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 Estão inseridos em um contexto maior, do qual fazem parte o Acesso Aberto e o Software 
Livre.
 Materiais de ensino, aprendizagem e investigação em quaisquer suportes, digitais ou 
outros, que se situem no domínio público ou que tenham sido divulgados sob licença 
aberta que permite acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos por terceiros, 
mediante nenhuma restrição ou poucas restrições. O licenciamento aberto é construído no 
âmbito da estrutura existente dos direitos de propriedade intelectual, tais como se 
encontram definidos por convenções internacionais pertinentes, e respeita a autoria da 
obra.
 Declaração de Paris sobre Recursos Educacionais Abertos, 2012

 “Recursos Educacionais Abertos são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em 
qualquer suporte ou mídia, que estão sob domínio público, ou estão licenciados de maneira 
aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O   uso de formatos 
técnicos abertos facilita o acesso e o reuso potencial dos recursos   publicados 
digitalmente. Recursos Educacionais Abertos podem incluir cursos completos, partes de 
cursos, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, software, e qualquer 
outra ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento.
 Unesco/Commonwealthof Learning com colaboração da Comunidade REA- Brasil (2011)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Acesso_aberto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre


O que são os Recursos Educacionais Abertos?
YouTube
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Caixa de texto
https://www.youtube.com/watch?v=MTrUZfTwy_c



Existem várias razões pelas quais o REA (OER)  é considerado uma boa alternativa, ou pelo menos um bom 
complemento, para livros didáticos tradicionais para apoiar a aprendizagem:

1. REA pode fornecer ações democráticas e equitativas no acesso ao conhecimento, o que significa que qualquer pessoa 
pode acessar e usar os recursos independentemente da  sua renda, desde que não existam barreiras técnicas.
Dado o custo às vezes alto e inacessível de livros didáticos, o REA oferece uma solução para aqueles que enfrentam
restrições econômicas. Alguns argumentam que  a educação verdadeiramente pública não deve deixar o problema da 
acessibilidade dos livros didáticos sem solução, uma vez que o não acesso a livros didáticos deixa alguns alunos sem 
acesso a uma parte importante de seus processo de aprendizado.
2. O REA pode apoiar a aprendizagem não formal e ao longo da vida por estar disponível para pessoas fora do
sistema educacional formal, independentemente da idade.
3.  O REA pode oferecer conhecimento mais diversificado do que livros tradicionais. Por meio dos REA, os materiais vêm
de muitas fontes diferentes, regiões diferentes, refletem múltiplas perspectivas e estão disponíveis em muitas
línguas diferentes.
4. O REA também pode criar uma experiência mais dinâmica para o aluno, que em vez de ouvir passivamente ou
ler, pode participar na criação de recursos educacionais.
5. A possibilidade de outros revisarem um trabalho e fazerem correções ou melhorias também é um meio de aumentar 
a qualidade e relevância dos materiais. Além disso, quando algo é compartilhado online, seus criadores tendem a se 
esforçar mais para garantir sua qualidade dado que sua exposição será mais ampla.
6. REA geralmente permite a reutilização, permitindo que outros adaptem boas ideias para os seus próprios
contextos. Outros educadores podem encontrar, transformar o material usando exemplos locais e referências, e usá- lo 
e compartilhá- lo eles próprios.
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https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/clm/news/oer_ifla_brief.pdf





Conheça a Licença Creative Commons
YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=izSOrOmxRgE
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https://br.creativecommons.net/wp-content/uploads/sites/30/2021/02/CartilhaCCBrasil.pdf



Grátis x Aberto: você sabe a diferença?
Vimeo

Aberto X Gratuito

Guia sobre Recursos
Educacionais Abertos
Formato é um modo específico de
codificar a informação para o seu
armazenamento e recuperação em um
arquivo de computador. Formatos
portam padrões e são implementados
por softwares, podendo ser abertos ou
fechados, livres ou proprietários. Os
formatos p…

https://esud2018.ufrn.br/wp-content/uploads/187673_1_ok.pdf
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 agentespopular…

Home - Agentes
Populares de Saúde
A websérie apresenta a história da
iniciativa Agentes Populares de Saúde e
traz um panorama de cada uma das suas
áreas de atuação: Jardim Miriam, na zona
sul da capital paulista, Fazenda da Juta,
na zona leste, e as cidades de Poá, São
Bernardo do Campo…
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https://agentespopularesdesaude.org.br/



https://www.tballi
ance.org/video/ov

ercoming- tb- 
children- within- 

our- communities- 
0

 www.tballiance.org

Overcoming TB in
Children within our
Communities
Tuberculosis (TB) infects a million
children each year, killing 140,000. Learn
about how to identify and combat TB in
children, and what is being done to
advance the quest for improved TB
cures for children.

https://youtu.
be/GddNQ7x

2jRg

 youtu.be

Grandes Guerreiros e
Guerreiras | UNICEF
Brasil
A animação “Grandes Guerreiros e
Guerreiras” foi produzida pela Rede de
Jovens Comunicadores da COIAB
Amazônia em parceria com o UNICEF e
Fundação Fiocruz e ...

https://www.tballiance.org/video/overcoming-tb-children-within-our-communities-0
https://www.tballiance.org/video/overcoming-tb-children-within-our-communities-0
https://www.tballiance.org/video/overcoming-tb-children-within-our-communities-0
https://www.tballiance.org/video/overcoming-tb-children-within-our-communities-0
https://www.tballiance.org/video/overcoming-tb-children-within-our-communities-0
https://www.tballiance.org/video/overcoming-tb-children-within-our-communities-0
https://youtu.be/GddNQ7x2jRg
https://youtu.be/GddNQ7x2jRg
https://youtu.be/GddNQ7x2jRg


Bibliotecários e REA

(https://www.ifla.org/files/assets/clm/news/oer_ifla_brief.pdf)

Incentivam 
sua criação 

e uso

Garantem sua 
disponibilidade, 
acessibilidade e 

visibilidade

Fazem 
curadoria e 

garantem sua
qualidade
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de direitos 
autorais

Auxiliam no 
treinamento de 
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de usuários e no 

incentivo ao 
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https://www.ifla.org/files/assets/clm/news/oer_ifla_brief.pdf


 Para Kleymeer, Kleinman e Hanss, os bibliotecários foram os primeiros 
produtores de REA, uma vez que digitalizavam e compartilhavam material 
digital antes mesmo da Internet.
 Em projetos de desenvolvimento e difusão destes recursos, o papel do 
bibliotecário é fundamental. Ele pode:

Promover 
iniciativas REA 

em suas 
instituições e 

fora delas

Orientar 
sobre o uso 
das licenças

Orientar alunos 
quanto à 

disponibilidade 
e busca de REA

Disseminar o 
conteúdo REA 
dentro e fora 

de sua 
instituição

Preservação 
(implementar 
estratégias e 

programas para 
preservação de 

REA)

Ajudar 
usuários a 
descrever, 
gerenciar e 

distribuir REA

Avaliar 
conteúdo com 
licença aberta 
dentro e fora 
da instituição

Gerenciar 
(armazenamento, 

organização, 
controle de 

versão etc. dos 
REA)

Divulgação 
Científica

Avaliar e 
selecionar a 
qualidade de 

REA existentes

Criar 
coleções

Descobrir 
REA criado 

por terceiros

Descrever e 
classificar 

(metadados, 
tag, descrição)

Descobrir 
fontes de 
conteúdo 

aberto para 
para reuso

Orientar 
professores na
elaboração e 
busca de REA



Metadados



ARCA Ares

REA e Repositórios

Lume EduCAPES

https://www.arca.fiocruz.br/
https://ares.unasus.gov.br/acervo/
https://lume.ufrgs.br/
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/109962


https://aberta.org.br/como- tornar- um- material- um- recurso- educacional- aberto/

 freesound.org

Sounds
Freesound: collaborative database of
creative-commons licensed sound for
musicians and sound lovers. Have you
freed your sound today?  sound-effects.bbcrewind.co.uk

BBC Sound Effects
You can search over 30,000 BBC sound
effects, experiment with them in our
mixer, use them in your own
personal/educational projects, or licence
them for use. You don't appear to have
JavaScript enabled - you will need to
enable Javascript to run this ap…

 www.freeimages…

Stock photos grátis e
fotos sem direitos
autorais -
FreeImages.com
Faça uma busca em um banco com
milhares de imagens, fotos e vetores
que você pode baixar e usar em seu
projetos sem pagar nada.

 search.creativecommons.org

Creative Commons
A new Creative Commons search tool
for creators seeking to discover and
reuse free resources with greater ease.

https://aberta.org.br/como-tornar-um-material-um-recurso-educacional-aberto/


Conheça o Educare

 educare.fiocruz.br

Educare
O Educare é a plataforma de recursos
educacionais da Fiocruz, que permite
busca por temas, comentar, avaliar,
compartilhar e criar com as ferramentas
de autoria

EDUCARE - Ecossistema Digital Educacional da Fiocruz
YouTube

https://educare.fiocruz.br/
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https://www.youtube.com/watch?v=WoZTGLpiqqQ&feature=youtu.be
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https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/102993/000937201.pdf
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https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/guiarea/assets/files/Guia1.pdf
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https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/guiarea/assets/files/Guia2.pdf
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https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/13257


