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RESUMO

Sendo o conhecimento um bem público e frente às características da nova era digital, destaca-se a implementação dos Recursos Educacionais 
Abertos (REA) nas atividades educativas. Tais recursos são materiais de ensino, cuja peculiaridade inclui a disseminação e o compartilhamento do 
conhecimento, permitindo que o maior número de pessoas tenha acesso à educação. Contudo, a abertura é a característica primordial dos REA, 
onde a derivação das obras disponíveis possibilita a coautoria. Neste contexto, é relevante considerar que a educação aberta pressupõe maior 
liberdade na medida em que a coautoria, a cocriação e a coprodução, são importantes elementos que representam a educação na atualidade. O 
conceito de REA ficou estabelecido em 2002, mas sua expansão tem ocorrido de forma progressiva e, as atividades que, em sua origem, não 
atendiam o principal requisito que caracteriza tais recursos, que é a adaptação da obra por terceiros, aos poucos têm sido adequadas. O objetivo 
deste estudo foi analisar os desafios e barreiras na implementação de Recursos Educacionais Abertos. Esta pesquisa teve uma abordagem 
qualitativa, classificada como descritiva e, além das estratégias de investigação como a pesquisa bibliográfica e documental, foi feita uma 
averiguação sob a perspectiva dos participantes, por meio da pesquisa narrativa. Foram realizadas entrevistas em profundidade com 7 
participantes que atuam nas iniciativas brasileiras disponibilizadas no projeto MIRA (Mapa de Iniciativas de Recursos Abertos). Para analisar os 
dados foi utilizada a análise temática, que possibilitou o surgimento do tema ‘desafios e barreiras’ para implementação da cultura de abertura. 
Por sua vez foram gerados subtemas específicos, que permitiu uma visão mais ampla acerca da aplicação de REA no cotidiano dos participantes. 
No tema ‘desafios e barreiras’, foram apontados os seguintes subtemas: ‘incentivos’, ‘qualidade dos materiais’, ‘assédio’, ‘compartilhamento e 
disseminação dos materiais’ e, finalmente, ‘ausência de políticas públicas’. Extraído da fala dos entrevistados, o subtema incentivos tem papel 
preponderante no sentido da implementação, manutenção e aplicação dos REA no sistema educacional, uma vez que sem recursos financeiros, 
sem apoio da gestão e sem políticas públicas, torna-se inviável manter a sua efetivação. O subtema qualidade dos materiais está intimamente 
ligado à confiança, ao trabalho em equipe e à melhora progressiva, de maneira que cada profissional, com as suas especificidades, pode 
contribuir com o aprimoramento da produção dos REA e, consequentemente, promover a melhora progressiva dos mesmos. O assédio é um 
subtema que surgiu e está diretamente relacionado ao interesse de editoras, instituições bem como fundações, no sentido de disponibilizar os 
materiais e atividades realizadas com os REA. Ao mesmo tempo em que a conectividade propicia ações de compartilhamento e disseminação, que 
foi outro subtema revelado, tanto a falta de tempo quanto o desinteresse, foram citados como elementos dificultadores neste processo, 
considerando a cultura de acesso. Ainda assim, ficou evidente na fala dos participantes a relevância do compartilhamento dos materiais 
produzidos. Para finalizar, foi suscitada a ausência de políticas públicas como um subtema que envolve a temporalidade e a continuidade dos 
programas e iniciativas. Tais tópicos são essenciais na medida em que o empenho e dedicação dos atores envolvidos no processo de sucessão e 
manutenção dos projetos dependem de fatores internos e externos. Em virtude dos resultados encontrados neste estudo, torna-se necessário 
ponderar que, ao pensar em educação no século XXI, é preciso ver além da inclusão de tecnologias digitais no processo de ensino e 
aprendizagem. Mesmo que a conectividade seja um forte elemento agregador de pessoas, conhecimentos e ideias, os desafios e barreiras para a 
implementação da cultura da abertura ainda é um processo gradativo que demanda um longo caminho a ser percorrido.
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