iniciativa de Aprendizagem 
EDUCAUSE, 2005). Os cientistas profissionais e entusiastas amadores 
formam uma comunidade virtual de pesquisa que fazem avançar o 
estudo da astronomia, da ornitologia, e de outros campos que contam 
com a coleção de grandes conjuntos de dados. A coleta e análise de 
dados é aberta a todas as partes interessadas, e não mais da competência 
exclusiva de cientistas credenciados. Com a cognição distribuída, aqueles 
que contribuem vêm de todos os lados, e as informações fluem em várias 
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direções, e uma rota de energia cresce de baixo para cima, levando às 
descobertas. Estamos dispostos a abrir os nossos círculos acadêmicos 
para amadores e demais partes interessadas que possam estar na 
periferia? Será que ganharíamos com suas contribuições e perguntas? 
Será que eles ganhariam se tornando membros da comunidade?

Apesar desse potencial, uma reação contra os esforços da base para 
construir o conhecimento sem um controle editorial centralizado pode 
estar sendo desenvolvido. Por exemplo, o The Chronicle of Higher 
Education informou recentemente um esforço do departamento de 
História da Faculdade Middlebury para dissuadir os alunos de citarem a 
Wikipédia por causa das imprecisões percebidas na enciclopédia de código 
aberto (Read, 2007). Uma resposta indicando que a história original tinha 
sido exagerada veio a seguir. Na verdade, o departamento estava apenas 
reagindo a um único erro na Wikipédia, um erro que foi alterado em questão 
de horas, o que demonstra precisamente o que define a enciclopédia on-
line como singular em relação aos seus antecessores impressos. Mais uma 
comunidade do que uma “enciclopédia” em qualquer sentido convencional, 
a Wikipédia corrigiu-se rapidamente. A cobertura do Chronicle “ecoou as 
reações que se opõem a Wikipédia e a outros empreendimentos na criação 
do conhecimento num ambiente digital, colaborativo”, sob o pretexto 
de manter as normas acadêmicas: “Vários estudos comparativos têm 
mostrado que erros na Wikipédia não são mais frequentes do que em 
fontes de impressão comparáveis (como a Enciclopédia Britânica). Falando 
claro, a enciclopédia digital é superior aos seus equivalentes impressos em 
termos de pontualidade: afinal, todo o debate de Middlebury já tem seu 
próprio lugar na Wikipédia” (Davidson, 2007).

A Auto-organização Baseada em Afinidade
A Wikipédia não é a única saída digital para pessoas que esperam 

moldar a compreensão coletiva. As pessoas estão dedicando mais e 
mais de suas horas de lazer nos sites das redes sociais, comunidades 
de fãs de ficção, jogos on-line em ambientes de multiusuários e outras 
experiências imersivas on-line, onde a sociabilidade é colocada a serviço 
de uma iniciativa criativa comum. Na verdade, eles estão conquistando 
seus próprios círculos de aprendizagem informal com uma atividade 
e engajamento intelectual que seria desejada no ambiente educacional 
ideal (Gee, 2004). A auto-organização de ambientes desse tipo – 
chamados “espaços de afinidade” por pesquisadores educacionais 
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– captura os aspectos importantes dos ambientes de aprendizagem 
ativos, incluindo a cooperação abundante, a autoexpressão e a resolução 
de problemas colaborativos.

As habilidades que emergem a partir desses espaços de afinidade serão 
provavelmente necessárias para o sucesso em um mercado de trabalho 
global e imprevisível. Essas habilidades incluem a capacidade para:
1) agrupar o conhecimento e comparar suas anotações com os outros na 
realização de um objetivo comum;
2) resolver os problemas “no percurso”;
3) simular os processos do mundo real para fins experimentais;
4) mudar de foco entre várias tarefas realizadas simultaneamente; e
5) testar e remixar o conteúdo da mídia (Jenkins, Clinton, Purushotma, 
Robinson e Weigel, 2006, p. 3).

Como capturar a energia e o entusiasmo dos alunos fora dos 
ambientes educacionais formais? Estamos encorajando a aprendizagem 
que acontece fora da sala de aula?

As comunidades virtuais de prática já estão começando a desempenhar 
grandes papéis em atividades de aprendizagem “autênticas” 
que envolvem os alunos no tipo de desafios disciplinares que os 
profissionais encontram no mundo real. A aprendizagem autêntica 
insere os estudantes nas práticas complexas e nas ambiguidades do 
mundo real, solicitando a participação em projetos com o potencial para 
impactar de fato os interessados. As organizações virtuais de cientistas, 
engenheiros, historiadores e as demais proporcionam aos alunos uma 
riqueza de experiências na medida em que eles começam a construir 
suas identidades profissionais (Lombardi, 2007).

Conexões
Mais que uma mudança na comunicação, a criatividade coletiva 

e o poder de auto-organização da cultura participativa emergente 
representam uma mudança significativa de expectativa. Os usuários 
esperam poder escolher, controlar e a oportunidade de contribuírem para 
um ambiente que está aberto às suas ideias e suas formas de trabalho.

Estabelecer conexões, tanto intelectuais quanto profissionais é tão vital 
para o sucesso pessoal e profissional como a memorização de fórmulas e 
fatos. Quando a disciplina exposta também é praticada (em vez de ouvir 
alguém falar sobre a matéria), os alunos podem se tornar práticos muito 
mais cedo, replicando as boas práticas que seus professores sugerem 
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para eles, assim como refletir e refinar suas novas habilidades com a 
orientação de mentores e dos colegas mais experientes (Siemens, 2005). 

Se o ensino superior é aberto a essas novas formas de educar (como 
a participação periférica legítima), podemos ajudar os alunos a cultivar 
as habilidades nas quais têm mais dificuldade em alcançar por conta 
própria, que são:
1) julgamento, ou a capacidade de distinguir uma fonte de informação 
confiável daquela não confiável;
2) síntese, ou a capacidade de seguir o argumento mais longo ou 
narrativa através de múltiplas modalidades;
3) pesquisa ou a atividade de procurar, descobrir e divulgar informações 
imprescindíveis de forma séria;
4) prática, ou a oportunidade de aprender fazendo dentro das autênticas 
comunidades disciplinares; e
5) negociação, ou a flexibilidade para trabalhar em limites disciplinares 
e culturais para gerar soluções inovadoras e alternativas (Jenkins et al., 
2006, p. 4).

Nós temos a oportunidade de ajudar os alunos a adquirirem 
“habilidades portáteis”. Podemos permitir que eles percebam os padrões 
onde os outros veem apenas o caos, distinguir entre fontes confiáveis e 
não confiáveis e moldar o relacionamento de interações para ajudar a 
garantir que eles continuem a aprender e a crescer ao longo da vida. 
Estamos abertos para novas maneiras de educar? Podemos desaprender 
os hábitos de séculos?

O Imperativo Econômico
Uma cultura participativa de abertura sem precedentes – para ideias, 

pessoas, comunidades – é também uma cultura de insegurança e fluxo 
sem precedentes. Os jovens são levados pelas circunstâncias a adotarem 
uma nova atitude em relação à segurança no trabalho e se tornarem 
muito mais receptivos a mudanças do que os seus pais jamais foram. 
Dado o mercado de trabalho global que os espera, os universitários de 
hoje são suscetíveis a mudar de emprego, até mesmo de carreira, várias 
vezes ao longo do curso de suas vidas profissionais.

Reconhecendo esta realidade, o Departamento de Educação dos EUA 
tem declarado a transformação do ensino superior “um imperativo 
econômico” para o país:
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Grande parte da educação dos EUA ainda tem base na premissa de que os 
processos econômicos e as instituições irão espelhar os do século 20. Os alunos são 
preparados para serem futuros funcionários das organizações empresariais agora 
estão se tornando rapidamente obsoletas. As tendências atuais sugerem que mais 
alunos montarão seus próprios negócios, em vez de trabalharem para os outros e, 
como os adultos, devem constantemente, e de forma rápida e eficiente, aprender 
novas habilidades e informações para serem empreendedores eficazes. Para ter 
sucesso na vida e para manter nosso país forte e próspero, todos os estudantes 
de hoje devem se formar com capacidade de lidar com a ambiguidade e serem 
capazes de analisar de forma mais sofisticada e de lidar com uma comunicação 
complexa. (Dede, Korte, Nelson, Valdez e Ward, 2005, p. 3) 

Para ter sucesso na vida, então, os estudantes de hoje precisam de mais 
do que o acesso ao ensino superior. Apesar de um aumento contínuo no 
número de estudantes vinculados às faculdades, as taxas de sucesso de vários 
grupos étnicos e econômicos nos Estados Unidos permanecem desiguais. 
O aumento da entrega de materiais educacionais através da Internet só vai 
ajudar os alunos em um ponto. Como John Seely Brown e Paul Duguid 
advertiram há uma década, a Internet pode “permitir que alunos toquem 
nos objetos da comunidade, mas não na própria comunidade. Eles podem 
encontrar o acesso a um texto, mas não para as comunidades [fornecedoras 
de diplomas] que dão significado ao texto” (1996). As formas participativas 
de aprendizagem, aquelas que são experienciais, colaborativas e situadas 
dentro de uma comunidade vital da prática, serão mais prováveis as que 
vão garantir a realização por parte de todos os alunos (Dede, 2007).

A Sociedade Global

Em uma economia de conhecimento global, a mão de obra 
especializada tornou-se essencial para a prosperidade nacional. Mesmo 
nos países desenvolvidos, onde entre 40% e 60% dos jovens tiram proveito 
do ensino superior, há uma preocupação de que a infraestrutura não 
estará presente para apoiar o número de estudantes que irão em busca 
da educação de nível superior no futuro. Nos Estados Unidos, 75% dos 
estudantes que concluem o ensino médio esperam ir para alguma forma 
de educação pós-secundária (Associação Americana de Faculdades e 
Universidades – AAC&U, 2002). As estimativas são de que 1 a 2 milhões 
a mais de alunos nos EUA vão buscar acesso ao ensino superior até 
2015, sejam de baixa renda ou de famílias minoritárias (AAC&U, 2002).

Em todo o mundo, a demanda por educação pós-secundária vai se 
comportar de igual forma. No início do milênio, mais de 90 milhões 
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de estudantes já estavam matriculados em alguma forma de ensino 
superior em todo o mundo. Em 2025, as estimativas são de que o número 
de alunos matriculados provavelmente atingirá 160 milhões (Perkinson, 
2005). Nesse ponto, países menos desenvolvidos conseguirão fornecer 
educação de nível superior para apenas 4% dos seus jovens, ainda 
que incluam a grande maioria dos futuros alunos do mundo. Quase 
a metade da população do mundo (quase 3 bilhões de pessoas) está 
abaixo da idade de 25 anos, e 85% de jovens do mundo vivem em países 
em desenvolvimento (Fundação Mundial da População, s.d.).

A possibilidade de financiar prédios, livros, tecnologias e educadores 
em quantidade suficiente, para atender milhões de alunos a mais, 
está perto do impensável nos países menos desenvolvidos, onde os 
instrutores qualificados e os recursos necessários costumam faltar 
(Larson, 2001, VIII). Para compensar essa falta de infraestrutura, os países 
em desenvolvimento têm contado com a educação transfronteiriça como 
possibilidade de formar a força de trabalho. Infelizmente, os programas 
de exportação dos alunos nem sempre fortalecem a economia local. 
Após graduarem-se com os seus diplomas, cerca de um terço desses 
alunos que vão estudar nos Estados Unidos não retornam para seu país 
de origem (Future Projects, 2000, p. 9).

O movimento de Recursos Educacionais Abertos (OER) surgiu neste 
contexto de demanda global não atendida, e de acesso desigual aos 
recursos necessários. A frase “recursos educacionais abertos”, ouvida 
pela primeira vez em um fórum da UNESCO em 2002, é comumente 
usada para descrever uma estratégia para compartilhar materiais 
de ensino em tempo hábil (módulos de conteúdo, cursos, objetos de 
aprendizagem, comunidades de aprendizagem on-line), que de outra 
forma não seriam capazes de estar disponíveis para os instrutores 
nos países menos desenvolvidos (Johnstone, 2005). Espera-se que o 
acesso aberto a recursos educacionais acelere o progresso da pesquisa 
e a construção do conhecimento, assim como o livre acesso a revistas 
científicas promova descobertas mais rápidas que beneficiem a todos.

Até agora, o movimento OER foi associado com programas de larga 
escala, como a iniciativa China Open Resources for Education, envolvendo 
mais de 150 universidades na China, ou iniciativas de educação aberta 
nos Estados Unidos, que geraram mais de 2.000 cursos universitários on-
line disponíveis gratuitamente até hoje (Hylén, 2006, pp. 2-3). No entanto, 
apesar desses sucessos iniciais, o movimento de educação aberta deve 
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evoluir com a finalidade de atender à demanda global. Será que o modelo 
de educação aberta permanecerá comprometido com os hábitos do século 
20, ou vai incorporar as implicações de uma cultura participativa? O 
sucesso e a sustentabilidade de todo o movimento estão em jogo.

Alguns argumentariam que os recursos de aprendizagem, enquanto 
“abertos” no sentido de estarem disponíveis gratuitamente, ainda 
devem ser desenvolvidos centralmente, “consertados” em seu formato 
e fechados para a modificação, a fim de preservarem a sua integridade 
enquanto experiências de aprendizagem. No entanto, tal estratégia, 
que essencialmente é uma imposição de cima para baixo na criação de 
conteúdo, não é escalonável. Ela coloca uma pressão indevida sobre o 
criador de conteúdo, e limita a usabilidade do material para os que 
esperam adicioná-lo ao seu plano de ensino. Por contraste, a cultura 
participativa associada do mundo Web 2.0 de hoje, incentiva outros 
a criarem, testarem, redirecionarem e compartilharem o conteúdo de 
forma que distribuam o fardo criativo através de uma ampla rede social. 
Com efeito, o conjunto de conhecimento comum somente se torna mais 
diversificado e valioso quanto maior for o crescimento da rede social. Mas 
como é que a comunidade julga a qualidade da sua produção conjunta? 
Aqui também a pressão pode ser distribuída por toda a comunidade, 
fornecendo suporte para comentários de usuários e recomendações. 
Para enfrentar as implicações de tal estratégia, o movimento de educação 
aberta terá que vir a enfrentar a natureza da valorização em si. A qualidade 
de um curso é algo inerente ao recurso de aprendizagem ou é algo que 
emerge apenas no uso, julgado pela forma como ela afeta seus usuários 
em um contexto de aprendizagem específico (Hylén, 2006, p. 8)? Se assim 
for, vamos misturar a revisão por pares com os sistemas de classificação 
como o Digg para determinar a qualidade de um recurso?

Vários programas nos Estados Unidos e no Reino Unido estão 
empurrando o conceito de Educação Aberta para além do modelo de 
curso, a fim de construir uma prática sustentável capaz de ser difundida 
largamente. Os exemplos incluem o projeto Connexions da Rice 
University, o projeto da Biblioteca Nacional de Ciência Digital, o projeto 
piloto OpenLearn da Open University e a Iniciativa de Aprendizagem 
Aberta (em inglês, OLI) da Universidade Carnegie Mellon, que são 
marcados por processos de desenvolvimento de curso interdisciplinar 
únicos. Lançada no outono de 2002, a OLI é dedicada ao desenvolvimento 
de cursos on-line individuais, disponíveis gratuitamente, de nível 
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universitário, construídos a partir das pesquisas das ciências cognitivas 
e de aprendizagem. O processo do projeto do curso da OLI é único em 
sua dedicação à parceria dos especialistas de conteúdo do corpo docente, 
com os cientistas cognitivos, cientistas de aprendizagem, especialistas 
de interação em computador, especialistas em avaliação formativa e 
programadores, juntamente com a avaliação do curso em andamento 
e melhorias interativas. Em última análise, a natureza colaborativa do 
processo de projeto do curso da OLI teve um efeito imprevisto: inspirou 
os docentes participantes a repensar a sua abordagem de ensino. Embora 
os cursos da OLI sejam concebidos como experiências on-line individual, 
os professores da Carnegie Mellon estão integrando com sucesso os 
módulos de instrução baseados na Web em seus cursos tradicionais com 
a presença de professores (Lombardi, 2006).

À luz dessas e de outras iniciativas emergentes, uma visão mais ampla 
da educação aberta está começando a se consolidar: “Uma comunidade 
global em rede, composta por tutores e estudantes voluntários, produziria 
uma grande fonte de recursos desenvolvidos coletivamente, (1) avaliados 
e classificados pela comunidade como um todo, (2) distribuídos pelo 
globo para serem compactados, remixados e recontextualizados para 
um eficiente uso local e (3) orientados para atender às necessidades 
emergentes das comunidades de aprendizagem em tempo real. Em tal 
mundo, a universidade torna-se uma plataforma de aprendizagem de 
apoio e colaboração, e um árbitro de qualidade através de pesquisa, 
concepção de aprendizagem e avaliação” (Cole, 2006, p. 25).

Essa visão mundial dos recursos educacionais comuns desafia as 
suposições tradicionais sobre o conhecimento, a originalidade e a 
propriedade. Estamos abertos para enfrentar esses desafios se o acesso 
mundial para a educação pós-secundária estiver em jogo?

Conclusão

Devido a mudanças na tecnologia, uma cultura participativa está 
emergindo com uma nova abertura para compartilhar, colaborar e 
aprender coma prática. Ao passo que o ensino superior e a sociedade 
do trabalho abordam as necessidades educacionais locais, nacionais e 
globais, ignoramos as lições dessa cultura participativa por nossa própria 
conta e risco. Compartilhar conteúdo é um primeiro passo para enfrentar 
os desafios da educação global. Mas podemos fazer mais. Podemos 
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adotar os princípios das conexões, da criação participativa e da cognição 
distribuída, que nos permitirá avançar além do aprendizado de assimilação 
para um modelo que incentiva o engajamento e o desenvolvimento das 
habilidades complexas de que o nosso mundo precisa.
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Em 1995, Barr e Tagg argumentaram que uma mudança de paradigma 
do ensino para a aprendizagem seria necessária para aumentar os 
resultados de aprendizagem de alunos no ensino superior (Barr e Tagg, 
1995). Essa mudança de ênfase, do professor para o aluno, implicava 
em mudanças de foco, na missão, na forma de controle, sugerindo uma 
transformação institucional, uma reestruturação acadêmica e financeira 
de proporções sísmicas. A educação aberta, em todos os sentidos do 
termo, poderia fornecer a oportunidade e o impulso para uma grande 
mudança de paradigma pudesse acontecer.

A educação aberta opera em duas dimensões, a acadêmica e a 
tecnológica. Na acadêmica, os procedimentos e as práticas fornecem 
inscrições abertas e acesso a baixo custo para os alunos. O código aberto, 
a disponibilidade aberta (também chamados de acesso aberto ou livre) 
e as soluções de tecnologia não proprietárias podem apoiar a missão 
da instituição de acesso acadêmico aberto. A tecnologia não oferece 
apenas a oportunidade para a educação em termos de disponibilidade, 
acesso e baixo custo, mas também a oportunidade para a realização dos 
benefícios da educação. Acesso ao ensino superior pode ser livre de 
barreiras e prontamente disponível em termos de tempo, e acessível em 
termos de acessibilidade e exigências de provas de admissão.

Além disso, a tecnologia aberta tem o potencial para resolver um 
importante corolário do acesso que é o sucesso do aluno. Um grande desafio 
da educação superior, particularmente das faculdades comunitárias, é 
o acesso sem sucesso, pois o sucesso do estudante seria a conclusão de 
um curso, resultando em um diploma, certificado ou qualquer tipo de 
credencial. Um relatório de dados mostra o baixo número de estudantes 
que realmente atingem seu objetivo (Bailey, Jenkins e Leinbach, 2005 / 
2006; Shulock e Moore, 2007). A falta de sucesso em instituições de acesso 
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aberto desafia seriamente os princípios básicos de políticas e práticas de 
admissão. Abrir para o quê? Eu passei a apreciar plenamente o potencial 
da tecnologia da educação aberta para reforçar e melhorar a missão 
do acesso aberto das faculdades comunitárias quando trabalhei como 
reitora da Faculdade Foothill, na Califórnia. “O que eu ensino não é tão 
importante como o que os meus alunos estão aprendendo”, disse um dos 
meus professores mais eficientes. As faculdades comunitárias representam 
quase a metade de toda a população de graduação nos Estados Unidos, 
uma população muito diversificada, entre outras coisas, na sua formação 
educacional e cultural, bem como nos estilos de aprendizagem individuais. 
Essa diversidade por si só sugeriria uma necessidade urgente de mudar 
nosso foco para como os alunos aprendem ao invés de apenas focar no 
que ensinamos. Para apoiar verdadeiramente o sucesso do aluno, seria do 
melhor interesse das faculdades comunitárias mudar o foco da educação, 
do professor e do ensino, para o aluno e a aprendizagem. Seria uma 
mudança no foco da disseminação de informações para o engajamento 
do aluno. Isso é o que a tecnologia da educação aberta pode apoiar.

Um Caso em Questão: a Faculdade Foothill

Para fazer de fato uma aprendizagem centrada no aluno, a 
aprendizagem e a oportunidade para a aprendizagem devem estar nas 
mãos do aluno. No entanto, a vida dos alunos de faculdades comunitárias 
é muitas vezes mais complexa do que a dos alunos das universidades 
tradicionais. Muitos estão trabalhando e estudando (ou indo à escola, 
enquanto trabalham) e podem ter famílias: cerca de 80% dos alunos 
das faculdades comunitárias trabalham em tempo integral ou parcial 
(American Association of Community Colleges, 2007); e cerca de 30% 
dos alunos de faculdades comunitárias têm filhos (U.S. Department 
of Education, National Postsecondary Student Aid Study 2003-2004, 
2004). Se colocarmos a educação nas mãos de nossos alunos, poderemos 
fazer essa mudança de paradigma e aumentar o desempenho do aluno? 
Podemos acomodar os horários de nossos alunos em vez de vê-los 
tentando compactar o seu aprendizado nas programações de ensino 
convenientes para o corpo docente ou para a instituição?

Para Foothill, a perspectiva de um curso on-line parecia ter várias 
vantagens. Gostaríamos de ter a oportunidade de aumentar o acesso 
a estudantes que poderiam ou não ser capazes de chegar ao campus ou 
alinhar o seu trabalho e horários diários com horários de aulas no campus. 
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Iniciamos nossos esforços on-line com um convite aberto a todos os membros 
do corpo docente para aprender o uso da tecnologia para a sala de aula. 
Como presidente, eu havia deixado claro que a nossa faculdade, localizada 
no coração do Vale de Silício, estava posicionada de forma única para ser 
uma líder educacional em aprendizagem eletrônica. O corpo docente foi 
encorajado, embora não coagido, a participar nesta nova empreitada. O 
processo de orientação docente começou com a autoria do nosso sistema 
de gerenciamento de cursos. Em 1995, um membro do corpo docente da 
Foothill projetou um sistema de distribuição de conteúdos on-line para a 
faculdade. O interesse em utilizar nosso software, Software para Educação 
à Distância Fácil de Usar (em inglês, ETUDES, a partir do Francês étudier, 
estudar), cresceu. O único incentivo que oferecemos ao corpo docente era 
um computador e acesso discado gratuito de suas casas, de modo que 
eles pudessem ensinar nos cursos on-line “a qualquer hora, em qualquer 
lugar.” (Isso era uma oferta bastante tentadora em 1995!).

O único requisito para o nosso corpo docente ensinar on-line foi a 
participação em uma oficina para aprender o sistema ETUDES, e como 
adaptar os cursos para melhor utilizar o sistema. Nosso sistema de 
autoria desde o início impediu que as apresentações on-line fossem 
apenas uma prática de copiar e colar as notas utilizadas em sala de 
aula num software. Assim, os membros do corpo docente tiveram 
literalmente que repensar e refazer seus cursos. Mal sabíamos que, em 
1995, estávamos à frente do nosso tempo em reprogramação de curso.

Através da Tecnologia, Fazer uma Mudança Maior de Paradigma
O desejo da Faculdade Foothill de se tornar uma líder em tecnologia 

educacional criou um produto imprevisto, mas muito bem-vindo. Uma 
professora do corpo docente estava lutando para identificar o que ela 
realmente queria que seus alunos aprendessem em suas aulas on-line, 
agora que ela estava trabalhando sem os parâmetros tradicionais ditados 
pelos capítulos do livro, número de unidades e de horas do tempo 
estabelecidos. Esse foi o primeiro passo para fazer a mudança do ensino 
para a aprendizagem: a mudança de enfoque sobre o que e como os alunos 
aprendem. Ela e outros membros do corpo docente descobriram que 
uma sala de aula virtual não tinha estrutura para além do conteúdo e da 
pedagogia. À medida que os professores que estavam ensinando nesses 
cursos começaram a se concentrar no que os alunos estavam aprendendo, 
isso se tornou o catalisador da mudança de paradigma de nossa faculdade.
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Através da Tecnologia, Cumprir o Mandato do Estado para o Acesso 
Acadêmico Aberto

Nosso programa on-line foi um sucesso tão grande que chamou a 
atenção do legislativo do estado. O presidente da comissão de ensino 
superior da assembleia estadual ficou preocupado que nós fôssemos 
capazes de oferecer aulas acessíveis a qualquer pessoa, em qualquer 
lugar, e que estivéssemos coletando fundos para as classes para as quais 
nós não oferecíamos o apoio auxiliar, como aconselhamento e serviços 
de biblioteca, para os quais o financiamento do Estado também era 
alocado. Enquanto estava na audiência na capital do estado, percebi 
numa conversa que precisava voltar ao campus e colocar muitos desses 
serviços on-line, para que os alunos, para os quais a faculdade estava 
recebendo financiamento público integral tivessem acesso on-line a um 
conjunto abrangente de serviços de apoio.

Assim, a nossa expansão em direção a uma faculdade virtual 
acelerou. Em 2001, tivemos quatro graduações integralmente oferecidas 
on-line. Temos agora 12 graduações e perto de 20 certificações. Temos 
também programas on-line totalmente articulados que cujos créditos se 
transferem facilmente para cursos de graduação de bacharelado on-line, 
todos eles credenciados.

Através da Tecnologia, o Ensino Torna-se Público
À medida que membros do corpo docente de várias disciplinas 

começaram a adaptar o ETUDES para seus próprios cursos, o autor do 
ETUDES fez isso para eles ou forneceu o código-fonte; ele compartilhou 
o código com qualquer um que quisesse usá-lo. Essa foi a nossa primeira 
introdução ao código aberto. Uma vez que alguns professores usuários 
não tinham as habilidades técnicas para manipular o software, o corpo 
docente começou a desenvolver os seus próprios grupos de trabalho e 
começou a compartilhar seus problemas no uso da tecnologia. Também 
começou a sediar uma série de oficinas para abordar essas questões.

A princípio, o foco das oficinas estava nas questões técnicas. No 
entanto, com o tempo, as conversas evoluíram para discussões sobre 
pedagogia, reprogramação de curso colaborativo, e sobre os elementos 
verdadeiramente imprescindíveis para que os alunos aprendessem uma 
matéria. A mudança de foco do corpo docente para a aprendizagem dos 
alunos levou a uma compreensão compartilhada de ensino como um 
ato público em direção a uma responsabilidade coletiva – o subproduto 
mais desejável de todo o nosso esforço on-line.

Livro.indd   404 29/09/2014   14:13:08



Abrir para o quê? 405

A colaboração do corpo docente é uma das marcas da pedagogia de 
sucesso, mas não é uma ocorrência natural. Ensinar é normalmente um 
empenho muito particular (Shulman, 2004). No entanto, o partilhar de 
ideias, recursos e experiências pode promover coletivamente novas ideias 
e abordagens. O foco está na recepção, e não nos resultados das provas. 
Quando um membro do corpo docente é liberado das amarras impostas 
pelos cursos que são estruturados no tempo e pelo espaço físico, seu foco 
é redirecionado para o conteúdo e para o aluno. O que ele precisa fazer é 
se engajar na reprogramação do curso que resulte num foco concentrado 
sobre a forma de como os alunos aprendem de forma eficaz, no seu maior 
envolvimento para melhorar seu desempenho. Bransford e seus colegas 
(2002) notaram que os cursos on-line precisavam ser conceituados de uma 
forma diferente dos cursos presenciais. A reprogramação do curso não é 
simplesmente a transferência das aulas para um ambiente on-line; ela é a 
“reprogramação total do curso, começando pelas metas de aprendizagem e 
a integração de várias formas de conhecimento e experiência para construir 
um curso que consiga cumprir esses objetivos”. (Cox, 2005, p. 1780).

Em Foothill, os professores de várias disciplinas começaram a 
compartilhar os problemas comuns que estavam percebendo com a 
aprendizagem dos seus alunos. As preocupações com o desempenho 
dos alunos tornou-se o ponto focal. Por exemplo, a retenção de alunos 
nas aulas on-line tendia a ser menor do que nas aulas presenciais. 
Os usuários do corpo docente criaram um questionário para alunos 
preencherem antes de se matricularem em um curso on-line. Isso 
ajudou o aluno a entender que “on-line”, sem hora de aula programada, 
não significava que a aula não necessitasse de tempo. O aluno tinha 
de determinar, dadas as horas de trabalho e outras horas em sala, se 
teria tempo suficiente para também trabalhar on-line. Os usuários do 
corpo docente também projetaram algumas ferramentas on-line que 
os ajudaram a detectar quando, quantas vezes e por quanto tempo os 
estudantes permaneciam na aula on-line e outras métricas que poderiam 
ser usadas para rastrear o comportamento do estudante. Além disso, 
com as ferramentas on-line, as taxas de participação estudantil e outras 
características foram rastreadas e puderam ser correlacionadas com 
esses fatores importantes para o sucesso do aluno.

Enquanto os membros individuais do corpo docente certamente 
criaram inovações e melhorias para os seus cursos, o interesse comum em 
melhorar o sistema de gestão de cursos que todos eles compartilhavam 
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impulsionou os membros do corpo docente para reunir as suas 
melhores ideias. Eles não só melhoraram a ferramenta que todos eles 
compartilhavam, mas melhoraram o desempenho dos alunos. Este tipo 
de colaboração normalmente não ocorre quando o ensino é feito em 
cursos individuais em sala de aula tradicional.

Aprendizagem
Embora esses “desenvolvimentos” da tecnologia não sejam novos, 

foram inovadores na década de 1990 e não teriam sido possíveis se não 
tivessem código aberto e a colaboração resultante do corpo docente. 
O corpo docente comportava-se como se fosse dono do software 
e, portanto, faziam o que queriam em seus cursos. Exercícios mais 
antigos, “fora da sala de aula” ou atribuições podiam ser feitos on-line e 
facilmente compartilhados com a turma. O corpo docente desenvolveu 
simulações e acesso ao material de arquivo, que podia ser facilmente 
compartilhado com os estudantes. Consequentemente, os membros do 
corpo docente envolveram estudantes de diferentes formas e os alunos 
assumiram maior controle de sua própria aprendizagem. Pesquisas 
para trabalhos do curso, discussões em grupo e o contato entre aluno e 
o docente estavam ao alcance dos estudantes digitalmente.

Pela ciência cognitiva, Driscoll (2002) sugere que a aprendizagem 
ocorre quando ela está posta em contexto, é ativa, é social e é reflexiva. 
Da mesma forma, Bransford e seus colegas (2000) sugerem que a 
aprendizagem ocorre quando esta é interativa, e há uma troca entre as 
novas informações e as que já são conhecidas. Essas condições estão 
presentes num ambiente de educação aberta.

A ciência cognitiva e a teoria da aprendizagem também nos dizem 
que a aprendizagem ocorre de forma mais eficaz quando o aluno está 
engajado em aprender, quando busca uma resposta para uma pergunta. 
O aprendizado ocorre no momento em que a curiosidade dos alunos é 
despertada e pode ser satisfeita. A curiosidade tem sido entendida como 
um corolário da aprendizagem (Arnone, 2003). Kearsley e Shneiderman 
(1999) propuseram a teoria do engajamento como modelo para o 
processo de ensino e aprendizagem baseados em tecnologia. Como a 
tecnologia pode facilitar o acesso à informação, a aprendizagem, seja 
ela formal ou informal, pode ocorrer a qualquer momento, em qualquer 
lugar. O Projeto Pew Internet & American Life descobriu que “quase 
75% dos estudantes universitários usam a Internet mais do que a 
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biblioteca como um recurso de informação e pesquisa” (Pew Internet & 
American Life Project, 2002). Além disso, 70% dos adultos americanos 
usam a Internet e 91% deles usam uma ferramenta de pesquisa para 
encontrar informações (Pew Internet & American Life, 2007).

O reitor da Universidade Western Governors cita a aprendizagem 
atual que acontece pelo uso on-line e a importância de dominar 
os recursos digitais imediatamente disponíveis para o sucesso no 
nosso ambiente global (Swenson, 2007). Se isso finalmente melhora o 
sucesso acadêmico do estudante, não sabemos, mas todos os sinais de 
participação do aluno num ambiente on-line aberto têm apontado na 
direção da mudança do paradigma desejado.

Código Aberto: Não Propriedade e Compartilhamento de Recursos

Quando a Faculdade Foothill começou a trilhar este caminho, em 
1995, não havia produtos comerciais de gerenciamento de curso on-line 
no mercado. Nós criamos o ETUDES a partir da nossa necessidade e para 
dar conta do nosso desejo de oferecer cursos através da Internet. Além 
disso, sabíamos que seria necessário investir uma grande quantidade 
de tempo e energia no desenvolvimento do corpo docente, que teve 
que reprogramar seus cursos e aprender a ensinar através do método 
ETUDES. Esse desenvolvimento do corpo docente representou um 
enorme investimento de tempo e conhecimento, fazendo do ETUDES 
literalmente uma ferramenta para professores. Foi um investimento 
que precisávamos proteger. Precisávamos do controle da propriedade 
do software do produto, e não nos tornarmos reféns de um produto 
comercial que precisasse atender à expectativa dos investidores e cujos 
preços estivessem, portanto, fora do nosso controle. Nossa autonomia 
financeira era importante para proteger a nossa autonomia acadêmica.

O ETUDES, em sua segunda geração (ETUDES-Next Generation, 
ETUDES-NG), também reflete a entrada e colaboração de centenas de 
membros do corpo docente de muitas disciplinas diferentes, de muitas 
instituições diferentes, com necessidades diferentes, mas ainda assim 
com as mesmas necessidades. Esse engajamento rico em conhecimento 
é o que impulsiona a produção do software. Com o código aberto no 
setor da educação, o objetivo do software é educacional ao invés de 
financeiro, como evidenciado pelo Consórcio ETUDES. Esse consórcio 
foi criado em 2002 e é aberto a todas as instituições educacionais. 
Atualmente, ele tem mais de 50 faculdades que se tornaram membros 
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e outras instituições, todas elas pagando uma taxa de adesão muito 
baixa para participarem do desenvolvimento global e da utilização do 
ETUDES-NG. O principal fator é que este consórcio é constituído pelas 
faculdades e pelos professores que querem “influenciar os esforços”, o 
que não é possível em produtos comerciais.

Conteúdo Aberto
O conteúdo aberto é compartilhado entre os docentes, da mesma 

forma que o código aberto entre os desenvolvedores, já que as duas 
coisas enfatizam a troca de informações e a colaboração ativa. Mais uma 
vez, esta é uma “violação” da “privacidade” tradicional da sala de aula 
dos membros do corpo docente. Os docentes estão compartilhando não 
só como eles abordam várias questões em sala de aula, mas também o 
próprio conteúdo que eles desenvolveram para o seu curso. Na medida 
em que eles se envolvem em colaborar dentro das instituições e também 
entre as instituições, e quando os docentes tornam sua forma de 
ensinar disponível e fazem trocas entre eles, avançam para a mudança 
do paradigma de ensino para o paradigma da aprendizagem. Eles se 
envolvem numa autorreflexão para avaliar o que funciona e o que não 
funciona, conversam com os autores de conteúdo de sua disciplina e se 
comunicam com outros membros do corpo docente dos outros campi.

O projeto SOFIA da Foothill, Compartilhamento de Recursos 
Intelectuais Gratuitos (em inglês Sharing of Free Intellectual Assets), 
tem sido minha primeira experiência com o conteúdo aberto e sua 
maneira de ser disponibilizado de forma ampla, e como docentes de 
disciplinas similares podem ser motivados a colaborar uns com os 
outros. Recursos e ferramentas abertas têm permitido aos professores e 
alunos, literal e figurativamente a pensar fora “da caixa” e fora da sala 
de aula. Com a remoção de barreiras artificiais e físicas, como paredes, 
tempo e recursos convencionais, podemos nos concentrar em resultados 
de aprendizagem, pedagogia e conteúdo.

Foothill é naturalmente apenas um exemplo. A iniciativa 
OpenCourseWare do MIT começou em 2002, com o objetivo de colocar 
cursos do MIT on-line, disponíveis a qualquer um gratuitamente (ver, 
neste livro, o capítulo de Lerman, Miyagawa e Margulies). Esse projeto 
tem proporcionado um recurso inestimável para professores e alunos 
e foi a primeira grande tentativa de visualização do conteúdo do 
currículo como código aberto, removendo as fronteiras de privacidade 
que poderiam existir entre as classes.
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O Projeto Connexions da Rice University, que aborda a questão 
do currículo comum e publica os módulos de aprendizagem, está 
promovendo a colaboração on-line do corpo docente. O projeto 
Rice oferece uma plataforma on-line para que o docente crie, revise, 
compartilhe e misture os módulos de conteúdo. Através da “Content 
Commons” do Connexions, o corpo docente pode construir, modificar 
e atualizar os materiais do curso. Além disso, os materiais podem ser 
construídos em módulos de aprendizagem, cada um equivalente a 
várias páginas de um livro.

Todas as “Aberturas” = Educação Aberta

Acesso e código abertos geraram um movimento de educação aberta, 
mas seriam eles tendências educacionais passageiras? A sustentabilidade 
está ancorada nos usuários, professores e alunos. Na Faculdade Foothill, 
a educação aberta é mais do que uma tendência passageira: ela atingiu o 
cerne do que nós fazemos. Mais de 200 membros do corpo docente estão 
usando ETUDES, e ele é usado para cursos totalmente on-line, bem como 
um sistema de apoio híbrido para as classes presenciais. Nosso consórcio 
apoia mais de 70.000 alunos. Com o ETUDES, nosso corpo docente 
mantém o lócus acadêmico de controle sobre os seus cursos, currículo e 
pedagogia. Uma comunidade de código aberto é inerentemente sinérgica 
com uma comunidade acadêmica e, portanto, tem uma relação altamente 
compatível e autossustentável. Assim como os membros do corpo 
docente estão sempre envolvidos nas discussões de suas respectivas 
disciplinas, o corpo docente do ETUDES estende aquelas discussões para 
melhorias do sistema de gestão de cursos e como ele facilita o processo de 
aprendizagem. Até este momento em que estou escrevendo, o consórcio 
ETUDES na Faculdade Foothill liderava o desenvolvimento de ferramentas 
baseadas em código aberto da Web para ensino e aprendizagem na 
aliança estratégica com a McGraw-Hill Higher Education. “Trabalhando 
de perto com o ETUDES, os projetistas instrucionais da McGraw-Hill 
Higher Education criarão cursos de conteúdo autorizados, revisados e 
completamente on-line, que poderão ser facilmente implementados e 
acessados por instrutores e alunos através do software de código aberto 
ETUDES-NG” (McGraw-Hill). Um modelo interessante de código aberto 
e sustentabilidade está surgindo. Por exemplo, as “adoções dos cursos on-
line, da McGraw-Hill Higher Education desenvolvidos por esta aliança 
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vão financiar a pesquisa adicional e o desenvolvimento da comunidade 
do Consórcio ETUDES. E a equipe de soluções de aprendizagem da Mc 
Graw-Hill Higher Education ganhará insights sobre como instrutores 
e alunos usam o conteúdo do curso on-line na plataforma Sakai, 
tanto em ambientes de aprendizagem a distância quanto híbridos 
(on-line e tradicional)”. Esse tipo de aliança poderia sinalizar outro 
nível de iniciativas institucionais de código aberto. Da mesma forma, as 
faculdades comunitárias da Califórnia, sob a liderança da Foothill-De 
Anza Community College District, criaram o Consórcio de Faculdades 
Comunitárias para Recursos Educacionais Abertos. Esse consórcio 
incentiva o estabelecimento de políticas universitárias no domínio 
público e a criação e utilização de recursos educacionais abertos na sala 
de aula. “O corpo docente é estimulado a desenvolver e usar materiais de 
conteúdo aberto e de domínio público (...) para fornecer alternativas de 
alta qualidade aos livros didáticos tradicionais”. (Advisory Committee on 
Student Financial Assistance, 2007, p. 22).

Embora saibamos que a educação aberta pode melhorar o acesso e 
a colaboração, ela pode facilitar a questão crítica do sucesso? Quando 
colocamos todas as “aberturas” juntas, código aberto, acessibilidade, 
modalidade, conteúdo e inscrições abertas, temos uma forma de 
educação aberta, que tem um potencial enorme para tornar realmente 
a aprendizagem disponível para qualquer pessoa, a qualquer 
momento e em qualquer lugar como uma realidade. Temos também 
um enorme potencial para avançar na mudança para a aprendizagem 
e o sucesso.

Uma Nova Compreensão da Aprendizagem
Através da tecnologia, uma vasta gama de aplicações únicas do corpo 

docente está sendo compartilhada entre professores e alunos, facilitando 
um ambiente de educação aberta. Além disso, como o uso de tecnologia 
on-line se torna mais integrado em um curso, e particularmente na sua 
entrega de conteúdo e no diálogo entre os professores e alunos, surge 
uma mudança interessante. Essa é a verdadeira mudança de paradigma 
do ensino para a aprendizagem e, finalmente, para uma aprendizagem 
em profundidade. A questão do acesso e o sucesso poderiam assumir 
novos e mais importantes significados na medida em que a unidade de 
medida do trabalho do estudante é cada vez mais focada no que o aluno 
está aprendendo, em vez de quanto tempo é gasto em um curso.
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As questões educacionais reais, conforme articulado por alguns, 
são a importância da aprendizagem de profundidade e uma melhor 
compreensão de como e o que os alunos realmente aprendem e, 
portanto, como eles atingem seus objetivos educacionais. Quando 
ensinar não é mais a mera divulgação do conhecimento, mas a facilitação 
para estudantes refletirem, conhecerem e entenderem, o desafio para 
o corpo docente é pensar de forma diferente sobre o que os alunos 
gostariam de saber e como executar e desenvolver novas ferramentas de 
medição e avaliação que abordem a essência do que significa aprender. 
Os caminhos da colaboração e inovação já foram traçados através do 
OpenCourseWare. Será que o mesmo poderia ser feito com a avaliação?

Implicações Além da Sala de Aula, Além da Instituição
Para aumentar a complexidade deste quadro, devemos também 

pensar nas implicações para as instituições públicas que recebem o seu 
financiamento com base no tempo despendido por exemplo, em horas 
semanais da presença do aluno. Esse “tempo sentado” despendido 
é relevante para as atividades de ensino do curso? Se a resposta for 
não, então como determinar uma fórmula de financiar as escolas e 
faculdades? Um estudo recente no estado da Califórnia verificou 
meticulosamente todos os mecanismos de financiamento educacional 
do estado, e a maioria não está relacionada com a missão da educação 
(Shulock e Moore, 2007). Quando será que legisladores entenderão 
que tempo despendido não está relacionado com a aprendizagem? A 
educação aberta pode questionar este problema.

O movimento de educação aberta deve estimular os formuladores 
de políticas a desenvolverem medidas de responsabilização mais 
significativas, que foquem no desempenho do aluno e na missão e no 
esforço institucionais. Esse é um longo caminho, especialmente para as 
faculdades comunitárias. A educação aberta, por definição, dá o poder 
para os alunos identificarem como eles aprendem melhor e assumem 
a responsabilidade por sua aprendizagem. Assim, o foco está no 
desempenho e comprometimento do aluno. O esforço institucional que 
contribui para melhorar o desempenho dos alunos deveria ser a medida 
contábil de quem financia a educação.

No entanto, a governança educacional é um novo constructo que 
precisa ser desenvolvido. As políticas, as práticas e os mecanismos 
de financiamento precisam ser redesenhados para darem conta e 
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se alinharem não só com a missão educacional, mas também com 
o desempenho dos alunos. Por exemplo, Shulock e Moore (2007) 
observaram que todas as 109 faculdades comunitárias na Califórnia são 
financiadas através de inscrição, e recomendam que os formuladores 
de políticas considerem o financiamento dessas faculdades através das 
conclusões do curso ou programa.

Em um mundo perfeito, a educação aberta deveria reduzir a 
segmentação e a territorialidade. Os procedimentos deveriam surgir 
do desempenho dos estudantes e dos fatores institucionais que 
podem afetar esse desempenho. É primordial que o estudante seja a 
figura central do processo. Infelizmente, é frequente que os reitores 
das faculdades digam uns aos outros com sinceridade, que é mais 
provável perderem seus empregos por má gestão de dinheiro, do 
que por má gestão de desempenho dos alunos. Assim, o foco deles 
é financeiro, e não educacional E, ironicamente, nesse cenário é 
pressuposto que o aluno é responsável, mas nós não, portanto, nós não 
somos responsabilizados pelo desempenho dos alunos. No entanto, 
em todos os outros aspectos da educação, nós tratamos o aluno como o 
receptáculo de nossas ações, sem medir se o receptáculo está meio cheio 
ou meio vazio! As políticas de governo estão focadas na inscrição, não 
na retenção ou no desempenho dos alunos. Durante a última década, 
as agências de acreditação se tornaram cada vez mais preocupadas 
com os resultados dos alunos (CHEA Institute, 2006). A maior pressão 
veio do recente relatório da Comissão sobre o Futuro da Educação 
Superior (Departamento da Educação dos Estados Unidos, 2006). 
Quanto mais as faculdades se concentram no desempenho dos alunos, 
órgãos legislativos e de governança responsáveis pelo financiamento 
deveriam fazer o mesmo.

O mais importante é criar um clima empreendedor de inovação para 
apoiar e melhorar a educação aberta e o desenvolvimento de ferramentas 
educacionais abertas. As estruturas antigas de ensino e aprendizagem 
estão mudando, mesmo que lentamente. As raízes da educação como um 
privilégio reservado para a elite são raízes profundas de se cortar. Um 
ambiente educativo aberto, em termos de ferramentas ou estudantes, é 
diametralmente oposto ao elitismo criado na seletividade do processo 
de admissão da faculdade. Esses princípios precisam ser contestados se 
a educação aberta e suas ferramentas quiserem sobreviver.
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Uma Última “Abertura”: Liderança

A educação aberta está claramente sujeita a uma grande variação da 
qualidade e eficácia. No entanto, se ficarmos focados em como o aluno 
aprende, e se formos capazes de avaliar de forma eficaz o aprendizado, 
então a qualidade de uma ferramenta aberta ou proprietária deveria ser 
evidente. Shulman (1999, 2004) comenta que a aprendizagem é menos 
útil quando é privada e escondida e é mais poderosa quando é pública 
e comunitária (2004, p. 36). Ele diz que a aprendizagem é mais eficaz 
quando é uma propriedade da comunidade, para ser compartilhada, 
testada, examinada e desafiada.

Em um cenário de ingresso livre, como nas faculdades comunitárias, 
essa necessidade de compartilhar é ainda mais importante por causa 
da diversidade de nossos alunos; não apenas cultural e étnica, mas a 
diversidade acadêmica que o ingresso livre traz para uma instituição. 
O movimento de melhores práticas tem sido dominante, porque não há 
soluções singulares para os desafios de aprendizagem e, quanto maior 
a variedade de boas opções comprovadas, melhor. As estratégias de 
ensino e aprendizagem eficazes são provavelmente tão variadas como 
os alunos, de modo que os desafios e as soluções também são ilimitadas.

Precisamos portanto de uma governança educacional e modelos 
de financiamento para apoio ao empreendedorismo educacional. 
Precisamos abrir a liderança. Atualmente, as inovações educacionais 
diminuíram dentro do sistema educacional em que vivemos. Os 
educadores não surgem com abordagens pedagógicas inovadoras, e as 
intervenções têm sido ineficazes, e as melhores práticas parecem que 
têm uma vida útil, faltando sustentabilidade. Muitas dessas inovações 
não podem vingar num ambiente cujas políticas não estão focadas na 
missão educacional.

A Faculdade Foothill foi capaz de construir sua própria forma de 
educação aberta sem alterações sistêmicas em nível estadual. Nós 
pudemos fazer isso porque tomamos a iniciativa de dentro da instituição 
e manipulamos o sistema para trabalhar para nós, e não o contrário. 
No entanto, isso levou a uma mentalidade diferente e a uma mudança 
de paradigma, quando resolvemos centrar na perspectiva do aluno. 
O desenvolvimento do ETUDES e SOFIA não teria ocorrido se não 
houvesse uma cultura que promovesse a inovação, permitindo erros e 
incentivando o empreendedorismo.

Livro.indd   413 29/09/2014   14:13:09



Capítulo 26414

Essa cultura não foi criada da noite para o dia. Ela evoluiu sob 
a liderança institucional, que identificou um conjunto de valores 
fundamentais cruciais para a faculdade, para criarmos uma cultura 
inovadora. Os valores, como abertura, honestidade, confiança, 
integridade e clemência, traduzem-se em um ambiente onde todas as 
opiniões são valorizadas; as pessoas podem ser abertas e honestas, onde 
há confiança e respeito mútuos e onde as pessoas são perdoadas por 
seus erros. O vice-presidente sênior era famoso por dizer aos novos 
membros do corpo docente, “O presidente preferiria ver vocês tentando 
e não conseguindo do que não tentando”.

Com a educação aberta, temos a oportunidade de ver a educação não 
na distância de 30 mil pés no espaço, mas através da janela da estação 
espacial. Nós estamos numa sociedade global que já está conectada, 
com acesso em todo o mundo. A educação aberta não é uma sala de aula 
sem paredes. É a educação que abrange todo o mundo em que vivemos, 
nos conectando através de modalidades que estamos descobrindo e 
adotando. A educação aberta deveria ser um sonho social / informativo 
/ cognitivo de um empreendedor que se tornou realidade.

Se tivesse que retomar a minha carreira de reitor, com base no que eu 
aprendi com a experiência, eu desenvolveria uma instituição baseada 
em educação aberta. Como líder, eu adotaria os 10 passos seguintes:
1. Construa uma cultura baseada na evidência, com valores principais 
que incluem abertura, confiança, perdão: a abertura requer confiança 
e perdão, para que a inovação verdadeira e o recurso compartilhado 
surjam de fato.
2. Crie um clima de colaboração em todos os níveis: todos na instituição 
precisam ser responsáveis pela aprendizagem dos alunos: os alunos, 
o corpo docente e os colaboradores; por exemplo, os atendentes de 
estacionamento deveriam lembrar os estudantes do calendário escolar.
3. Estabeleça uma governança baseada em missões e na tomada de 
decisão: o foco está no desempenho dos alunos; todas as decisões sobre 
a alocação de recursos para programas devem começar com a pergunta: 
“Será que isto resultará no desempenho positivo do aluno?“
4. Crie expectativas para a inovação: todos devem se sentir livres para 
serem inovadores num ambiente que é não ameaçador, baseado na 
confiança, na abertura e no perdão.
5. Construa a confiança, alocando os recursos que suportam a missão.
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6. Convide os alunos do ensino fundamental (do primeiro ano) para 
demonstrarem para o corpo docente o que já sabem fazer com a 
tecnologia.
7. Convide os adolescentes para um painel de apresentação sobre como 
e por que eles usam a tecnologia nas redes sociais.
8. Envolva as empresas de consultoria como a IDEO, que ajudam 
as organizações a inovar através de um projeto e a pensar sobre a 
reprogramação do curso com o corpo docente.
9. Reestruture academicamente a organização, de modo que as inovações 
sejam sustentáveis.
10. Convide Steve Jobs para ser presidente por um dia para ajudar-nos 
a “pensar diferente”.
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As transformações evocadas pela expressão “educação aberta” 
refletem grandes ambições. Nossos colegas autores deste livro 
descrevem mudanças que visam a uma grande difusão de acesso à 
educação, aos recursos e modelos de ensino eficazes em grande escala, 
à melhoria contínua e sistemática do ensino e da aprendizagem, como 
consequência do trabalho de educadores, gerando  e compartilhando 
os novos conhecimentos e métodos pedagógicos. É uma visão 
impressionante e assustadora.

E é mais do que uma visão. Muitas mudanças e desenvolvimentos 
importantes já estão em evidência. Campi, organizações e indivíduos que 
adotaram a educação aberta agora tornam o material do curso e os “objetos 
de aprendizagem” disponíveis gratuitamente na Web. Connexions, 
MERLOT e OpenCourseWare estão entre os mais visíveis desses 
esforços, mas existem muitos outros nos Estados Unidos e no mundo que 
apresentam abordagens e clientela diversificadas. Numerosos projetos 
nacionais e internacionais desenvolveram uma representação on-line das 
práticas de sala de aula, as ferramentas e os materiais, além dos projetos 
de formação acadêmica de ensino e aprendizagem. Hoje, dezessete mil 
professores e alunos estão usando o KEEP Toolkit da Fundação Carnegie 
para tornar o seu trabalho visível e disponível para os outros modificarem 
– e o círculo de usuários cresce a cada dia.

A tecnologia não é, evidentemente, a única rota para a abertura. 
Ao longo da última década, cresceram em quantidade e vitalidade 
os encontros presenciais e de fóruns proporcionados por publicações 
tradicionais, que criaram ocasiões para troca de ideias em torno de 
assuntos pedagógicos, ajudando a criar uma teaching commons: “um 
espaço conceitual emergente para a troca entre a comunidade, os 
professores, os alunos, administradores e todos os outros comprometidos 

Qual o Próximo Passo do Conhecimento 
Aberto?

Mary Taylor Huber e Pat Hutchings
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com a aprendizagem como uma atividade essencial da vida em sociedade 
democrática e contemporânea”. (Huber e Hutchings, 2005, p. 1). Nesta 
commons, alguém pode encontrar um conjunto cada vez maior de 
recursos para e sobre o ensino e a aprendizagem, produzidos não só por 
especialistas pedagógicos, mas por professores e alunos de todos os tipos.

Olhando para o futuro, as perguntas que mais nos chamam atenção são 
como expandir e preservar a abertura sobre o ensino e a aprendizagem 
que são mais utilizados, e como garantir que os recursos novos (ou recém-
disponíveis) de ensino sejam realmente úteis para aqueles quem podem 
se beneficiar deles? É muito bom fazer com que uma grande quantidade 
de  recursos educacionais estejam acessíveis a um maior número de 
professores e alunos. Mas, tomando emprestada uma frase do filme 
Campo dos Sonhos, se nós construirmos, eles vão aparecer?

A resposta, acreditamos, será resultado do progresso de duas 
áreas relacionadas. Para cumprir a promessa de conhecimento aberto, 
exige-se primeiramente preocupação com as questões conceituais sobre 
quais tipos de conhecimento podem melhor contribuir para a qualidade 
da educação. Colocando de forma mais simples, “eles vão aparecer” se 
encontrarem os recursos e os pontos de vistas aos quais eles atribuirão 
valor, e poderão utilizar. Em segundo lugar, as perspectivas de futuro 
dependerão do desenvolvimento de políticas e práticas que apoiem 
uma ética de abertura, de maneira a serem inclusivas, convidativas 
e gratificantes (nos vários sentidos da palavra). Esses desafios estão 
relacionados, e são suscetíveis de serem ainda mais complicados pelas 
crescentes cobranças enfrentadas hoje pelo ensino superior.

Como a visão da própria educação aberta, esses desafios podem 
parecer assustadores. É tentador recorrer a respostas brilhantes que se 
desviam, radicalmente, do que foi feito antes. Nosso instinto é sermos mais 
parcimoniosos. Nós acreditamos que a promessa de conhecimento aberto 
pode ser mais bem cumprida se for construída sobre o que já está em 
andamento, sem subestimar o valor de pequenos ganhos, e equilibrando 
grandes ambições com muitos pequenos passos ao longo do caminho.

O Conhecimento que Importa

Embora o conceito de “conhecimento aberto” no ensino superior 
carregue com ele a aura do novo, vale a pena lembrar que o conhecimento 
sobre o ensino e a aprendizagem não era previamente “fechado”. As 
décadas passadas tiveram avanço significativo nas pesquisas fundamentais 
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sobre como as pessoas aprendem. Esses avanços agora estão caminhando 
em direção às práticas do corpo docente regular, através de relatórios de 
grande circulação como How People Learn (Bransford, Brown e Cocking, 
1999). Revistas e conferências dedicadas à troca pedagógica são permanentes 
em algumas áreas e recentemente se tornaram comuns em outras áreas. 
Durante várias décadas, centros universitários de ensino proporcionaram 
oportunidades para os educadores porem à prova a literatura sobre o 
ensino e a aprendizagem, e compartilharem o que funciona em suas 
próprias salas de aula. Em suma, a abertura – bem diferente da tecnologia 
que cada vez mais a apoia – tem aumentado há algum tempo, e muito pode 
ser aprendido a partir desses esforços em curso.

Uma lição importante desses desenvolvimentos é incorporada no 
surgimento da formação acadêmica de ensino e aprendizagem, um 
conjunto de práticas através do qual o corpo docente traz seus hábitos e 
habilidades como acadêmicos para seu papel como educadores. A formação 
acadêmica de ensino e aprendizagem baseia-se em uma variedade 
de linhas e campos de trabalho mais antigos: a pesquisa da educação, 
a avaliação na sala de aula, o desenvolvimento do corpo docente, entre 
outras. Sua característica específica, no entanto, é o valor colocado sobre o 
que os professores sabem e podem aprender com suas próprias práticas e 
seus alunos. Na verdade, agora se vê que docentes em todas as disciplinas 
e todos os tipos de instituição abordam o ensino como trabalho intelectual 
sério, achando que ele levanta questões interessantes sobre aprendizagem 
que convidam ao inquérito e à investigação, documentando seus esforços 
e compartilhando os resultados. No processo, eles estão contribuindo 
para a melhoria do ensino e da aprendizagem em suas próprias salas de 
aula e, mais importante, para muito além.

Como vimos no caso da Academia Carnegie para a Formação 
Acadêmica de Ensino e Aprendizagem (CASTL – em inglês Carnegie 
Academy for the Scholarship of Teaching and Learning), esse tipo de 
conhecimento é poderoso, pois o corpo docente frequentemente tem 
tanto a aprender com o trabalho, que permanece próximo da experiência 
localizada de outro corpo docente, como a partir de estudos feitos com 
metodologias destinadas a minimizar a influência do contexto nos 
resultados de pesquisa. Quando esse tipo de trabalho entra no teaching 
commons, o corpo docente pode ver como os outros gerenciam a 
complexidade na sala de aula e abordam problemas do mundo real em 
situações que eles sabem como “ler”. O corpo docente pode identificar 
uma boa pergunta, uma estratégia de investigação promissora, uma 
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atribuição ou um projeto de avaliação experimentados ou incluídos em 
seu próprio repertório, e eles são ajudados a incorporá-los em seu próprio 
trabalho, pela sua compreensão de como o contexto original difere do 
deles. Sinteticamente, o impulso que a formação acadêmica de ensino 
e aprendizagem tem estabelecido na última década claramente para o 
valor de conhecimento pedagógico que é profundamente contextual e 
estreitamente ligado aos padrões específicos das salas de aula.

Isso não quer dizer que os professores não possam também se 
beneficiar da pesquisa básica sobre ensino ou aprendizagem, e da 
literatura de “melhores práticas” que agora tem ampla divulgação. Mas 
seria um erro no ensino superior, como tem sido nos graus mais baixos, 
assumir que os resultados de tal pesquisa possam ser simplesmente 
“aplicados” ou “traduzidos” para a prática imediata de qualquer 
maneira. Como os autores do relatório de 1999 da Academia Nacional 
de Educação argumentam, faz mais sentido “enxergar a produção de 
pesquisa e o entendimento de pesquisa como parte do mesmo processo” 
(citado em Shavelson e Towne, 2002, p. 156). Em outras palavras, fazer 
isso permite que sejam utilizáveis. Os profissionais devem participar 
do esforço, se queremos que este tenha consequências reais em sala 
de aula. E é na disponibilização do trabalho dos profissionais – o 
conhecimento incorporado dentro e sobre a prática – que o movimento 
do conhecimento aberto deve provocar o seu maior impacto.

Olhando para o futuro, vemos ótimas oportunidades para elaborar e 
sintonizar o que chamaremos de “gêneros”, nos quais o conhecimento 
“da sala de aula” pode ser capturado numa forma que pode ser utilizado 
em outras situações. Mais uma vez, há lições a serem aprendidas com 
os desenvolvimentos que já estão encaminhados. Embora haja sempre a 
probabilidade de haver tensão entre a origem local e a utilização geral, 
uma série de esforços atuais apontam o caminho para um equilíbrio 
correto. O grande potencial do KEEP Toolkit, por exemplo, encontra-se 
não apenas em suas características tecnológicas amigáveis ao usuário, 
mas nos modelos que oferece para a captura de materiais e pensamentos 
pedagógicos de forma que sejam legíveis. O modelo de “aula de 
anatomia”, por exemplo, pede representações do projeto do curso e sua 
lógica, bem como as atividades específicas de sala de aula e os temas de 
discussão. O “modelo de projeto” reflete o que o pessoal da Fundação 
Carnegie aprendeu sobre a evolução da formação acadêmica de ensino 
e aprendizagem, passando de uma pergunta inicial para os resultados, 
para contar exemplos de trabalhos dos alunos. Embora esses modelos 
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(e há outros) ofereçam uma boa dose de flexibilidade, seus aspectos 
comuns tornam mais fácil para os usuários entenderem o que eles estão 
vendo – e, portanto, adotarem o que eles consideram mais relevante.

Da mesma forma, enquanto a promessa do e-portfólio é parcialmente 
pela sua disponibilidade eletrônica – sua abertura –, o seu poder como 
um “gênero” para fazer o trabalho intelectual de ensinar útil para os 
outros tem avançado significativamente por esforços como os de Dan 
Bernstein e seus colegas no Projeto de Ensino por Revisão por Pares 
(Bernstein, Burnett Goodburn e Savory, 2006) para definir os elementos 
de um portfólio de sucesso, assim como fornecer uma base para os 
fazedores e os leitores de portfólios. Adicionalmente, a exigência para 
que os portfólios incluíssem evidências de aprendizagem de estudantes 
torna possível para os leitores fazer julgamentos sobre a eficácia do ensino 
apresentado. O gênero de plano de aula também vem à mente, com seu 
conjunto cuidadosamente prescrito de elementos e etapas, começando 
com uma descrição dos objetivos de aprendizagem, evoluindo como 
um projeto detalhado de lições, evidências de aprendizagem do aluno 
e reflexões sobre como a lição pode ser revista; veja, por exemplo, o 
Projeto Plano de Aula, dirigido por William Cerbin na Universidade de 
Wisconsin-La Crosse (Cerbin e Kopp, 2006). Depois, há os gêneros mais 
familiares, como as ferramentas de avaliação em sala de aula, rubricas 
e atribuições, e também as mais novas invenções, como o “motor de 
elicitação”, proposto por Diana Laurillard em seu ensaio.

A ideia aqui não é padronizar ou limitar o que está disponível, nem 
deixar para trás o que já foi feito. São necessárias apenas pequenas etapas 
para abrir possibilidades e convidar à experimentação com a evolução 
das normas e formas para representar, ler e revisar o conhecimento 
pedagógico. Essa prescrição não é simplesmente senso comum; resulta 
do modelo de mudança implícita no movimento do conhecimento aberto. 
Se as visões tradicionais de reforma educacional tendem a assumir 
um pequeno número de abordagens que podem ser “ampliadas” e 
amplamente adotadas, o conhecimento aberto (e, mais amplamente, a 
educação aberta) oferece um caminho diferente à melhoria, abandonando 
a “cauda gorda” pela “cauda longa” (para usar a metáfora agora bem 
utilizada de Chris Anderson), em que muitas abordagens encontram 
pequenos grupos de defensores que as adotam (Anderson, 2006).

De acordo com este ponto de vista, a melhor aposta para o futuro é, 
manter em aberto a questão de quais gêneros de conhecimento, normas 
e formas terão o maior poder de fazer a diferença, cultivando no ensino e 
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na aprendizagem o mesmo tipo de diversidade, que é tão essencial para 
o ambiente natural. Isso significa criar um espaço para as coisas boas de 
todas as formas e tamanhos, e não apenas em formatos on-line. É verdade 
que o conhecimento sobre o ensino e a aprendizagem é muito enriquecido 
e ativado por novas tecnologias que dão acesso a materiais de sala de aula, 
vídeo, portfólios eletrônicos, instrumentos de avaliação e rubricas, oficinas 
e apresentações de conferências e outros gêneros em evolução, incluindo 
aqueles que facilitam a colaboração. A maioria dos professores reconhece 
que muito da prática de ensino não pode ser facilmente transportada para o 
papel, e experimentos importantes utilizando novas mídias agora existem 
para tornar possível representar o ensino e a aprendizagem de novas 
maneiras. Mas, como muitos autores neste livro sugerem, a promessa de 
educação aberta apoia-se não apenas em tecnologia, mas em indivíduos, 
relacionamentos, troca, e comunidades de prática, e em ser aberta a toda a 
gama de possibilidades para envolver pessoas tanto quanto possível.

Convidar e Manter a Abertura

As “coisas” do conhecimento aberto para ensino e aprendizagem 
estão em ascensão, felizmente, tanto na oferta quanto na variedade de 
materiais e representações de ensino e aprendizagem. Avançar nessas 
direções é uma condição sine qua non para um importante trabalho 
futuro. Mas ter bom material não é suficiente. Aqueles comprometidos 
com esse trabalho também devem pressionar por práticas e políticas para 
garantir que o que está aberto permaneça aberto da forma mais ampla. 
Isso significa manter o acesso, mas também significa criar uma cultura 
na qual as pessoas queiram aquele acesso, tanto como contribuintes 
quanto como usuários do teaching commons.

O primeiro desafio é para que as commons permaneçam abertas para 
educadores de uma ampla gama de campos e disciplinas que querem 
– talvez ocasionalmente e de maneira modesta – contribuir para o 
intercâmbio e a inovação pedagógicos. Isso exige mais do que apenas o 
acesso on-line ou outros canais. Como os envolvidos em esforços para 
elevar o perfil de ensino no campus têm documentado, isso significa o 
apoio no campus para mais ocasiões para falarem sobre aprendizagem, 
grupos de trabalho informais de professores experimentando 
pedagogias específicas, tempo para as conversas de departamento sobre 
as questões importantes de aprendizagem e seminários institucionais 
sobre as questões importantes referentes à experiência educacional. 
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Em uma escala mais ampla, a abertura também exige que revistas e 
editores de boletim de notícias, organizadores da conferência, revisores 
da proposta de concessão e similares reconheçam que os acadêmicos de 
diferentes origens, oferecendo aulas, percepções, materiais e estudos, 
façam contribuições valiosas.

Perguntas sobre quem pode (e quem não pode) colocar o que nas 
commons levantam um segundo conjunto de questões sobre a propriedade 
e o acesso que precisam ser revistas. A educação aberta não significa 
necessariamente “gratuita”; há custos envolvidos para a produção desses 
recursos. Dito isso, o movimento terá de lidar ainda com a perspectiva 
de formas de privatização e comercialização que restringirão o acesso. 
Aqui é útil lembrar que, em áreas tão diversas como os recursos naturais, 
a Internet e a pesquisa científica, a noção de bens comuns tende a ser 
invocada – a mais famosa por Garrett Hardin em sua discussão sobre a 
“a tragédia das commons” – para lamentar seu fim ou alertar contra sua 
perda. Para melhor ou pior, David Bollier lembra-nos em Public Assets, 
Private Profits que a história fornece muitos exemplos de mudanças do 
controle público para o privado, desde o movimento de enclosure dos 
campos na Inglaterra, quando os proprietários de terra cercaram os 
campos abertos, historicamente cultivados pelas comunidades locais, até 
a recente tendência dos interesses econômicos em pretender gerenciar os 
recursos públicos, como a terra, a água, as ondas de rádio, a Internet e os 
resultados de pesquisa financiada pelo governo federal (Bollier, 2001). Da 
mesma forma, a comunidade de ensino superior vislumbrou, na recente 
corrida pela introdução do e-learning na década de 1990, que o trabalho 
pedagógico é potencialmente tão vulnerável ao fechamento da instituição 
quantos os outros recursos intelectuais e culturais.

Isso significa repensar as questões de propriedade intelectual envolvidas 
quando se tornam públicos os trabalhos sobre o ensino e a aprendizagem: 
é necessário assegurar que se está em conformidade com as práticas 
de propriedade intelectual e estabelecer incentivos adequados para os 
contribuintes, mas também buscar maneiras criativas de manter o acesso 
mais aberto possível. Como o website do OpenCourseWare do MIT explica: 
As políticas de propriedade intelectual criadas para (OpenCourseWare) são 
claras e coerentes com outras políticas para materiais escolares utilizados na 
educação. A faculdade mantém a propriedade da maioria dos materiais (...) 
seguindo a política do MIT sobre autoria de livro didático. O MIT retém a 
propriedade somente quando foi feito o uso significativo de recursos do Instituto. 
Se o trabalho de curso do aluno é colocado no site (do OpenCourseWare), então 
o direito autoral do trabalho permanece com o aluno.
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Sem dúvida, existem muitas maneiras de negociar essas situações 
e há precedentes nos quais podemos nos basear. O movimento-chave, 
ao que parece, é capturado por Stephen Weber em The Sucess of Open 
Source: configurar a propriedade intelectual “fundamentalmente em 
torno do direito de distribuir, não do direito de excluir” (2004, p. 16).

Mas isso levanta um terceiro conjunto de desafios futuros, que giram 
em torno da necessidade de práticas “regulando o acesso e a utilização de 
recursos comuns” (Palumbo e Scott, 2005, p. 288). Em particular, o ensino 
superior precisa de hábitos e convenções para citar e construir sobre o 
trabalho de outras pessoas – ingredientes essenciais para reconhecimento, 
recompensa e motivação para tal trabalho. Em um artigo apresentado 
na reunião anual na Associação de Linguagem Moderna em 2004, Elliot 
Shapiro, um professor sênior do programa de escrita da Universidade 
Cornell, criticou a falta de tais incentivos: “Os colegas que tomaram 
emprestados planos de aula (...) não são obrigados a reconhecer o que 
eles tomaram emprestado, como fariam se, no seu trabalho publicado, 
eles pegassem artigos publicados mais formalmente”. Em resumo, ele diz 
que embora “todos os professores dependam” de recursos comuns, eles 
tendem a usá-los de maneira “invisíveis” (p. 6). Para que as commons 
funcionem de forma eficaz, é necessário que sejam estabelecidas convenções 
de compartilhamento para a citação do trabalho individual, e para o 
mapeamento e a gestão do conhecimento, a fim de organizar um conjunto 
vasto e diversificado de informações que venham permitir o seu uso.

Conhecimento Aberto em uma Época de Prestação de Contas

A construção do ensino commons vai utilizar  energia e dinheiro para 
reunir pessoas para compartilhar questões importantes sobre o ensino e 
a aprendizagem, desenvolver novos espaços e canais para o intercâmbio 
e a formação acadêmica colaborativa, criar e manter repositórios e 
mapas através dos quais esse trabalho possa ser localizado e usado, 
e para identificar e resistir a modos restritivos de comercialização e 
privatização de trabalho pedagógico. Também exigirá compromisso 
sério com as questões de qualidade.

Até o momento, as questões sobre qualidade no conhecimento aberto 
(educação aberta, de forma mais ampla) foram estruturadas em termos 
de proveniência: bons materiais e “conhecimento” confiáveis vêm de bons 
lugares como MIT, Faculdade Foothill, Universidade Carnegie Mellon, 
Universidade Aberta e, de forma genérica, de indivíduos com credenciais 
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acadêmicas reconhecidas. Isso parece uma ideia perfeitamente adequada, 
mas no nosso ponto de vista não é argumento suficiente. Como a 
experiência de outras iniciativas como MERLOT, Connexions e até mesmo 
Wikipédia atestam, as conversas sobre a qualidade e os padrões estão em 
curso na comunidade de educação aberta, e irão trazer à área a forma de 
como separar o bom do ruim, o útil do inútil.

Mas, em outros círculos, a conversa vai muito mais adiante – e se move 
em direções que podem colidir com o que é necessário para avançar nas 
direções descritas anteriormente. Estamos interessados, particularmente, 
em como manter um espaço de intercâmbio e experimentação educacional 
num período que parece caminhar cada vez mais para o aumento das 
formas de prestação de contas e métricas, com as suas exigências para 
que as instituições disponibilizem as evidências dos resultados da 
aprendizagem do estudante para o público, como acontece nos Estados 
Unidos, por exemplo, no relatório do Secretário da Comissão de Educação 
sobre o Futuro do Ensino Superior em 2006 (em inglês Secretary of 
Education’s Commission on the Future of Higher Education).

Num sentido, qualquer educador responsável gostaria de compartilhar 
as evidências de seu sucesso. O corpo docente se preocupa com seus 
alunos, e quer saber se os recursos que encontram no ensino commons 
servirão também para seus alunos. O perigo vem quando grandes 
investimentos comprimem a capacidade das pessoas ou a vontade de 
explorar novas ideias pedagógicas (Shulman, 2007). Podemos ver essa 
dinâmica negativa atuando na frequência da trajetória documentada das 
inovação pedagógicas: aqueles que tentaram novas abordagens muitas 
vezes descobriram que os seus esforços iniciais resultaram na insatisfação 
dos estudantes e nas suspeitas dos colegas. O relatório sobre o ensino 
da Universidade de Harvard em 2007, por exemplo, recomenda medidas 
para garantir que “o espírito de tentativa e erro e ajustes” possa aumentar 
nas classes em Harvard, “sem as restrições causadas pelos temores dos 
docentes que uma nova abordagem (...) possa inicialmente resultar em 
diminuição na eficiência da pontuação global” no formulário de avaliação 
do aluno (p. 32). Sem esses primeiros esforços de risco, é difícil ver como 
novas e melhores abordagens virão a existir, e como o ensino commons 
poderá ser mantido vivo e bem sustentado com a criatividade de ideias.

Talvez os experimentos mais interessantes em andamento para 
melhorar e garantir a qualidade do conhecimento pedagógico aberto 
estejam com a revisão por pares. Em uma experiência multicampi, na 
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qual docentes criavam e revisavam portfólios do curso, Dan Bernstein 
e seus colegas (2006) agregaram a revisão por pares ao processo de 
várias maneiras. Primeiramente, um portfólio de curso foi criado junto 
com outro corpo docente que troca uma série de memorandos sobre o 
conteúdo, método e trabalho do aluno, até que consigam conformar os 
principais componentes de sua documentação. Em segundo lugar, os 
portfólios passam por um processo de revisão por pares externos, tanto 
para melhoria quanto para avaliação formal. No livro sobre o projeto, os 
autores abordam de modo provocador esse ponto sobre revisão externa: 
como os acadêmicos não estavam acostumados a compartilhar o trabalho 
intelectual de ensinar uns com os outros, o projeto precisava fornecer 
orientação na arte de revisão e crítica. Em terceiro lugar, os portfólios de 
curso são usados para fomentar a colaboração departamental e do campus. 
Por fim, no espírito característico do movimento de conhecimento aberto 
na construção de campo, os portfólios do curso são disponibilizados para 
que grupos maiores de colegas o utilizem – e também revisem – através 
das postagens na Web (ver www.courseportfolio.org).

Como os educadores adquirem experiência com a criação, a crítica e a 
construção sobre os trabalhos pedagógicos uns dos outros, o entendimento 
sobre a qualidade é melhor articulado e amplamente compartilhado. 
Ainda assim, num futuro próximo, a comunidade de conhecimento 
aberto terá que alcançar um equilíbrio delicado. A abertura é inútil sem 
atenção à qualidade. Se o ensino commons se tornar um abrigo para um 
trabalho que não consegue ser respeitado pelos pares, e não tem nada 
de bom além do entusiasmo de seu criador, logo será abandonado por 
aqueles que fazem (e buscam) bons trabalhos. Mas como em qualquer 
campo de conhecimento – especialmente no seu advento – a necessidade 
de padrões rígidos deve ser equilibrada com a necessidade de incentivar 
a experimentação e os avanços num território desconhecido. As commons 
devem servir tanto como um repositório quanto como um lugar de 
desenvolvimento. Conhecimento aberto não é simplesmente tornar um 
novo trabalho pedagógico disponível. É sobre a criação de condições para 
que cada vez mais melhores ideias e melhores modelos possam surgir.

Pequenos passos para alcançar grandes ambições

O que será que vem por aí para o conhecimento aberto sobre ensino e 
aprendizagem? Será que o sistema commons continuará a prosperar e se 
tornará o processo crescente que seus praticantes e usuários gostariam 
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que fosse? John Willinsky, autor de The Access Principle, argumenta que 
“com uma forma de conhecimento que se constitui como um bem público, 
que é o caso da pesquisa e da formação acadêmica, o conhecimento deve 
ser divulgado o mais ampla e publicamente possível, especialmente 
quando a maior circulação aumentar o valor e a qualidade daquele 
conhecimento” (Jaschik, 2005, p. 1). Tal como acontece com outras 
áreas do pensamento e da prática acadêmica, a melhor chance de o 
conhecimento pedagógico circular ampla e publicamente será o sucesso 
desse próprio conhecimento. Será que este trabalho melhorará o ensino? 
Será que vai ajudar a criar melhores ambientes para a aprendizagem 
do aluno? Será que vai criar uma visão de que é possível ser atraente o 
suficiente para atrair colegas em grupos? O desafio para a comunidade 
de conhecimento aberto é perceber que suas grandes ambições podem 
ser alcançadas em conjunto com os outros que se preocupam com o 
ensino superior, e dando os pequenos passos necessários para criar uma 
cultura acadêmica, na qual o trabalho intelectual criativo envolvido no 
ensino é compreendido, incentivado e apoiado.
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Em 2006, na “Conferência Carnegie sobre a Educação Aberta” o 
Presidente Lee S. Shulman, referiu-se à história da fundação como 
o resultado de “sucessos estrondosos como consequências não 
intencionadas”, e comentou que “a liderança da Fundação Carnegie ao 
longo dos anos reflete um gênio antecipatório necessário para entender 
as consequências não intencionadas, e portanto os nossos esforços 
não deveriam apenas olhar para trás, mas para frente.” (comunicação 
pessoal, 15 de setembro, 2006). Suas eloquentes observações sintetizam 
o espírito e a intenção dos nossos esforços e, particularmente, das 
principais mensagens que queremos difundir ao final deste livro.

Temos a esperança de que as reflexões e as recomendações desse livro 
melhorem a nossa preparação para consequências não intencionadas, 
e também ajudem a construir de forma proativa os novos e ajustados 
ambientes de aprendizagem, que se aproveitem dos vários aspectos da 
educação aberta. Nossa principal mensagem inclui recomendações e 
advertências para ajudar a acelerar o avanço de um ensino eficaz , e de 
uma aprendizagem que ultrapasse a divulgação gratuita de ferramentas e 
de recursos educacionais. À medida que elaboramos essas recomendações, 
estamos conscientes de que servimos como facilitadores dos nossos 
autores, que têm posições pessoais diferentes, e levantaram algumas 
questões importantes, além de sugestões para que formuladores de 
políticas educacionais e os profissionais da área venham transformar a 
educação. Além disso, estamos conscientes de que não somos os únicos 
que pesquisam o advento e o desenvolvimento das atividades abertas de 
ensino. Recentemente foram divulgados relatórios a respeito de tecnologia, 
conteúdo e prática de ensino abertas por instituições como a The William 
and Flora Hewlett Foundation (http://www.hewlett.org/Programs/
Education/OER/ OpenContent/Hewlett++OERreport.htm),  Ithaka  ( http://
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www.ithaka.org/strategic-services/oss/oss-organization-for-open-source- 
software-study/), e o projeto Open eLearning Content Observatory Services 
(em inglês, OLCOS), cofinanciado pelo Programa de Ensino Eletrônico da 
União Europeia (http://www. olcos.org/cms/upload/docs/olcos_roadmap.
pdf). No entanto, nossa compreensão do cenário atual e nosso compromisso 
em fazer parte da comunidade que expande as oportunidades de mudança, 
sugerem as recomendações a seguir.

Recomendações

1. Investigar o Potencial de Transformação e as Transições Ecológicas
A educação aberta é um meio para alcançar um fim. No entanto, 

como observamos na introdução, as perguntas mais críticas, como, 
por exemplo, se as ferramentas educacionais abertas, seus recursos e 
conhecimento, podem de fato  melhorar  a  qualidade  da educação, 
raramente são formuladas. Infelizmente, essa omissão  e comportamento 
refletem a grave falta de envolvimento da comunidade na investigação 
do potencial transformador da educação aberta. Em sua apresentação 
sobre o valor das mídias educacionais na conferência Educom em 1992, 
Neil Postman, professor da Universidade de Nova York e acadêmico de 
mídia e cultura fez a pergunta famosa: “Qual é o problema cuja solução 
sejam os limpadores de para-brisa?” Postman desafiou a relevância e 
a proposição de valor de novas mídias e tecnologias para a educação 
diante do que ele acreditava ser uma submissão da sociedade à sedução 
da tecnologia. A dúvida provocativa de Postman é talvez um bom 
ponto de partida para que possamos entender melhor as implicações 
da educação aberta. Precisamos de uma investigação crítica semelhante 
sobre o seu valor e impacto.

Será que a educação aberta lançará uma nova luz sobre os difíceis e 
persistentes problemas da educação no que diz respeito ao acesso e à 
qualidade, e talvez oferecer novas soluções? Ela fornece um novo olhar 
sobre a prática da educação, necessária devido a igualdade o futuro 
esperados das novas dinâmicas de mobilidade global e das economias 
emergentes? E pelo menos indica quais os novos caminhos que a educação 
aberta oferece para a pauta de melhoria contínua da educação?

Na medida em que a ideia e a prática da educação aberta se expandem, 
torna-se cada vez mais importante realizar estudos sistemáticos e sistêmicos 
para melhor compreender e esclarecer as transições necessárias dos papéis 
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tradicionais de educadores e instituições para que sejam eficazes neste 
ambiente de educação aberta, facilitado pela tecnologia. Muitos autores 
deste livro têm discutido as possibilidades de emprego de uma tecnologia 
que promova a aprendizagem compartilhada pela comunidade de 
aprendizado, bem como as tecnologias que fornecem o apoio intelectual 
e cognitivo para os alunos individualmente ou em grupos. A educação 
aberta está começando a fornecer um aumento dramático de acesso aos 
recursos educacionais e oportunidades para a aprendizagem. No entanto, 
não há interação, adaptação, avaliação e personalização que caracterizam 
as dimensões da qualidade no ensino tradicional.

Olhando o cenário atual, percebemos que os esforços feitos pela educação 
aberta se resumem nas tentativas de melhorar o que fazemos. Mesmo que 
certamente isto seja válido, nós encorajamos a perspectiva das abordagens 
que transcendem às práticas, organizações, disciplinas e audiências 
tradicionais. A reutilização e remixagem de recursos, assim como as 
comunidades conectadas de investigação, demonstram a oportunidade 
para atividades inovadoras nas intersecções dos domínios. Acreditamos 
que a identificação das oportunidades criadas pela confluência de recursos 
educacionais abertos, e pelas possibilidades da rede e da  tecnologia 
multimídia, além de maior compreensão da “pedagogia social”, serão 
encontradas na educação sem fronteiras e no ensino híbrido.

Um dos aspectos mais significativos das mudanças à nossa frente é 
a promessa de ambientes de aprendizagem híbridos que envolvam as 
melhores combinações do virtual e do físico que  integrem os métodos 
convencionais com a aprendizagem inovadora, baseada na rede, para 
oferecer qualidade nas oportunidades da educação. Estas não estão 
limitadas às aplicações esotéricas tais como a realidade aumentada, 
com a sobreposição de objetos virtuais em cenários verdadeiros. Isso 
pode também incluir os “especialistas” para colocá-los em contato com 
os alunos, ou até mesmo em experiências de aprendizagem tais como a 
utilização de laboratórios reais e virtuais, para complementar o acesso 
on-line a conteúdos e formas de educação a distância.

O uso da tecnologia pode possibilitar e ampliar as abordagens 
tradicionais da educação, com o acompanhamento intensivo do professor 
em conjunto com os recursos abertos, e isto oferece a oportunidade de 
ampliar os benefícios de uma educação de qualidade que anteriormente 
era confinada a claustros tradicionais para novos públicos numa variedade 
de contextos, mesmo nas modalidades não tradicionais e informais de 
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ensino. Mas as aplicações emergentes que alguns dos nossos autores 
descreveram estendem a noção de “sem fronteiras” para além das linhas 
típicas da geografia e da política, para cruzar as linhas disciplinares, 
induzindo a proximidade entre a pesquisa e o ensino, e em alguns casos, 
ajudando a diminuir a divisão entre as pessoas cultas e os leigos, tornando 
a produção de pesquisa compreensível para mais pessoas.

Algumas das maiores implicações de ausência de fronteiras estão 
na permissão para o avanço de mudanças da educação temática (no 
sentido de uma educação para a compreensão dos grandes problemas) 
e a aprendizagem integradora (buscando uma aprendizagem que 
intencione a conexão entre as diferentes matérias). Nosso intento é 
que no futuro, as energias e os recursos das iniciativas, instituições, 
organizações e fundações responsáveis pelas estratégias da educação 
sejam direcionadas para abordar essas oportunidades que podem 
reformular o papel da universidade e da educação formal, à luz de um 
mundo aberto.

2. Política e Cultura da Mudança da Educação

Repensar Recursos, Relacionamentos e Recompensas Os verdadeiros 
progressos na educação aberta requerem mudanças nas práticas e nas 
políticas através de uma mudança na cultura da educação. A partir das 
histórias que os nossos autores relatam, vimos um padrão de estruturas 
pedagógicas e tecnológicas inertes no ensino superior, que representam 
verdadeiros obstáculos à realização do potencial que existe em estender as 
oportunidades e a qualidade de ensino através da educação aberta. Essas 
estruturas inertes manifestam-se de várias maneiras – como nos currículos 
e nas abordagens inflexíveis de ensino, na incapacidade de compartilhar a 
aproprição do processo de aprendizagem com os alunos, ou mesmo nos 
projetos de tecnologia que restringem as escolhas e a flexibilidade.

O ensino superior também cobra um preço alto da originalidade, e a 
adaptação ou melhoria de materiais educacionais de terceiros raramente 
é entendida como uma contribuição valiosa ou criativa. Assim, enquanto 
se espera que os acadêmicos desenvolvam suas pesquisas disciplinares 
sobre o trabalho e o conhecimento alcançados por outros colegas, 
o ensino é tratado como um empreendimento privado, altamente 
territorial, que é uma atitude que empobrece a comunidade educacional 
como um todo. Se não existem incentivos para o corpo docente usar e 
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enriquecer os bens educacionais abertos para transformar seu ensino e 
a aprendizagem do aluno, então a prática pedagógica terá sempre de 
lutar para avançar.

A educação aberta exige uma nova perspectiva sobre os recursos e as 
relações disponíveis para a educação. As suposições tradicionais da falta 
da quantidade e de modelos de recursos disponíveis aos educadores 
e alunos, são contestadas. Está se tornando necessário reconhecer e 
integrar o aluno como um participante principal e ativo na criação e na 
aquisição do processo de educação.

Para tirarmos o máximo proveito de um número crescente de excelentes 
recursos educacionais abertos, é necessário alocar mais recursos 
institucionais para a apoiar professores e alunos, de forma que eles 
tenham como utilizar melhor essas ferramentas e recursos educacionais.

Recontextualizar Papéis e Valores Para pensarmos as estratégias da 
educação no futuro, teremos de revisitar as estruturas inertes que estão 
presentes na educação, não só em termos de recursos e relacionamentos, 
mas também em termos do modelo dominante da nossa aprendizagem 
acadêmica formal. Não devemos apenas entender os valores constantes, 
e os valores fundamentais da educação,  mas tentar compreendê-los no 
contexto da mudança de tecnologia, em conjunto o espaço de mercado 
dos recursos educacionais.

Precisamos urgentemente repensar nossos papéis tradicionais e 
importantes para a cognição e na certificação do aprendizado. Como 
as instituições acadêmicas podem operar para servir melhor como 
entidades relevantes nesse novo campo da educação aberta facilitada 
pela tecnologia? Em um mundo de amplo acesso a um conjunto enorme 
de recursos, o aluno é confrontado com vários desafios para localizar 
e avaliar as informações pertinentes, e um deles é a natureza desigual 
dos recursos disponíveis. Como podem os professores que apoiam as 
experiências de aprendizagem construtivistas, os aqueles que agem 
como gestores de recursos (talvez pudéssemos chamá-los de “síndicos 
da educação” ou “sommeliers educacionais”), que ajudam o aluno a 
escolher entre uma série de opções, e funcionam como facilitadores do 
trabalho em grupo, assim como provedores de ambientes de interação, 
tornarem-se agentes das oportunidades de aprendizagem que são 
eficientes, ágeis e adequadas? Como  podem também os especialistas 
em projetos instrucionais auxiliarem professores e alunos na utilização 

Livro.indd   433 29/09/2014   14:13:09



Conclusão434

de um conjunto ideal de ferramentas, recursos e projetos pedagógicos 
de aprendizagem, para maximizarem a eficiência da educação num 
contexto local de ensino e aprendizagem? E, na esteira da aprendizagem 
social facilitada pela tecnologia, o que devemos fazer para transformar 
os alunos em colegas de aprendizagem, compartilhando e auxiliando o 
aprendizado uns dos outros?

Todas essas questões são importantes e podem nos ajudar a articular 
o que deve ser feito. Mas o primeiro passo mais importante para 
alcançarmos os novos modelos de educação seria começar a construir 
uma mentalidade “aberta”, isto é, estimular a receptividade dos recursos 
abertos em vários níveis – nas instituições, entre os administradores, 
professores, pessoal de apoio e os estudantes – por meio de eficaz 
desenvolvimento profissional e de liderança.

A certificação (que de certa forma é uma prestação de contas) 
deriva-se de um conjunto de experiências educacionais coerentemente 
empacotadas e constituem a garantia geral que instituições de ensino 
podem dar ao sistema, na forma de seus produtos, que são os alunos. 
O grande impacto que os recursos on-line têm nas experiências 
compartilhadas é um novo fator para pensarmos a certificação. De novo, 
a tecnologia também oferece novas oportunidades para a aprendizagem 
contínua (aprendizagem por toda a vida), e isso tem implicações na 
forma como pensamos hoje sobre diplomas e certificados.

Esta nova ordem, que pressupõe uma mudança na forma de 
controle da produção e da prática da educação, exige um reexame do 
ambiente econômico e da função produção-educação, influenciando os 
investimentos em educação, nas estruturas de métricas e controle, e no 
processo de certificação da educação e do aprendizado.

3. Tornem sustentáveis as Soluções Educacionais Abertas
A sustentabilidade surgiu como um dos principais problemas 

levantados pelos nossos autores enquanto discutiam as iniciativas nas 
quais eles estavam envolvidos. Enquanto a sustentabilidade das iniciativas 
individuais é certamente o problema principal, acreditamos que a discussão 
mais importante seja o papel da educação aberta no fornecimento de 
soluções sustentáveis, e o impacto dos problemas e desafios  educacionais 
enfrentados pelos alunos, educadores e instituições na sociedade em 
geral. Nessa perspectiva ampliada, identificamos as seguintes dimensões 
fundamentais para concentrarmos os esforços da educação aberta:
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Integração Técnica e Programática A justa medida e a conexão 
de iniciativas educacionais abertas em relação à missão institucional 
principal (em sentido amplo) em nossas instituições de ensino são cada 
vez mais discutidas.  Enquanto esta discussão parece ser motivada em 
grande parte por considerações econômicas de alocação de recursos, 
evidentemente há considerações mais profundas relacionadas com a 
coerência, compatibilidade cultural e contextual. Na medida em que 
os esforços da educação aberta não são integrados com as prioridades 
do programa educacional e com a infraestrutura de entrega (técnica 
e organizacional), eles são marginalizados e seu valor será sempre 
subutilizado.

Síntese e Sinergia O título deste livro demonstra explicitamente 
o nosso viés voltado a essas duas dimensões de sucesso. Os estágios 
iniciais do ciclo de inovação da educação aberta testemunharam o 
lançamento de várias iniciativas abertas pelo mundo, focando em 
diferentes programas e audiências da educação. No ponto de maturação 
desse movimento, recomenda-se o foco na síntese e na sinergia, ao invés 
da alienação.  Como um dos nossos autores observou na Conferência 
em Educação Aberta, os profissionais da educação atribuíram um valor 
desproporcional nas suas diferenças em vez de buscarem relações com 
o todo. Há uma mudança dessa tendência predominante em curso. 
Devemos olhar além dos limites institucionais e buscar a conexão 
e as complementariedades dos diferentes cenários para encontrar 
combinações produtivas.

Podemos vislumbrar o poderoso impacto da síntese e sinergia 
através dos esforços empreendidos por instituições vinculadas ao 
Consórcio OpenCourseWare que permitem o acesso a uma gama de 
ofertas de cursos e programas em todas as instituições em qualquer 
área. Da mesma forma, Sakai, MERLOT e outras iniciativas de educação 
aberta coordenam os esforços colaborativos de instituições, indivíduos 
e fornecedores no desenvolvimento e manutenção de colaboração 
em código aberto e no ambiente de aprendizagem. As fundações e 
as agências patrocinadoras podem desenvolver a sustentabilidade 
da educação aberta ao apoiar as iniciativas multi-institucionais e 
direcionarem recursos para a investigação da organização e de modelos 
de negócios para a sustentabilidade e crescimento.
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Governança A governança é claramente uma das áreas mais 
importantes que afeta a sustentabilidade das iniciativas de educação 
aberta, tornando-se um desafio devido à duas características importantes  
do movimento de educação aberta, ou seja, à natureza do esforço que é 
amplamente dividido e da coletividade, características importantes para 
seu valor e sua viabilidade. As questões relacionadas com o modelo de 
controle, autoridade, acordos bilaterais, e os processos de partilha, tomada 
de decisão, alocação de recursos, até mesmo de certificação, tornam-se 
importantes para  os esforços das comunidades e dos consórcios que 
visam patrocinar e apoiar os esforços abertos. Os modelos de governança 
das iniciativas de código aberto do passado, como o XConsortium e o 
W3C (World Wide Web Consortium), bem como dos consórcios mais 
recentes, fornecem valiosos ensinamentos e percepções. A partir de 
nossas observações sobre a importância da integração, percebemos como 
é importante que as questões de governança avancem de forma coerente 
e eficiente, mesmo num contexto institucional específico.

Começamos então nossa discussão sobre a sustentabilidade, 
destacando a importância de colocar o valor da educação aberta no 
universo de problemas e oportunidades para a educação. Ao concluir essa 
discussão, queremos enfatizar que, além das dimensões da capacidade 
de sustentabilidade discutidas anteriormente, a educação aberta requer 
um campo estrutural, um suporte se preferirem, para cumprir o seu 
potencial de transformação sustentável. Essa estrutura é fornecida 
através do desenvolvimento de recursos humanos e de liderança 
estrutural e processos organizacionais que venham deliberadamente 
incorporar a educação aberta como uma nova prática.

4. Tornem as Práticas e o Conhecimento Visíveis e Compartilháveis
Não é fácil transferir conhecimento prático sobre como usar as 

ferramentas e os recursos, mesmo se estiverem disponíveis. Na verdade, 
esse tipo de conhecimento pedagógico é sabidamente difícil de se tornar 
visível e portátil. Enquanto alguns argumentam que o conhecimento já 
está embutido nas ferramentas e nos recursos educacionais (pois  um 
plano de estudos já inclui o que o usuário precisa saber para utilizar aquele 
plano de ensino), uma grande parte das práticas aparece apenas de forma 
tácita e invisível nas experiências dos educadores e os alunos que criaram 
ou usaram aqueles materiais. Assim, torna-se tarefa crucial a construção 
da capacitação intelectual e técnica para transformar o “conhecimento 
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tácito” em “conhecimento comumente utilizável”. É urgente a construção 
desse processo de capacitação de criar e compartilhar o conhecimento 
educacional de qualidade, para acompanhar a crescente disponibilidade 
de recursos educacionais abertos.

Os nossos autores compartilharam um leque de esforços para 
documentar e tornar acessíveis o conhecimento e as experiências 
educacionais: a utilização de modelos para planejar atividades de ensino 
e aprendizagem, relatos sobre o uso efetivo de conteúdo e tecnologia 
aberta, e chamando atenção sobre a utilização da multimídia nos 
aspectos críticos do ensino e da aprendizagem. Estamos animados com 
essa pluralidade de metodologias para o intercâmbio e a significação do 
conhecimento, e sugerimos que há muitas abordagens válidas para a 
união desses esforços que podem ser exploradas.

É muito importante utilizarmos a tecnologia para aproximarmos as 
condutas das práticas de pesquisa de ensino e aprendizagem através do 
compartilhamento e da revisão por pares. Como vários capítulos deste livro 
deixam claro, a educação aberta oferece o potencial adicionar uma nova 
dimensão à formação acadêmica de ensino e aprendizagem, permitindo 
uma diversidade pedagógica através da facilitação, da investigação e dos 
discursos pela comunidade. O crescente interesse mundial em usar portfólios 
eletrônicos para documentar tanto os processos quanto os produtos de 
ensino e aprendizagem é um indicativo de progresso nessa área.

Esperamos ver cada vez mais conjuntos que são resultado de práticas 
efetivas, que podem contribuir para a abertura e compartilhamento 
de conhecimentos globais para a educação, através das sociedades e 
comunidades disciplinares e interdisciplinares, como, por exemplo, 
a Sociedade Internacional para a Formação Acadêmica do Ensino e 
da Aprendizagem (http://www.issotl.org), assim como em fóruns e 
espaços on-line.

5. Construir Commons Através da Cultura Coletiva
A fim de avançar coletivamente o ensino e a aprendizagem em nível 

mundial, precisamos desenvolver mecanismos para colher, acumular 
e distribuir recursos educacionais criados localmente, assim como as 
inovações pedagógicas, e o domínio das práticas para que possam ser 
reutilizados de maneira eficaz em diferentes contextos. Como a prática 
e a experiência são desenvolvidas de forma cada vez mais tangíveis 
e transferíveis, é preciso criar uma rede de conhecimentos de base 
educativas que venham inspirar e ajudar as tentativas futuras.
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O campo das questões educacionais e suas oportunidades é vasto, e 
vai desde preocupações nacionais sobre competitividade, à adoção de 
perspectivas globais para os currículos. Os ambiciosos projetos concluídos 
descritos neste livro, além de outras iniciativas abertas, podem fornecer 
excelentes soluções para os problemas da educação, principalmente se 
eles puderem colaborar para compartilhar os esforços individuais. Por 
exemplo, na visão eloquente de Charles M. Vest, presidente emérito do 
MIT, sobre a Universidade Meta como “uma estrutura transcendente, 
acessível, capacitada, dinâmica, comunitariamente construída, de 
materiais e plataformas abertas sobre as quais o ensino superior de todo 
o mundo pode ser construído ou melhorado” representa o potencial 
dramático da síntese e do coletivo (Vest, 2006).

Fomentar uma cultura de coletividade e aproveitar seu poder exige 
a criação de condições favoráveis à divulgação e à partilha de novas 
ideias e modelos. Fazer essa abertura prosperar exige políticas e 
práticas que encantam e recompensam a própria abertura, assim como 
os programas para apoiar e monitorar a diversidade e a qualidade. As 
soluções fornecidas pela tecnologia para ensino e aprendizagem muitas 
vezes não conseguem persistir porque “um dos maiores desafios na 
melhora da educação é a imensa dificuldade na escalabilidade: devemos 
poder adaptar uma inovação local de sucesso a uma grande variedade 
de situações mantendo a sua eficácia” (Dede, 2005). No entanto, não 
foram feitas muitas tentativas em larga escala para utilizar realmente a 
tecnologia no sentido de ajudar as comunidades de educação a construir 
e compartilhar o conhecimento das práticas efetivas.

A natureza sistêmica da mudança exige que a sinergia entre os 
diversos esforços de educação aberta, juntamente com a intersecção 
com outras iniciativas, sejam explorados para fornecer educação 
de qualidade. Com o emprego de uma multimídia poderosa, com a 
mineração e análise de dados, a gestão de conhecimento e a tecnologia 
de rede social e semântica, devemos ser capazes de ajudar as pessoas 
em todo mundo a encontrar e utilizar apropriadamente as ferramentas 
educacionais, e os recursos e as práticas que promovam o ensino e a 
aprendizagem local. Idealmente, estes também deveriam permitir aos 
alunos e educadores contribuírem para uma crescente educação aberta 
com base no conhecimento, levando a uma espiral de esforços de 
transformação da educação.
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No Final da Jornada... ou no Começo?

Na introdução desta coletânea , nós convidamos você a fazer um 
percurso através dos ensaios, apreciando a diversidade de iniciativas para 
melhor compreender o potencial da educação aberta e explorar as soluções 
para os desafios críticos que todos nós enfrentamos diariamente como 
estudantes, profissionais e pesquisadores da educação ou do planejamento. 
Esperamos que as ricas reflexões e considerações que os autores forneceram 
tenham ajudado você a encontrar, senão respostas diretas a esses 
desafios, pelo menos pistas importantes sobre como podemos abordar 
os problemas. Agora que chegamos ao fim desta jornada, gostaríamos 
de fazer um pedido simples, mas envolvente. Sugerimos a todos aqueles 
envolvidos nos diversos aspectos do desenvolvimento e da oferta de 
educação para prestar atenção a este movimento palpável “aberto”, que 
está em andamento, apresentando a oportunidade de redefinir, repensar 
e rearticular as práticas educacionais na micro e na macroperspectiva – 
cursos, programas, instituições ou até mesmo nações. Na medida em que 
formamos uma comunidade, devemos buscar ativamente as maneiras de 
conectar os esforços de educação dispostos aos esforços de transformação 
e melhoria da educação nas nossas instituições. Ao longo dos séculos, o 
ensino superior tem encontrado maneiras de adotar inovações através da 
pesquisa, de projetos piloto, de recompensas para docentes e funcionários, 
do sistema de rodízio de liderança acadêmica e também de muitas outras 
formas. Nossa esperança é que nós também investiguemos com afinco e 
consideremos essa oportunidade apresentada por esse movimento e sua 
implicação para a estrutura e as práticas da educação.

As instituições de ensino, as organizações e comunidades devem 
entender que a educação aberta não é apenas a divulgação de recursos 
que podem ser localizados para melhorar a educação em contextos 
locais, mas também uma oportunidade para ampliar e aprofundar 
nossa compreensão coletiva sobre as formas de ensino e aprendizagem. 
Mesmo que o assunto pareça difícil e desconhecido, nós podemos 
prever pelo menos três grandes melhorias: uma maior qualidade das 
ferramentas e dos recursos; sua utilização mais efetiva, e um maior 
conhecimento pedagógico individual e coletivo. Seria ideal que viesse 
a ocorrer simultaneamente, combinando as inovações locais e as 
lições aprendidas através do compartilhamento por todo mundo. Esse 
processo deve se configurar numa espiral virtuosa, para que possamos 
buscar continuamente as “melhorias” nas várias áreas da educação.
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Esse esforço é muito animador, uma vez que este trabalho cada 
vez mais globalizado deve ser resultado de um esforço colaborativo 
compartilhado pelos criadores e pelos usuários dessas ferramentas 
e destes recursos para alcançarem vários objetivos: desde melhorar a 
relação de ensino e aprendizagem na sala de aula, até criar as condições 
de educação necessárias para a construção de uma nação. Nossa 
esperança é que esse livro seja um ponto de partida para a consolidação 
da experiência e do conhecimento que irão aumentar a eficácia de todo 
o movimento, bem como trazer maior prosperidade para a educação.

A oportunidade está batendo. Estamos prontos para ajudar a 
educação a abrir a porta?
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