
 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

EVERTON KNIHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS, CULTURAIS E LEGAIS NO COMPARTILHAMENTO 

DE RECURSOS ABERTOS:  

uma caracterização da realidade latino-americana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 

 

EVERTON KNIHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS, CULTURAIS E LEGAIS NO COMPARTILHAMENTO 

DE RECURSOS ABERTOS:  

uma caracterização da realidade latino-americana 

 

 

 

 

Tese apresentada à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Doutor em 

Engenharia Elétrica e Computação. 

 

ORIENTADOR: Prof. Doutor Nizam Omar 

COORIENTADOR: Prof. Doutor Ismar Frango Silveira 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 

 

 
 
 
 
 

 

K71a        Knihs, Everton 

                    Aspectos tecnológicos, culturais e legais no 

compartilhamento de recursos abertos: uma caracterização 

da realidade Latino-Americana. / Everton Knihs - 2016. 

                       115f.: il., 30 cm  
 

                    Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e  

               Computação) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São  

               Paulo, 2016.     

                   Orientação: Nizam Omar 

                   Coorientador: Ismar Frango Silveira 

                      Bibliografia: f. 114-123 

             
1. Recursos abertos. 2. Openness. 3. Framework.  

                 4. Aspectos legais. 5. Aspectos culturais. 6. Aspectos 

                 tecnológicos. I. Título.                                                      
 

                                                                                                 CDD 342.27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Universidade Presbiteriana Mackenzie, pelo apoio financeiro de todo curso do 

doutoramento e desenvolvimento deste trabalho. 

Aos professores do programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e 

Computação, em especial aos meus orientadores, professor Nizam Omar e professor 

Ismar Frango Silveira, por toda a paciência, suporte, respeito, amizade, incentivo, críticas 

e sugestões durante a condução desta pesquisa. Por todas orientações, pelas 

discussões e por acreditarem e confiarem no meu trabalho. 

Ao Projeto LATIn pelo apoio financeiro nos encontros presenciais e a todos 

componentes por toda experiência e interculturalidade vividas nestes encontros e pela 

forma acolhedora com que fui recebido. Aos colegas participantes do Projeto LATIn como 

Patrícia Diaz, Virgínia Rodes, Xavier Ochoa, Andre Ortega, Gladys Carrillo e Antonio 

Sprock, sou muito grato pela experiência vivida, única e intensa. 

Aos professores Carlos Fernando de Araújo Junior, Maria Amélia Eliseo, Xavier 

Ochoa, Valéria Farinazzo Martins, Pollyana Notargiacomo e Seiji Isotani, por aceitarem 

participar da banca de doutoramento.  

Aos meus colegas de curso e irmãos acadêmicos, que ajudaram em tantos 

momentos neste percurso, que estavam disponíveis para os estudos e para os encontros 

de apoio mútuo, em especial, agradeço a Vanessa Lessa, Leonardo Ramon Nunes de 

Sousa, Alcides Barboza, Vagner Silva, Fabio Modesto, Olívia Braga, Julião Braga, Bruno 

D´Amore e Jairo Simões, que são amizades que serão lembradas por toda minha vida.  

Aos professores e pesquisadores André Raabe e Ig Ilbert Bittencourt pelas 

sinceras contribuições, a Saulo Sampaio pela força e ao Instituto Bahia, como local de 

análise e discussão. 

Aos meus pais, a quem devo todo o respeito e admiração. Minha mãe, Ilma Rech 

Knihs, uma mulher doce e admirável, uma fonte de inspiração.  

A Luiz Henrique Falavigna, Nelson Marconi e Elton Knihs, pela paciência, força e 

compreensão, e por todas palavras de apoio, devo-lhes a minha admiração.  



 

 

Teria sido muito difícil fazer este trabalho sem o apoio de todos que pelas inúmeras 

discussões, impressões e comentários, tanto me auxiliaram e me encorajaram nos 

momentos mais difíceis. 

Mais uma vez, a todos, os meus sinceros agradecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, 

mas nada pode ser modificado até que seja 

enfrentado (Albert Einstein) 

  



 

 

RESUMO 

 

A produção de conteúdos intelectuais por meio de sistemas informáticos é um tema de 

interesse geral que não possui definições precisas ou consensuais nas questões de 

recursos abertos, licenças abertas, recursos educacionais abertos, livros abertos e 

autoria colaborativa. Quando se investiga a criação de obras colaborativas a discussão 

evolui para questionamentos sobre o próprio conceito de autoria e a ausência de marcos 

regulatórios claros que sirvam de subsídio para construção e arquitetura computacional.  

O estudo sobre licenças abertas e propriedade intelectual tem como intuito possibilitar a 

criação, edição, reutilização, modificação e disseminação de obras colaborativas abertas. 

Já a produção autoral colaborativa em recursos computacionais remete ao estudo mais 

abrangente dos conceitos de autoria, obra original e seus versionamentos, licenças livres, 

software livre e openness. A compreensão do processo de criação de uma obra 

colaborativa envolve os aspectos relevantes envolvidos no aspecto regional, como os 

legais e culturais, na conjuntura formada por recursos computacionais.  Este trabalho 

apresenta a definição de um framework conceitual, computacional e legal de suporte aos 

processos de autoria colaborativa em livros abertos, como estudo de caso.  O modelo 

proporciona a indicação das licenças que possuem um suporte que privilegia os 

processos de criação de recursos abertos reutilizáveis em contextos extraterritoriais. 

Além disso, a especificação para construção e arquitetura computacional que se 

enquadre no conceito legal de autoria e licenças, serve como uma diretriz para a 

elaboração de sistemas de suporte à criação, publicação e compartilhamento de recursos 

abertos. 

 

Palavras-chave: Recursos abertos. Openness. Framework. Aspectos legais. Aspectos 

culturais. Aspectos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The production of intellectual content through computer systems is a topic of general 

interest that does not have accurate or agreed definitions on issues of open resources, 

open licensing, open educational resources, open books and collaborative authoring. 

When investigating the creation of collaborative works the discussion evolves into 

questions about the concept of authorship and the lack of clear regulatory frameworks to 

serve as a subsidy for computational construction and architecture. The study of open 

licenses and intellectual property has the intention to enable the creation, editing, re-use, 

modification and dissemination of open collaborative works. And in relation to 

collaborative authorial production in computational resources refers to the most 

comprehensive study of authoring concepts, original work and its many versions, free 

licenses, free software and openness. The understanding of the creational process of a 

collaborative work involves the relevant aspects implicated in the regional aspect, such 

as the legal and cultural environment formed by the computational resources. This paper 

presents the definition of a conceptual, computational and legal framework to support 

collaborative authoring processes on open books, as a case study. The model provides 

an indication of the licenses that have a support which favours the processes of creating 

reusable open resources in extraterritorial contexts. In addition, the specification for 

computational construction and architecture that fits into the legal concept of authorship 

and licenses serve as a guideline for the development of support systems for the creation, 

publishing and sharing open resources. In addition, the specification for computational 

construction and architecture that fits into the legal concept of authorship and licenses 

serve as a guideline for the development of support systems for the creation, publishing 

and sharing open resources. 

 

Keywords: Resources open. Openness. Framework. Legal aspects. Cultural aspects. 

Technological aspects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A convergência digital entre as novas tecnologias favorece a criação de obras 

intelectuais colaborativas e abertas. O processo comum de produção intelectual no 

ambiente virtual é considerado como um conjunto de procedimentos, como escritores, 

por exemplo, escrevem, editam e publicam seus livros e o produto final desse processo 

é um livro texto em uma forma indivisível. Este modelo de produção intelectual se baseia 

em práticas históricas de direito autoral e de ferramentas para escrita disponíveis 

atualmente.  

Os recursos abertos se encontram publicados e distribuídos por meios eletrônicos 

com a intenção de facilitar o acesso ao conhecimento. Novos enfoques para concessão 

de licenças e intercâmbio de conteúdos, bem como novas ferramentas de colaboração, 

abrem oportunidades para novas formas de produção de recursos abertos. A criação 

desses recursos envolve uma produção intelectual de um ou diversos autores. A 

colaboração autoral indica que um recurso aberto é resultado do processo de autoria 

realizada entre vários participantes. Assim, o produto final gera um debate e a 

necessidade de definir critérios específicos para as diversas formas de autoria para 

produção desenvolvida de modo colaborativo, como a dimensão tecnológica, cultural e 

legal envolvida no contexto do desenvolvimento de uma obra multinacional. 

O processo de criação e uso de Recursos Abertos, podendo ser educacionais ou 

não, aborda questões culturais, legais e tecnológicas. A colaboração de conteúdos, que 

se deriva diretamente do caráter aberto multinacional e multicultural, oferecendo uma 

gama de novas possibilidades para a criação e reutilização de materiais, resulta em uma 

série de discussões que vão desde aspectos legais àquelas relativas à implementação, 

à adoção e às estratégias de disseminação. Dentro deste contexto, a questão da autoria 

e propriedade intelectual é apresentada como um fator transversal e processual, ou seja, 

se por um lado, baseia-se no direito e licenciamento, por outro lado, a sua definição é 

essencial nas especificações computacionais e estratégias de adoção. 

Alguns conceitos se tornam como princípios norteadores para o desencadeamento 

do raciocínio, incluindo a abordagem da literatura científica pertinente, no processo de 

desenvolvimento de recursos abertos. O conceito de Openness, conforme sua tradução 
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literal para a língua portuguesa, “Abertura”, torna-se amplo nos quesitos para propositura 

de Recursos Abertos. 

Diante desse cenário, os Recursos Abertos também são favorecidos e envolvem 

aspectos multiculturais na construção do conhecimento. A diversidade existente no 

aspecto multicultural, pode ser identificada quando autores de diferentes regiões, com 

suas particularidades em termos de saberes interagem de forma colaborativa para 

produção de uma obra. A dimensão cultural influencia nos limites de criação e produção 

intelectual, sem esquecer a consideração dos diferentes aspectos como a formação do 

conhecimento, a história regional ou dos indivíduos envolvidos, o desenvolvimento social 

e econômico regional e individual.  

A criação de um recurso aberto também necessita considerar a propriedade 

intelectual. Os limites legais surgem como forma de regulamentação e respaldo jurídico 

para os integrantes da produção intelectual. Assim, a dimensão cultural deve se adequar 

ao contexto legal envolvido, observando os limites legais multinacionais, conforme as 

nacionalidades dos indivíduos envolvidos em um projeto colaborativo comum. O recurso 

aberto deve respeitar as dimensões culturais, legais e tecnológicas, e o contexto que está 

inserido e, também, observar as características multinacionais, adaptando estas 

dimensões quando surgirem conflitos ou divergências. 

 O experimento de pesquisa foi o estudo de caso do Projeto LATIn, projeto que 

tem como objetivo produzir livros didáticos de textos abertos no contexto da América 

Latina. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

As questões que envolvem as licenças, os recursos abertos e a ausência de 

marcos regulatórios claros, como o licenciamento, servem como subsídios para 

construção e arquitetura computacional. As novas produções e conteúdos intelectuais 

por meio de recursos computacionais é um tema relevante que não possui definições 

precisas. O estudo de licenças específicas para contemplação do aspecto aberto e a 

criação de obras de autoria colaborativa por meio de recursos computacionais não 

possuem definições claras para a arquitetura computacional, tanto para o caráter interno 

ou nacional, quanto para o caráter multinacional. 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Para contextualizar o problema de pesquisa, será estabelecida a seguinte 

pergunta de pesquisa: Quais os aspectos tecnológicos, culturais e legais, envolvidos na 

construção e compartilhamento de recursos abertos devem ser considerados na 

elaboração de iniciativas nesse sentido? 

Para o problema de pesquisa, considera-se: 

 Apresentar um framework que privilegie a criação e o compartilhamento de recursos 

abertos levando em consideração as dimensões tecnológica, cultural e legal. 

A principal hipótese de pesquisa é o estabelecimento de um framework conceitual 

que abarque os aspectos tecnológicos, culturais e legais, viabilizando a execução de 

iniciativas que permitem a criação de recursos abertos reutilizáveis em contextos 

extraterritoriais.  

 

1.3 OBJETIVOS DE PESQUISA 

Os Recursos Abertos devem atuar como instrumento e suporte ao 

desenvolvimento do conhecimento, caracterizados como uma forma de inovação. Os 

seguintes objetivos foram definidos para este trabalho de pesquisa: 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

Com o presente estudo e pesquisa, o objetivo geral será elaborar um framework 

de suporte aos processos de autoria colaborativa e os aspectos tecnológicos, culturais e 

legais em recursos abertos. 

 

1.3.2 Objetivo Específico 

Para alcançar o objetivo geral proposto para a resolução do problema de pesquisa, 

os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos: 

 Identificar nas teorias envolvidas no estudo de recursos abertos, os aspectos que 

privilegiam o processo de criação e desenvolvimento destes recursos; 

 Estudo no âmbito legal e atual dos processos de autoria de recursos abertos; 

 Identificar uma licença que suporte os processos de autoria colaborativa em recursos 

abertos; 
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 Estudo dos aspectos tecnológicos, culturais e legais que devem ser observados na 

criação e desenvolvimento de recursos abertos. 

 Estudo de caso aplicado ao Projeto LATIn. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

As iniciativas de criação e produção de Recursos Abertos podem ser consideradas 

uma alternativa para diferentes estratégias que favoreçam uma difusão social de 

inovações e do acesso a materiais educacionais. A criação e produção de Recursos 

Educacionais Abertos (REA), baseados em princípios de recursos abertos, 

disponibilizados para todos indivíduos encontram questões inerentes que devem ser 

consideradas, tais como aspectos legais e diferenças culturais, considerações 

tecnológicas específicas e estratégias que favoreçam a premissa de Abertura 

(Openness) dos recursos desenvolvidos. 

Os recursos abertos, quando desenvolvidos como objetivo de acesso multicultural, 

podem ser considerados uma alternativa para publicação tradicional de materiais 

educacionais. Estes Recursos utilizam diferentes estratégias de adoção e tecnologias, 

formas de criação e aspectos legais, desse modo, os direitos de propriedade intelectual 

reenquadram e reorganizam as estratégias de alcance social, educacional e de 

acessibilidade. 

Os recursos abertos estão diretamente ligados a questões autorais e econômicas, 

conceitualmente voltados a formas de criação e inovações com a característica de 

produto sem aspecto econômico de difusão. O aspecto moral, de criador ou criadores da 

obra, ou seja, o direito inalienável e intransferível, continua estabelecido, mas sem o 

aspecto patrimonial intrínseco, exercido pelo titular que possui o direito de exploração 

econômica da obra. Desse modo, o planejamento estratégico cuidadoso deve ser 

considerado na criação de recursos abertos, levando em conta as dimensões culturais, 

tecnológicas e legais a serem estabelecidas. 

 

1.5 METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia de pesquisa a ser desenvolvida será a análise documental e a 

análise experimental. A análise documental será utilizada para o estabelecimento dos 
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marcos tecnológicos, culturais e legais de um framework de suporte a iniciativas de 

recursos abertos. A análise experimental será realizada por meio de um estudo de caso, 

o Projeto LATIn, contendo as dimensões previstas no framework quanto a iniciativa de 

criação e compartilhamento de livros abertos. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 O presente trabalho está dividido em 8 (oito) capítulos e encontram-se divididos 

conforme descrito a seguir. 

 O capítulo 2 apresenta o estudo sobre o conceito de Openness para a criação de 

Recursos Abertos e, em subcapítulos, o estudo sobre Recursos Educacionais Abertos 

(REA). 

 Nos capítulos 3, 4 e 5, apresenta-se as dimensões da temática deste trabalho, 

sendo estas a dimensão tecnológica, a dimensão cultural e a dimensão legal, 

respectivamente, envolvidas no conceito do tema e abordadas nestes capítulos. Ainda 

no capítulo 5, aborda-se os conceitos legais que permeiam os recursos abertos, como o 

conceito de autor, autoria colaborativa, direito moral e patrimonial, processos de autoria, 

obra original, derivada, versionamento e licenças. Estes conceitos envolvem tanto 

características legais quanto influenciam em novas formas de enquadramento dos 

avanços tecnológicos. 

 No capítulo 6, apresenta-se uma proposta de Framework que privilegia a criação 

e o compartilhamento de recursos abertos levando em consideração as dimensões 

tecnológica, cultural e legal.  Em seu subcapítulo, encontra-se uma análise do estado da 

arte do tema de pesquisa. 

 O capítulo 7 apresenta um estudo de caso na América Latina, objeto de estudo do 

presente trabalho. Seus subcapítulos abordam a descrição do estudo de caso e a análise 

deste estudo de caso a luz do framework proposto. 

 No capítulo 8, serão apresentadas as considerações finais do trabalho. 
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2 O CONCEITO DE OPENNESS 

 

A tradução de Openness para a língua portuguesa é Abertura, mas seu conceito 

vinculado a recursos computacionais é mais abrangente.  

Segundo Wiley (2014), o conceito de “Open”, com tradução para Aberto na língua 

portuguesa, assume um entendimento comum dos termos de recursos educacionais, 

descrevendo como uma questão relacionada ao custo e licenciamento de direitos de 

autor. Para este autor, “aberto” significa que um recurso está disponível sem custos e 

quando cinco princípios, chamados "5Rs", conforme Wiley (2014) descreve, também são 

disponibilizados sem custos. Estes princípios podem ser descritos como: 

● Reutilizar: considerado nível mais básico de Openness. Os indivíduos estão 

autorizados a utilizar em sua totalidade ou em parte recurso, de diferentes formas e 

para os seus próprios objetivos pessoais. Por exemplo, o download de um vídeo 

educativo para assistir em outro momento, ou, também, fazer uma cópia de segurança 

do conteúdo.  

● Redistribuir: As pessoas podem compartilhar o trabalho com outras pessoas, ou 

seja, o direito de compartilhar cópias do conteúdo original, as revisões ou os remixes 

com os outros indivíduos.  Por exemplo, enviar e-mail contendo um artigo digital para 

um colega, ou, dar uma cópia do conteúdo a um amigo.  

● Rever: As pessoas podem se adaptar, modificar, traduzir, ou alterar a forma do 

trabalho, ou seja, o direito de se adaptar, ajustar, modificar ou alterar o conteúdo em 

si.  Por exemplo, ter um livro escrito em Inglês e transformá-lo em um livro de áudio 

em espanhol, ou também, traduzir o conteúdo para outra língua. 

● Remixar: As pessoas podem ter dois ou mais recursos existentes e combiná-los para 

criar um novo recurso, ou seja, o direito de combinar o conteúdo original ou revisado 

com outros conteúdos para criar algo novo. Por exemplo, levar conferências de áudio 

de um curso e combiná-los com slides de um outro curso para criar uma nova obra 

derivada. 

● Reter: também traduzido para armazenar, define-se como o direito de fazer, possuir 

e controlar conteúdos. Por exemplo, efetuar o download, armazenar e gerenciar o 

conteúdo nele contido. 



20 

 

Wenk (2010) afirma e repete a definição avançada por Free Cultural Word1 na 

definição de Openness: 

● A liberdade de usar o trabalho e aproveitar os benefícios de uso. 

● A liberdade de estudar o trabalho e de aplicar o conhecimento adquirido a partir dele. 

● A liberdade de fazer e redistribuir cópias, no todo ou em parte, de informações ou 

expressões contidas no conteúdo. 

● A liberdade de fazer mudanças e melhorias, objetivando a distribuição na forma de 

obras derivadas. 

Para criação de Recursos Abertos e facilitar a difusão dos 5 R´s de Wiley (2014), 

existe uma ferramenta que os criadores devem levar em consideração, que permite 

legalmente esses 5 R´s e o licenciamento aberto. Esta ferramenta é a licença, importante 

e necessária, pois existem diferentes legislações em diferentes países, que podem 

restringir a possibilidade de reutilizar trabalhos criativos.  As licenças Creative Commons, 

que serão abordadas a seguir, estão entre as licenças abertas mais comuns. 

Desse modo, observa-se os fatores essenciais no quesito Abertura (Openness), a 

abertura legal com licenças flexíveis e a abertura no sentido técnico, facilitando o 

processo de adaptação do recurso digital. Além destes fatores, apresenta-se nos 

capítulos a seguir, a necessidade de adaptação ao contexto cultural envolvido na criação 

de um recurso aberto. 

Uma definição para Recursos Educacionais Abertos (REA) ainda está em 

construção, conforme verificado com o princípio “reter” (retain) que foi incluído nos 

princípios de Openness recentemente. (WILEY, 2015).   

Por estar em desenvolvimento, há um crescente consenso de que a definição de 

REA deva incorporar três dimensões, como se apresenta nos próximos capítulos.  Os 

recursos devem incorporar os cinco princípios de Openness (reutilizar, rever, remixar, 

redistribuir e reter) que pode ser dividido em forma de abertura tecnológica, econômica, 

social e jurídica. (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2007). 

 

 

                                                 
1 FREE CULTURAL WORK. Disponível em: <http://freedomdefined.org/Definition>. 
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2.1 RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS (REA) 

Os Recursos Educacionais Abertos são aqueles que devem possuir os princípios 

de Openness definidos por Wiley (2014), rever, reutilizar, redistribuir, remixar e reter. 

Estes recursos são materiais digitais oferecidos de forma livre e abertamente para 

educadores, estudantes e autodidatas para utilizar e reutilizar no ensino, aprendizagem 

e investigação. (WENK, 2010). 

 Para Wenk (2010), os Recursos Educacionais Abertos visam quebrar barreiras, 

sendo essas constatadas por meio de material didático fechado, ou seja, que possuem 

senhas dentro de sistemas privados. Assim, estas barreiras seriam superadas ao permitir 

o compartilhamento de conteúdo livremente. 

O mesmo autor aborda os conceitos de Openness e Educacional de REA e após 

explicita uma classificação para estes recursos. Para Wenk (2010) a Abertura 

(Openness) dos Recursos Educacionais Abertos refere-se: 

● A liberdade de usar um recurso e aproveitar os seus benefícios. 

● A liberdade de estudar o recurso e aplicar os conhecimentos nele adquiridos. 

● A liberdade de fazer e redistribuir cópias, no todo ou em parte, da informação ou texto. 

● A liberdade de fazer mudanças e melhorias e distribuir obras derivadas. 

O referido autor conceitua o termo Educacional de REA como sendo o material 

produzido com o objetivo de utilização em contextos educativos formais, embora os 

recursos educacionais abertos podem ser usados para a aprendizagem informal.  

Um recurso educacional aberto pode ser classificado, conforme Wenk (2010), 

como: 

● Conteúdos de aprendizagem (por exemplo, cursos, módulos, objetos de 

aprendizagem, exercícios); 

● Softwares (por exemplo, desenvolvimento de softwares, software para a organização 

de conteúdos, software de simulação); 

● Hardware (por exemplo, plataformas eletrônicas de prototipagem); 

● Recursos de implementação (por exemplo, licenças creative commons, melhores 

princípios de práticas de design); 

● Padrão de interoperabilidade (por exemplo, um sistema informático se comunica de 

forma transparente com outro sistema); 
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● Mídia (por exemplo, imagens, gravações em áudio, vídeos). 

 Ao observar a literatura sobre REA, deve-se observar a declaração oferecida pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que 

estabelece: 

REA são 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). 

 

Não existe uma única definição de Recursos Educacionais Abertos, existem os 

conceitos já estabelecidos, mas a definição ainda está em estudo, discussão e evolução. 

Ao expressar uma definição para o conceito de REA, a UNESCO tenta consolidar 

conceitos e estudos consolidados e em andamento. Ao interpretar a definição atual da 

UNESCO e relacioná-la com outras definições, os recursos educacionais abertos são 

materiais com foco educacional em quaisquer suportes tecnológicos e com livre acesso 

por qualquer indivíduo, sob uma orientação de uma licença aberta, que possuem as 

características dos 5 R´s e com formatos técnicos abertos. Alguns exemplos de Recursos 

Educacionais Abertos são cursos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, 

software, objetos de aprendizagem, e qualquer outra ferramenta, material ou técnica que 

possa apoiar o acesso ao conhecimento. 

A seguir, nos próximos capítulos, apresenta-se as dimensões tecnológica, cultural 

e legal de Openness, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/WPFD2009/Portuguese_Declaration.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/WPFD2009/Portuguese_Declaration.html
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3 DIMENSÃO TECNOLÓGICA DE OPENNESS 

 

A dimensão tecnológica de Openness baseia-se dos princípios dos 5R´s e deve 

possuir a característica de compartilhamento intrínseca, ou seja, um recurso aberto 

compartilhável, possui os padrões de utilização de interoperabilidade e funcionalidade, 

conforme Hodgkinson-Williams e Gray (2009). O conceito de Openness está diretamente 

ligado à dimensão tecnológica desenvolvida, devido à necessidade de abertura no 

sentido técnico para o processo de adaptação do recurso digital. Tuomi (2006) salienta 

que as normas técnicas de interoperabilidade tornam possíveis os sistemas interagirem 

e coexistirem e, também destaca, que estas normas técnicas de interoperabilidade 

podem ser consideradas em plataformas privadas, com proprietários, ou abertas. 

As tecnologias digitais são facilitadoras para os 5R´s, mas a escolha da tecnologia 

e mídia podem restringir suas atividades. Algumas considerações importantes devem ser 

observadas quando da construção de um recurso aberto: 

● Instrumentos ou ferramentas tecnológicas que possibilitem a edição; 

● Características intrínsecas que o recurso seja editável. 

Observa-se estas considerações na construção de um recurso aberto, com 

padrões abertos de armazenamento. Um padrão aberto refere-se a formatos de arquivos 

que estão disponíveis publicamente, com os direitos de uso, relatando as normas e 

especificações contidas para esta utilidade, possuindo interoperabilidade, acessibilidade 

e disponibilidade, por exemplo. Outro exemplo, é a web aberta,  constituída sobre 

especificações do World Wide Web Consortium2, que garante que todos navegadores 

podem implementar os protocolos em uma base livre de royalties. Dessa forma, tanto o 

software livre quanto os navegadores fechados podem acessar e interpretar a informação 

digital em www (world wide web). 

Uma das características primordiais dos Recursos Educacionais Abertos é o uso 

de padrões em formatos abertos, que são facilmente editáveis e garantem o acesso a 

ferramentas necessárias para rever, remixar, redistribuir, reter e reutilizar.  O conteúdo 

digital aberto deve conter uma licença de software que possibilite modificar e adaptar 

conforme os 5 R´s. 

                                                 
2  Disponível em: <http://www.w3.org>. 
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A Figura 1 apresenta um gráfico contendo a dimensão tecnológica para Recursos 

Abertos, estabelecendo a complexidade tecnológica de openness. 

Figura 1: Dimensão Tecnológica de Openness para Recursos Abertos 

 

Fonte: O autor (2016). 

A Figura 1 “dimensão tecnológica de openness para recursos abertos” apresenta 

uma complexidade tecnológica de Openness em face da incorporação de recursos 

tecnológicos em recursos abertos, determinando a maior viabilidade de Openness com a 

incorporação de jogos, conteúdos 3D, animações, simulações e vídeo em livros 

multimída, além do áudio.  Estes possuidores são de uma complexidade tecnológica 

menor, distanciando-se da complexidade tecnológica de Openness quando os recursos 

abertos apenas contêm textos, atividades e imagens, como nos livros tradicionais. 
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4 DIMENSÃO CULTURAL DE OPENNESS 

 

A dimensão cultural centrada no desenvolvimento de um trabalho no contexto 

“aberto”, ou seja, de Openness, se contrapõe às pretensões de universalidade e 

objetividade do conhecimento visto de uma única forma ou por uma única cultura. A 

observação dessa dimensão aumenta ao observar outras culturas existentes, formando 

uma dimensão multicultural.  A produção de recursos abertos, tanto para o autor como 

para o usuário, deve observar essa dimensão multicultural, pois reconhece que existem 

pontos de vista particulares baseados em contextos históricos, políticos, sociais e 

econômicos, conforme Ladson-Billings (2004). Estes pontos de vista auxiliam na 

produção e uso de recursos abertos, bem como no entendimento da dimensão cultural e 

multicultural envolvidos na criação. 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO 

Surge uma divisão entre localização e adaptação quando se depara com o tema 

de Recursos Abertos. Para Amiel, Orey e West (2010), há uma divisão nos recursos 

educacionais abertos (REA), entre os que possuem e não possuem elementos culturais, 

ou seja, “com elementos culturais” e os “sem elementos culturais”. 

Para estes autores Amiel, Orey e West (2010), existe uma divisão dentro dos 

Recursos Educacionais (RE) e nestes recursos os elementos culturais não estão 

presentes e seu desenvolvimento são rígidos na forma técnica, ou seja, de difícil 

modificação por quem não seja autor original do recurso desenvolvido, desta forma, são 

considerados sem elementos culturais. 

Assim, a divisão dentro dos Recursos Educacionais (RE) ocorre quando os 

recursos possuem elementos culturais, sendo esta divisão formada por Recursos 

Educacionais com Saliências Culturais (RESC) e os Recursos Educacionais com 

Adaptações Culturais (REAC), conforme Amiel, Orey e West (2010). Há outro recurso 

educacional com elementos culturais, chamado de n-Cultura, que estão presentes 

pessoas com necessária diversidade cultural ou regional, quando a localização pode 

interferir para diferenças culturais. O modelo n-Cultura, proposto por Amiel, Orey e West 

(2010), traz experiências e conhecimento cultural dos autores e usuários diversos, por 
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vezes pertencentes aos grupos para os quais os recursos são destinados. 

(HENDERSON, 1996 apud AMIEL; OREY; WEST, 2010).  O “n” representa as diversas 

culturas existentes neste recurso, que poderá ser utilizado em diferentes contextos, 

trazendo ao grupo de desenvolvimento autores com a necessária diversidade 

representativa para construção do Recurso Educacional Multicultural.   

Os recursos que se caracterizam por uma combinação de Recursos Educacionais 

(RE) e uma série de materiais que ajudam o aprendiz ou instrutor a elaborar sobre o 

contexto intrínseco do recurso, dessa forma explicitando os elementos culturais e 

oferecendo suporte e explanações, sugestões e formas de uso  e análise, como forma 

de guia ou estratégia instrucional que se beneficiam do contexto cultural,  são 

denominados como Recursos Educacionais com Saliências Culturais (RESC), conforme 

Amiel, Orey e West (2010).  Estes autores também definem que um recurso educacional 

altamente flexível, que pode ser adaptado por múltiplos atores em contextos diferentes e 

tem como objetivo promover a contextualização e propor o controle de um recurso, de 

forma que este aproxime-se do usuário final, são denominados Recursos Educacionais 

com Adaptações Culturais (REAC). Deste modo, a divisão entre localização e adaptação 

surge quando os recursos possuem elementos culturais ou também chamados “com 

elementos culturais”, sendo estes RESC e REAC.  

As diferentes localizações no desenvolvimento de Recursos Educacionais Abertos 

influenciam no produto final, bem como se faz necessário adaptar estes recursos para o 

contexto cultural ao qual se inserem.  

 

4.2 CONTEXTO MULTICULTURAL 

A dimensão cultural de openness consiste em uma ideia de produção complexa, 

com diferentes contextos na utilização de recursos abertos e da equipe autoral 

multidisciplinar, sendo esta possuidora de competências analíticas e decisões criativas 

(MUÑOZ-ARTEAGA et al., 2011) ao se deparar com o contexto multicultural.  

A produção de recursos abertos pode ser fortemente influenciada pela cultura, com 

aspectos como o valor das pessoas, forma de aprender, resolução de problemas, 

situações práticas (MUÑOZ-ARTEAGA et al., 2011) e, observando estes aspectos, os 

recursos abertos precisam ser traduzidos, conforme o local que está inserido e adaptado 
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de forma a se adequar às necessidades e preferências dos usuários em outras culturas, 

confirmando sua característica multicultural. Esta tradução não será apenas literal, mas 

adaptada aos aspectos culturais das diversas localizações que se podem encontrar os 

usuários, priorizando a diversidade e complexidade que poderá surgir.  

A dimensão cultural pode se tornar evidente considerando os elementos culturais, 

tanto na forma de guia instrucional (RESC), como na forma de adaptação em diferentes 

contextos e controle pelo usuário (REAC), conforme os conceitos expostos 

anteriormente, na criação e desenvolvimento de Recursos Educacionais Abertos.  

A educação multicultural é um processo que promove a interdisciplinaridade entre 

os indivíduos envolvidos e possibilita a compreensão e relações construtivas e 

harmoniosas entre as pessoas de diferentes culturas. Incentiva os indivíduos, 

independente da faixa etária, ao contato interpessoal, permitindo que diferentes culturas 

se apresentem como fonte de aprendizagem, enriquecimento e transformação pessoal. 

A Figura 2 apresenta um gráfico contendo a dimensão cultural de openness para 

Recursos Abertos, estabelecendo a complexidade existente entre globalização e 

localização relacionados aos aspectos de criação destes recursos. 
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Figura 2: Dimensão Cultural de Openness para Recursos Abertos 

 

Fonte: O autor (2016). 

Na Figura 2   “dimensão cultural de openness para recursos abertos”, encontra-se 

a língua e os componentes culturais como influências importantes no aspecto 

globalização e localização, dispondo subdivisões importantes da dimensão cultural de 

openness. 
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5 DIMENSÃO LEGAL DE OPENNESS  

 

O processo comum de produção intelectual no ambiente virtual é considerado 

como um conjunto de procedimentos. Como escritores, por exemplo, escrevem, editam 

e publicam seus livros e o produto final desse processo é um livro texto em uma forma 

indivisível.  Este modelo de produção intelectual se baseia em práticas históricas de 

direito autoral e de ferramentas para escrita disponíveis atualmente.   

Novos enfoques para concessão de licenças e de intercâmbio de conteúdos, bem 

como novas ferramentas de colaboração estão abrindo oportunidades para novas formas 

de produção de livros texto e estratégias de colaboração, o que inclui livros abertos, 

especificamente os criados com finalidade didática para utilização como livros texto para 

apoio educacional, conforme Henderson e Nelson (2011). 

Os Recursos Abertos, como os conteúdos textuais abertos, se encontram 

publicados e distribuídos por meio de sistemas computacionais, auxiliando no acesso ao 

conhecimento.  Assim, novos enfoques para concessão de licenças e intercâmbio de 

conteúdos, bem como novas ferramentas de colaboração, abrem oportunidades para 

criação e produção de REA´s. 

O aspecto colaborativo da criação de uma obra envolve uma produção intelectual 

de diversos autores e poderá utilizar a comunicação e o desenvolvimento de sistemas 

computacionais para facilitá-lo. Esta colaboração é resultado do processo de autoria 

realizada entre vários participantes. Assim, o produto final gera um debate e a 

necessidade de definir critérios específicos na produção de Recursos Abertos 

desenvolvida de modo colaborativo. 

No estudo dos direitos relacionados ao autor, nas regras de copyright, tem-se a 

proibição da cópia de qualquer parte de um livro, o que obriga autores de livros texto, a 

encontrar diferentes maneiras de expressar conceitos similares, mesmo se tenham 

escrito sobre os temas amplamente conhecidos, com o fim de evitar uma infração das 

normas. Por outro lado, as novas licenças abertas, como Creative Commons, permitem 

a reutilização e adaptação das partes ou inclusão de livros completos, pois a obra pode 

ser alterada por terceiros autores livremente, caso o autor da obra o permitir. 
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Deste modo, o processo de criação e uso de Recursos Abertos, podendo ser 

educacionais ou não, tem-se a colaboração, como ponto importante na evolução e 

derivação de uma obra.  A colaboração de conteúdos, que se deriva diretamente do 

caráter aberto, oferecendo uma gama de novas possibilidades para a criação e 

reutilização de materiais, resultando em uma série de discussões que vão desde 

aspectos legais àquelas relativas à implementação, adoção e estratégias de difusão.   

Dentro deste contexto, a questão da autoria e propriedade intelectual é 

apresentada como um fator transversal nestes processos, ou seja, se por um lado, 

baseia-se no direito e licenciamento, por outro, a sua definição é essencial nas 

especificações computacionais e estratégias de adoção. Os direitos autorais estão 

previstos no artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição Federal Brasileira de 1988. 

Por essa razão, esses direitos, conforme Oikawa (2008), são considerados direitos 

fundamentais e com o desenvolvimento constante dos meios tecnológicos sua proteção 

sofre algumas relativizações, o que caracteriza um aspecto de evolução dos aspectos 

jurídicos e tecnológicos envolvidos. 

Assim, o estudo da autoria e de licenças em recursos abertos constata-se a falta 

de formalização de critérios de autoria e de obras derivadas.  É necessário analisar de 

modo multidisciplinar para estudar o conjunto de direitos envolvidos para recursos 

abertos e possibilitar soluções ou desenvolvimento de novas tecnologias, bem como, 

criar conteúdos. 

O estudo sobre a propriedade intelectual surge devido a formalização do direito no 

intuito de proteção aos bens intelectuais provenientes do direito autoral, da propriedade 

industrial e do direito sui generis.  A proteção, ou direito positivo, destes direitos não se 

referem somente ao ramo do direito patrimonial, mas englobam os direitos inerentes à 

obra, à criação, à novidade e à originalidade, bem como, aos direitos morais do autor, 

conforme a Convenção de Berna (WIPO, 1979). 

 A propriedade intelectual aplica-se à área do conhecimento que envolve tanto as 

patentes quanto os desenhos industriais, direitos do autor, marcas, etc. (PAESANI, 2012, 

p. 1). Desse modo, a propriedade intelectual é gênero e o direito autoral, a propriedade 

industrial e o direito sui generis são espécies. 
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No âmbito internacional, tem-se como responsável pela administração dos 

tratados internacionais e assuntos referentes ao tema, a Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI). Também, cita-se os tratados e convenções 

internacionais relacionados a propriedade intelectual, como a Convenção de Paris 

(BRASIL, 1883), Convenção de Berna (WIPO, 1979) e o Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights, conhecido como Acordo TRIPS (BRASIL, 1994), que significa 

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comércio. 

 A organização internacionalmente responsável pela administração dos tratados 

internacionais relativos à propriedade intelectual é a Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI), que faz parte da Organização das Nações Unidas (ONU) 

desde 1974.  Entre os tratados sob sua responsabilidade, tem-se a Convenção de Berna, 

considerado o principal tratado internacional sobre o assunto, que constituiu uma 

tentativa de harmonização entre essas diferentes concepções.   

O Brasil assinou e ratificou diversas convenções e tratados internacionais que 

visam à proteção da propriedade intelectual.  Dentre estas, podemos citar algumas mais 

importantes, como a Convenção da União de Paris, a Convenção da União de Berna e o 

acordo TRIPS, que determinam parâmetros mínimos de proteção aos direitos autorais 

aos países signatários, dentre os quais elaboram suas normas internas respeitando os 

parâmetros e orientações. 

No Brasil, encontra-se na Constituição Federal, no seu artigo 5º, os incisos XXVII 

e XXVIII, as disposições de proteção aos direitos autorais, conforme a seguir: 

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação 
ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que 
a lei fixar, 
XXVIII – são assegurados, nos termos da lei: 
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 
desportivas; 
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que 
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às 
respectivas representações sindicais e associativas; 

 

 Do mesmo modo, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIX, estabelece 

proteção a propriedade industrial, conforme vemos: 
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XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros 
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País. 
 

Paesani (2012, p. 4) relata o que os direitos sobre a Propriedade Intelectual 

são direitos exclusivos, ou seja, direitos de excluir terceiros, que não o 
titular, da fruição econômica do bem, a intervenção do Estado se faz 
necessária para coibir a cópia, restringir a concorrência desleal e proteger 
as inovações e as novas obras intelectuais. A propriedade intelectual 
nasce da lei, não é um direito natural e espelha o patrimônio cultural de 
um povo. 

 

Além das disposições vistas à luz da carta magna, encontramos leis 

infraconstitucionais que complementam estes artigos, sendo estas, a Lei n. 9.610/1998 

que dispõe sobre os Direitos Autorais (LDA), que assegurou o direito constitucional de 

que os autores, de qualquer obra, possuam o direito exclusivo de publicação, utilização 

ou reprodução.  A Lei n. 9.279/1996 refere-se à Propriedade Industrial e menciona o 

Direito Sui Generis, visto na Lei n. 9.609/1998 que dispõe sobre a proteção da 

propriedade intelectual relativos ao programa de computador, comumente chamada de 

Lei do Software. 

O primeiro aspecto a considerar na propriedade intelectual é o contexto legal na 

iniciativa de produção autoral.  O sistema de direitos autorais com base na tradição 

jurídica de direito romano, que possui sua estrutura baseada em leis escritas, ao contrário 

dos sistemas anglo-saxônicos, que está baseado no Common Law e proveniente de uma 

legislação que não escrita, assim, considerado a trabalhar como uma emanação da 

personalidade do autor, fazendo uma distinção entre direitos econômicos, também 

chamados patrimoniais, e direitos morais, conforme relata Garcia (2013). 

Nos sistemas anglo-saxônicos, os direitos morais permanecem fora da lei 

chamada "leis de direitos autorais", principalmente por tratar os direitos patrimoniais 

sobre as obras, trazem comercialização de bens de consumo com características muito 

semelhantes à propriedade aplicável a bens físicos. Nos sistemas da tradição latina de 

proteção dos direitos morais, encontra-se mecanismos que muitas vezes impedem 

iniciativas de acesso a ativos intangíveis. 
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Discorre-se a seguir sobre a temática proposta, limitando o estudo e discussão 

que estará mais centrada no autor, com suas definições e formas, e na lei de direitos 

autorais, relacionando esse processo em sistemas informáticos e em recursos abertos. 

O direito autoral surge na antiguidade, mas difere do sistema de direitos autorais visto 

atualmente. Podemos relembrar a antiguidade e como os impérios grego e romano, 

influenciando a cultura ocidental, produziam de variadas formas de expressão sua arte, 

principalmente no teatro e artes plásticas.  Textos aclamados em praças públicas ou 

peças teatrais eram reproduzidos sem repressão aos reprodutores, hoje em dia, 

plagiadores. 

 Paranaguá e Branco (2009) relatam que nos impérios grego e romano não existia 

uma legislação para defesa dos direitos do autor, mas este possuía grande domínio sobre 

sua obra, o que possibilitava negociar até mesmo sua autoria, conforme segue: 

Há registros de um interessante caso em que o poeta Marcial discute com 
Fidentino, suposto plagiador de sua obra, os meios de aquisição de seus 
trabalhos. Marcial teria argumentado: “ segundo consta, Fidentino, tu lês 
os meus trabalhos ao povo como se fossem teus.  Se queres que os digam 
meus, mandar-te-ei de graça os meus poemas; se quiseres que os digam 
teus, compra-os, para que deixem de ser meus”. E teria ainda afirmado 
que “quem busca a fama por meio de poesias alheias, que lê como suas, 
deve comprar não o livro, mas o silêncio do autor. (PARANAGUÁ; 
BRANCO, 2009, p. 14). 

 

 No período da Idade Média, não havia grandes interesses pelas artes nem pela 

ciência, o que voltou a ocorrer por volta do século XV, em meio a uma época dominada 

pela Igreja e pela Monarquia que repreendiam qualquer forma de expressão intelectual, 

temerária em perder seus privilégios.  Mas, não muito tempo após rebelados ideológicos 

ganharem vez, surge a imprensa, os livreiros, a Renascença.  Obras, textos, arte, 

começam a circular e tomar valor comercial. Nesse momento, conforme Paranaguá e 

Branco (2009), os autores, passaram a entender que eram detentores de direitos e 

mereciam ser protegidos. 

 Logo após esse período, já nos séculos seguintes, surgem leis e ordenamentos 

para respaldar esses direitos e garantir a proteção econômica. É o caso do Estatuto da 

Rainha Ana (Statute of Anne) da Inglaterra, que regulamentava os direitos de edição, 

retirando privilégios dos livreiros, no futuro chamados de editores, concedendo o direito 

de cópia de certa obra por 21 anos. Esse direito, mesmo não parecendo muito benéfico 
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comparado ao direito autoral atual, foi um marco inicial para o avanço que ocorreria no 

futuro. A construção de mecanismos de proteção dos direitos autorais está em constante 

evolução.  A legislação difere-se, sobre este tema, em diversas partes do mundo, mas 

vêm se adaptando aos avanços tecnológicos.  

O direito autoral está sendo abordado nas legislações internas, nos tratados e nas 

convenções internacionais, procurando adaptar-se à evolução corrente. Pode-se 

observar o sistema jurídico angloamericano chamado “copyright”, que tem como objeto 

de direito a obra, e na prerrogativa patrimonial, baseado no sistema common law, que 

não possui sua legislação escrita, mas baseada em costumes, este sistema possui em 

seu escopo fundamental a proteção da obra, ou seja, é dada ênfase na parte econômica, 

por meio do direito de reprodução e comercialização (LEMOS; BRANCO JUNIOR, 2009). 

Este regime difere-se da origem romano-germânica, que tem o direito patrimonial 

e o sujeito de direito, o autor, com o direito moral. Já o copyleft é considerado um 

mecanismo jurídico para garantir aos criadores da obra que possam licenciar o uso de 

suas obras, ainda que amparados, além dos limites da legislação. 

Por meio das licenças inspiradas no copyleft, aos licenciados seria 
garantido, de maneira genérica, valer-se das obras de terceiros nos 
termos da licença pública outorgada (...) 
O copyright é visto pelos mentores originais do copyleft como uma 
maneira de restringir o direito de fazer e distribuir cópias de determinado 
trabalho, uma licença de copyleft usa a lei do copyright de forma a garantir 
que todos que recebam uma versão da obra possam usar, modificar e 
também distribuir tanto a obra quanto suas versões derivadas. Assim, de 
maneira leiga, pode-se dizer que copyleft é o oposto de copyright. 
(LEMOS; BRANCO JUNIOR, 2009). 

    

Pedro de Paranaguá Moniz e Pablo de Camargo Cerdeira (2004) abordam sobre 

o sistema copyleft surgido nos Estados Unidos: 

Em breve resumo, as licenças copyleft licenciam os direitos do copyright, 
mas obrigam todos os licenciados a fazer referência ao autor da obra e a 
utilizarem o mesmo modelo de licenciamento nas redistribuições do 
mesmo original, de cópias ou de versões derivadas. (MONIZ; CERDEIRA, 
2004). 

 

No Brasil, os contratos copyleft possuem o conceito de direito moral do criador da 

obra, visando constituir conceito de liberdades e restrições dentro dos sistemas copyright, 

o que já ocorre no ordenamento jurídico pátrio. Desse modo, no Brasil já está inserido 

esse conceito, pois existe previsão legal mais favorável a um dos alicerces dos contratos 
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copyleft. O direito autoral é um aspecto do contexto legal que envolve uma obra e, 

tratando-se de autores de diferentes países, um recurso aberto deverá ter sua construção 

baseada em ordenamentos jurídicos distintos, devido estes contextos serem 

delimitadores para a produção autoral.  

A formação legal de um país ou de diferentes países possui influência do contexto 

cultural que o povo está inserido, assim, diferentes países, mesmo adotando influências 

de tratados internacionais podem originar diferentes leis ou formas distintas de 

interpretação de uma lei, sendo esta interna ou externa, como leis criadas dentro do 

território ou adotadas por tratados ou convenções internacionais, respectivamente.  Estas 

diferenças podem gerar divergências legais ou culturais, devido a soberania de cada 

país, resultando em uma formação legal própria. 

Configurado como direito da personalidade e direitos humanos nos sistemas 

jurídicos latinos, o direito autoral possui a proteção jurídica de forma mais complexa, 

devido somente ao autor da obra poder exercê-lo. Nos sistemas jurídicos de common 

law, os direitos morais inseridos nas leis de direitos autorais não são considerados, 

destacando apenas os direitos patrimoniais, caracterizando-os como bens físicos e 

transformando o direito moral em um bem de consumo comercializável. 

A dimensão legal de Openness, em termos de propriedade intelectual, direciona o 

entendimento de bloqueio ou restrição para os direitos econômicos inclusos nos direitos 

autorais, por meio da adoção de licenças flexíveis que incorporam os princípios dos 5R´s. 

Estas licenças auxiliam o modo que uma obra será incorporada no sistema jurídico e 

como os usuários desta obra poderão usá-la.   

Além da adoção de uma licença na criação de recursos abertos, torna-se 

necessário observar as possíveis fronteiras e divergências de interpretações legais, 

originando uma interpretação de forma mais ampla, por meio da adoção de tratados e 

convenções internacionais por cada país, bem como um consenso em sua aplicação ao 

caso concreto.  Este consenso, pode ser na forma de um contrato ou acordo de autoria, 

tratando-se de obras colaborativas ou obras derivadas, previstos na legislação interna de 

cada país ou baseado em normas internacionais, configurando, desse modo, uma 

orientação na dimensão legal para criação de Recursos Abertos. 
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5.1 CONCEITO DE AUTOR  

Autor, conforme a Lei de Direitos Autorais (LDA) n.9.610/98, em seu art. 11, “é a 

pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica”. Em seu parágrafo único, 

do citado artigo, afirma que a proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas 

jurídicas nos casos previstos nesta Lei. 

Com isso, pode-se distinguir autor e titular, ou seja, somente a pessoa física pode 

ser autor, mas, esta pode transferir a titularidade de seus direitos para qualquer terceiro, 

pessoa física ou jurídica.  Neste caso, ainda que a pessoa física seja sempre a autora da 

obra, o titular legitimado a exercer os direitos sobre esta pode ser uma pessoa jurídica 

ou física distinta do autor (PARANAGUÁ; BRANCO, 2009, p. 39). 

Os artigos 12 e 13, da LDA, estabelecem, respectivamente,  sobre a identificação 

do autor, assim “para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística 

ou científica usar de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de 

pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional” e “considera-se autor da obra 

intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que, por uma das modalidades de 

identificação referidas anteriormente, tiver, em conformidade com o uso, indicada e 

anunciada essa qualidade na sua utilização”. 

A titularidade de direitos de autor, será fornecida a “quem adapta, traduz, arranja 

ou orquestra obra caída em domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, 

arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua”, conforme dita o artigo 14 

da LDA. A divulgação da obra refere-se ao poder do autor para manter a obra inédita, 

conforme sua vontade. 

O reconhecimento do direito de um autor sobre seu texto, segundo Kant 

apud Longo e Magnolo (2009), justifica-se devido ao vínculo intrínseco que há entre ele 

e seu trabalho. Mais do que um direito legal, a autoria é antes de tudo um direito moral, 

um bem não material, e também um direito econômico da exploração por quem o 

produziu. (LONGO; MAGNOLO, 2009). Afirma-se, desse modo, a bipartição na 

conceituação da autoria, considerando-se o direito moral e o direito econômico de uma 

obra. 

O direito da personalidade no ramo do direito intelectual considera o estudo dos 

direitos morais do autor. Contempla, dessa forma, “uma emanação da personalidade do 
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autor e que estão intimamente ligados à relação do autor com a elaboração, a divulgação 

e a titulação de sua obra” (PARANAGUÁ; BRANCO, 2009, p. 47). 

 Assim, os direitos morais do autor defendem o direito que o autor possui em 

relação a sua própria obra e que por ele deve ser exercido, desde que capaz. Caso o 

autor não seja capaz, ou seja, menor absolutamente incapaz ou pessoa relativa ou 

absolutamente incapaz, seu representante legal deverá requerê-lo.  Desse modo, os 

direitos autorais na forma econômica ou moral ficarão protegidos. 

Os direitos econômicos sobre a autoria submetem a questão temporal dos direitos 

sobre a obra.  A duração desses direitos é limitado no tempo, dependendo da legislação, 

o prazo mínimo de proteção estabelecido pela Convenção de Berna no art. 7 é de 50 

anos após a morte do autor. 

A Convenção de Berna (WIPO, 1979) retrata em seu art.6º.: 

Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo depois 
da cessão dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a 
paternidade da obra e de se opor a toda deformação, mutilação ou a 
qualquer dano à mesma obra, prejudiciais à sua honra ou à sua 
reputação. 

 

Estes direitos são caracterizados como forma inalienável e imprescritível. Eles 

fazem parte dos chamados direitos da personalidade e, por serem direitos humanos, são 

considerados de maneira que só o autor pode exercê-los. Em relação ao conteúdo 

específico dos direitos morais, não há unanimidade de critérios em toda a legislação, ou 

seja, direito de paternidade da autoria e reivindicação da obra.  Pode-se verificar o direito 

de integridade do autor, que pode opor a qualquer deformação, mutilação ou outra 

modificação do seu trabalho.  Se opuser a qualquer utilização do seu trabalho seria 

prejudicial à sua honra ou reputação.   

Outro aspecto é o direito de retirada do autor, que pode suspender qualquer forma de 

utilização de sua obra, com a compensação por perdas e danos, se for o caso. A 

criação de uma obra requer atenção em seu contexto autoral e com base nesta 

discussão sobre direitos autorais, surgem novas formas de autoria, conforme segue na 

Figura 3, a seguir: 
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Figura 3: Conceito de Autoria 

 
Fonte: O autor (2016). 

As diferentes formas de autoria possuem os princípios estabelecidos no conceito 

de autor, juntamente com a dimensão legal que se estabelece conforme as novas formas 

de criação de uma obra. Discorre-se a seguir, primeiramente, sobre o direito moral e o 

direito patrimonial, após, sobre as diferentes formas de autoria. 

 

5.1.1 Direito Moral 

 Os direitos morais do autor são considerados direitos da personalidade, portanto, 

inalienáveis e intransferíveis. Assim, mesmo que haja cessão dos direitos patrimoniais 

sobre a obra, o direito moral do autor é indisponível. 

O artigo 24 da LDA elenca quais são os direitos morais do autor, citados abaixo: 

I – o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 
II – o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou 
anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; 
III – o de conservar a obra inédita; 
IV – o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer 
modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam 
prejudica-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; 
V – o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 
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VI – o de retirar de circulação a obra ou de suspender quaisquer forma de 
utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem 
afronta à sua reputação e imagem; 
VII – o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre 
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo 
fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de 
forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em 
todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja 
causado. 

 

 Com a morte do autor, os direitos do autor transmitem-se a seus sucessores, 

conforme os incisos de I a IV do artigo 24 da LDA, ou seja, reivindicação da paternidade, 

inclusão do nome do autor na obra, o direito de proibir a publicação e a alteração da obra. 

A criação de uma obra emana da personalidade do autor, assim surge os direitos morais 

do autor, que são os componentes que unem o autor a sua obra, produzindo efeitos por 

toda sua existência, mesmo após a sua morte. Desta maneira, os direitos morais do autor, 

que se referem aos bens jurídicos tutelados, são de ordem incorpórea, imaterial ou 

intelectual, preservando a integridade da obra. 

 O direito moral do autor é um direito personalíssimo e possui a finalidade de 

proteção do criador da obra. Esse direito possui reflexo da personalidade do autor e, 

assim, protegidos pelas características intrínsecas dos direitos da personalidade, como 

as de ser imprescritível, impenhorável, irrenunciável e inalienável. Os direitos morais 

possuem relação com a elaboração, a divulgação e a titulação de sua obra. Contrário aos 

direitos patrimoniais, que consistem na exploração econômica das obras protegidas. 

(PARANAGUÁ; BRANCO, 2009). 

 

5.1.2 Direito Patrimonial 

O direito patrimonial, também chamado de direito econômico da obra, é aquele 

que autoriza seu titular a explorar a obra economicamente, conforme Paranaguá e 

Branco (2009). 

Conforme Paesani (2012), é considerado direito patrimonial todo bem 

apreciável economicamente, que esteja em comércio ou que possa ser alienado ou 

apropriado.  Os direitos patrimoniais do autor nascem no momento que ele divulga a 

obra, por meio da sua comunicação ao público.  Por força de lei, esses direitos são 
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considerados bens móveis, cessíveis, transferíveis e temporários.  São bens 

transferíveis por morte e em vida. 

Os direitos patrimoniais do autor estão previstos nos artigos 28 a 45 da Lei 

n.9.610/98, na legislação pátria. Estes direitos reservam ao autor vantagens de ordem 

econômica, derivadas da exploração da obra.  A estas vantagens, impõe-se 

autorização expressa ao legitimado, para qualquer uso econômico.  Os direitos 

patrimoniais prevalecem por 70 anos sob o domínio econômico do autor da obra, 

contados a partir de 1º. de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento, obedecida 

a ordem sucessória civil, ou seja, mudança de titularidade e não de autoria. Após este 

período, a obra recairá em domínio público. 

 

5.2 COAUTORIA  

Coautoria existe quando duas ou mais pessoas são autoras de uma mesma obra, 

uma situação comum quando se trata de música, sendo trivial a existência de um letrista 

que trabalha em conjunto com o autor da melodia. (PARANAGUÁ; BRANCO, 2009). 

 A seguir, verifica-se o que a LDA atribui à coautoria: 

art. 15. A coautoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, 
pseudônimo ou sinal convencional for utilizada. 
§1º. Não se considera coautor quem simplesmente auxiliou o autor na 
produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-
a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por 
qualquer meio. 
§2º. Ao coautor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são 
asseguradas todas as faculdades inerentes à criação como obra 
individual, vedada, porém, a utilização que possa acarretar prejuízo à 
exploração da obra comum.  
 

A proteção que a LDA ainda traz, no caput do artigo 17, que “é assegurada a 

proteção às participações individuais em obras coletivas” e, em seu artigo 23, que “os 

coautores da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os seus direitos, salvo 

convenção em contrário”. Cabe ressaltar que nas obras coletivas, a titularidade dos 

direitos patrimoniais é atribuída ao organizador. Bem como, é assegurada a proteção às 

participações individuais do autor, sendo a obra divisível ou não. 

Katz e Martin (1997) definem colaboradores como sujeitos que trabalham juntos 

ao longo de um projeto ou durante parte considerável dele. De acordo com Vanz (2009), 

que relata o tema na produção científica, a coautoria ou colaboração ocorre quando dois 



41 

 

ou mais cientistas, trabalhando juntos em um projeto de pesquisa, compartilham recursos 

intelectuais, econômicos e/ou físicos. (VANZ, 2009). 

Entretanto, o tipo de contribuição de cada coautor para produção da obra pode ser 

diferente. A colaboração engloba ações distintas, como expressar uma opinião, trocar 

ideias e dados, trabalhar junto durante o decurso de um projeto ou trabalhar 

separadamente em partes diferentes de um projeto com o objetivo de integração final. 

(BORDONS; GÓMEZ, 2000). 

Desse modo, a obra de coautoria é uma obra interativa, que se modifica por meio 

da colaboração e com características atribuídas por um trabalho conjunto.  

 

5.3 AUTORIA COLABORATIVA  

A autoria colaborativa possibilita um processo de interação, enriquecendo a 

criação produzida a partir da contribuição intelectual de cada coautor. Caracteriza-se pela 

coautoria e pelo trabalho em conjunto no campo intelectual. Na determinação do 

exercício do direito de autor, é necessário primeiro determinar quem são os autores de 

cada obra. Mas, no caso de criações de autoria de forma colaborativa, surge o 

questionamento sobre quem seriam os autores e como serão classificados. 

 

5.4 PROCESSOS DE AUTORIA   

 Alguns processos inovadores no conceito de autoria são apresentados a seguir, 

com sugestões para questões envolvendo a forma de solução para legislações 

conflitantes na produção colaborativa de Recursos Abertos. As soluções mapeiam 

algumas possibilidades de escolha na formalização da autoria, na adoção de critérios 

preestabelecidos pelos autores, na criação de uma obra colaborativa. 

 Uma obra pode ser classificada de duas formas, como obra original ou obra 

derivada. Todas possuem todos os direitos autorais inerentes, conforme sua origem. As 

obras originais são as definidas como criação primígena, a primeira, a originária e as 

obras derivadas as que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação 

de obra originária, conforme estabelecido no Art. 5º, VIII, f) e g), respectivamente, da Lei 

de Direitos Autorais n.9610/98.  
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 As obras originais são as obras inovadoras, ou seja, não derivadas. As obras 

derivadas se alteram, evoluem ou complementam uma obra original, ou seja, incorporam 

a obra original e a transformam em uma nova obra.  A obra derivada torna-se uma nova 

versão da obra original, deste modo, a transformação de uma obra original em uma obra 

derivada, com a utilização da obra original em partes ou em sua totalidade, chamaremos 

de versionamento. 

 Desse modo, as obras originais e as obras derivadas devem ser observadas de 

maneira a se adequarem em um Contrato ou Acordo de Autoria. Em todos os acordos de 

coautores de uma obra, ou mesmo de aquelas que possuem somente um autor, devem 

adotar licenças específicas que incorporam os princípios de Openness.  

A seguir, propõe-se os processos sugeridos na forma de contratos ou acordos de 

autoria, possibilitando uma solução para o enquadramento em legislações multinacionais 

distintas. Estes Contratos de Autoria ou Acordos de Autoria exigem para o exercício do 

direito, que deve ser registrado o que a obra irá proporcionar aos autores colaboradores, 

um conjunto de critérios, tais como orientações ou sugestões. De acordo com o objetivo 

ou planejamento, é possível ter um projeto de obra, contrato ou acordo, cuja cessão 

refere-se à classificação descrita a seguir: 

● Contrato ou Acordo de Autoria Coletiva: situação que diversos autores possuem a 

mesma hierarquia na autoria de uma obra.  A criação será por iniciativa e coordenação 

de um (ou mais indivíduos), que divulgará(ão) sob o(s) seu(s) nome(s), formada pelo 

encontro das contribuições de diferentes autores, cuja contribuição pessoal se unirá 

a uma criação única e autônoma, sem que seja possível atribuir a qualquer um deles, 

separadamente, o direito de seção de toda ou em parte da obra criada.  Os autores 

de contribuições individuais não têm um direito indivisível relativo a obra produzida. 

Na autoria coletiva, é impossível atribuir a cada autor, separadamente, direito distinto 

em toda a obra, ou seja, uma fração ou proporção sobre a propriedade da obra 

completa. Os direitos econômicos pertencem à pessoa que coordenou e planejou o 

trabalho, salvo acordo em contrário.  Neste tipo de acordo, terá que se determinar 

papéis, ao atribuir a autoria, os participantes serão designados “colaboradores” e o 

responsável pelo planejamento e coordenação será designado como “coordenador”. 

Será necessária a adoção de uma licença para as obras derivadas desta obra original. 
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● Contrato ou Acordo de Autoria Colaborativa: situação definida quando há um número 

de autores em plena igualdade. Este trabalho é o resultado da intervenção de duas 

ou mais pessoas, com contribuições que podem ou não ser distinguíveis, e assim, ter 

resultado unitário. O trabalho é o resultado da colaboração de vários autores. Todos 

colaboram e contribuem com a sua criatividade na execução. O produto da 

colaboração é um resultado unitário e original.  Todos os coautores são juridicamente 

iguais, são coproprietários dos direitos autorais dos trabalhos resultantes, 

independentemente do que suas contribuições proporcionalmente representarem do 

total da obra. Na autoria colaborativa, como na coletiva, é impossível atribuir a cada 

autor, separadamente, direito distinto em toda a obra, ou seja, uma fração ou 

proporção sobre a propriedade da obra completa. No que diz respeito à exploração 

econômica é diferente, ou seja, a contribuição individual, quando separável e 

identificada na obra e prevista no contrato (acordo) estabelecido, pode ser explorada 

pelo autor desta, livremente, desde que esta contribuição esteja expressamente 

distinguida e não tenha sido acordada a exploração econômica de forma diferente ou 

prejudicar o funcionamento da unidade da obra. As decisões de colaboração são 

feitas por unanimidade, a menos que expressamente convencionado outra solução. 

Neste tipo de acordo não serão definidos distintos papéis, ao atribuir a autoria, todos 

os participantes serão designados coautores. Será necessária a adoção de uma 

licença para as obras derivadas desta obra original. 

● Obras Derivadas conforme o Contrato ou Acordo de Autoria: As Obras Derivadas 

recepcionam o que foi estabelecido no Contrato ou Acordo de Autoria e na Licença 

especificamente adotada na obra original. Qualquer obra derivada deve citar 

corretamente as obras originais. Nos processos de coautoria, com acordos coletivos 

ou colaborativos, deve-se e adaptar as definições citadas e a licença específica às 

obras. Nestas definições e licença, adota-se a forma de versionamento que resultará 

as obras derivadas. Um contrato ou acordo de autoria, coletivo ou colaborativo, 

adotando uma licença aberta define as orientações futuras que poderão surgir com o 

uso e versionamento para obras derivadas, que automaticamente se enquadram e 

recepcionam o que está estabelecido na licença, adequando a obra derivada nas 

especificações e orientações da licença. 
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Na Figura 4, apresenta-se um Fluxo Conceitual de Criação Recursos Abertos, 

contido na dimensão legal de Openness. 

Figura 4: Fluxo Conceitual de Criação de Recursos Abertos 

 
Fonte: O autor (2016). 

A Figura 4 apresenta a parte do conceito mais amplo de propriedade intelectual, 

passando pelos direitos autorais, formas de autoria, acordos e licenças abertas, desse 

modo, gerando recursos abertos, após todas estas definições prévias. Por meio da Figura 

4 pode-se entender as definições prévias existentes para a criação e autoria individual 

ou colaborativa de recursos abertos, conforme seus aspectos legais, sintetizados a 

seguir: 

● Propriedade Intelectual: Especialidade do direito, de forma abrangente, sobre a 

formalização da proteção aos bens intelectuais provenientes do direito autoral, da 

propriedade industrial e direito intelectual sui generis. Demanda proteção legal dos 

países na esfera interna, com as legislações nacionais, e na esfera externa, pelas 

convenções internacionais.  

● Direitos Sui Generis: Estudo e relação legal do programa de computador, topografia 

de circuitos integrados e cultivares. 

● Propriedade Industrial: Estudo e relação do direito referente aos direitos das 

criações industriais, patentes, marcas e desenho industrial.  

● Direitos Autorais: Relação dos direitos do autor, que envolve o direito moral e o 

direito patrimonial intrínseco a criação de um Recurso Digital Aberto. Os direitos 

morais fazem parte da personalidade do autor e são inalienáveis e intransferíveis. Os 

direitos patrimoniais são aqueles que autorizam seu titular a explorar 

economicamente o Recurso Digital Aberto. 
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● Autor: Criador e titular dos direitos autorais de um Recurso Digital Aberto.  

● Coautores:  Dois ou mais criadores e titulares dos direitos autorais de um mesmo 

Recurso Digital Aberto. 

● Acordos de Autoria: Contrato ou acordo de autoria de um Recurso Digital Aberto, 

cuja cessão refere-se à classificação acordada entre os coautores, possibilitando uma 

solução para o enquadramento em legislações multinacionais distintas. 

● Licenças Abertas: Proteção legal e autorização prévia e expressa sobre as 

condições de uso de um Recurso Aberto, que possui a autorização para reutilizar, 

redistribuir, revisar, remixar e reter este Recurso Aberto. Permitem cláusulas de 

“separabilidade”, que, em caso de incompatibilidade de alguns de seus termos com 

as leis de determinado país, poderá eliminar qualquer disposição considerada 

inaplicável às existentes. 

● Recursos Abertos: Obras criadas pelo autor ou pelos coautores, titulares dos direitos 

autorais, que possuem acordo de autoria e adoção de uma licença aberta, 

determinando a possibilidade de reutilizar, redistribuir, revisar, remixar e reter esta 

mesma obra. 

 

5.5 LICENÇA 

 Uma licença é um contrato que exprime uma autorização para o uso, ou uso e 

fruição de direitos de propriedade intelectual, que pode ser onerosa ou gratuita, exclusiva 

ou limitada, tomando o caráter de uma locação, caso for onerosa, ou comodato, caso for 

gratuita.  A retribuição financeira é designada por royalty, que é calculado em percentual 

sobre a obtenção de qualquer ganho econômico de propriedade intelectual (PIMENTEL, 

2010). 

 A licença é a matéria que regulamenta como será a circulação dos direitos 

autorais. Dessa forma, alguns direitos do autor podem ser transferidos a terceiros, sendo 

esta forma de continuidade e circulação estabelecidas previamente conforme o desejo e 

autorização prévia do autor da obra original, que se dará por meio da escolha de uma 

licença específica. Na Lei de Direitos Autorais (LDA), em seu artigo 49, encontra-se a 

indicação do direito do autor transferir alguns direitos, mediante, entre estes, o 

licenciamento. 
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A cessão de direitos também existe na transferência da titularidade da obra 

intelectual (art. 49, LDA) mas se diferencia da licença. Na cessão, a transferência da 

titularidade da obra intelectual, com exclusividade para o cessionário, assemelhando-se 

a uma compra e venda, se onerosa, ou a uma doação, se gratuita, já a licença é uma 

autorização dada pelo autor para que o terceiro se valha da obra, com exclusividade ou 

não, nos termos da autorização concedida, assemelhando-se a uma locação, se onerosa, 

ou a um comodato, se gratuita (PARANAGUÁ; BRANCO, 2009).  Para este trabalho, o 

estudo estará centrado no contexto de licenças, devido ao objetivo de direitos 

relacionados a Openness, que se restringe a utilização das licenças abertas. 

 

5.5.1 Licenças Abertas 

A Lei de Direitos Autorais brasileira é restritiva quanto ao uso de obras por 

terceiros, conforme se pode notar, por exemplo, na redação do seu artigo 46, incisos II e 

VIII, que citam que somente o próprio copista faça a cópia e a autorização de cópia de 

obras alheias e apenas pequenos trechos, sem autorização dos titulares de direito. Mas, 

a evolução da ciência e da cultura pode ser observada nas criações que, em sua maioria, 

derivam do conhecimento disponível, desse modo, quanto mais se impossibilita a 

utilização desse conhecimento, mediante restrições legais, menor a quantidade recursos 

a serem utilizados para novas criações (PARANAGUÁ; BRANCO, 2009).  

As licenças abertas surgem como fundamento legal, expresso pelos próprios 

criadores, titulares do direito autoral de uma obra, para auxiliar nas produções 

colaborativas. Estas produções possibilitam um movimento social em torno de uma obra, 

formalizando a proteção legal e autorizando previamente e expressamente suas 

condições de uso. Caracterizadas como uma alternativa para que o direito autoral seja 

preservado de acordo com os critérios de uso e derivação que o autor da obra original 

escolheu, baseada na adoção da licença a qual a obra será regida. 

Conforme Paesani (2012), como consequência do copyleft, movimento destinado 

à democratização dos direitos, foram introduzidas as licenças CC (Creative Commons), 

licenças públicas gerais, específicas para cada obra autoral, destinadas a viabilizar a livre 

redistribuição de obras fonográficas, científicas e literárias de acordo com a vontade do 

seu titular.   
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Outra forma de contrato jurídico de aspecto aberto é o GNU-GPL e o GNU-LGPL. 

GNU é uma sigla de língua inglesa que consiste em um sistema operacional de software 

livre, ou seja, respeita a liberdade dos usuários e que são livres para executar, copiar, 

distribuir, estudar, mudar e melhorar o software.  

GNU é um sistema operacional Unix, o que significa que é uma coleção de muitos 

programas: aplicações, bibliotecas, ferramentas de desenvolvimento e até mesmo jogos. 

O desenvolvimento do GNU, lançado em janeiro de 1984, é conhecido como Projeto GNU 

e o nome "GNU" retrata a expressão em inglês "GNU's Not Unix" conforme 

disponibilizado no site oficial “www.gnu.org”.  

A Licença Pública Geral GNU, ou GNU General Public Licence em inglês, é 

frequentemente chamada abreviadamente de GNU-GPL e objetiva a formação de redes 

de contratos, ou de contratos de licenciamento em rede. Conforme Paranaguá e Branco, 

(2009), aquele que se vale da licença precisa necessariamente permitir o uso de seus 

eventuais aperfeiçoamentos e modificações. A GNU-LGPL significa GNU-Lesser General 

Public License em inglês, diferencia-se da GNU-GPL no aspecto que permite também a 

associação com programas que não estejam sob as licenças GPL ou LGPL, incluindo 

Softwares que não sejam Livres. 

Por meio destes conceitos, licenças para software livres, surgiu o projeto 

colaborativo criado pelo professor Lawrence Lessig, da Universidade de Harvard, que 

tem por objetivo expandir a quantidade de obras criativas disponíveis ao público, 

permitindo criar outras obras sobre elas, compartilhando-as e disponibilizando as licenças 

jurídicas que permitem o acesso às obras pelo público em condições mais flexíveis 

(PARANAGUÁ; BRANCO, 2009, p. 113). Neste contexto, temos como exemplo o 

licenciamento em Creative Commons, que implica uma renúncia dos direitos morais, o 

que seria ilegal nos sistemas jurídicos de tradição latina, como ocorre no Brasil. Os 

termos de licença referentes a tais direitos são interpretados como uma autorização para 

a reutilização, adaptação e redefinição das obras, desde que o trabalho derivado 

mantenha a mesma licença. 

A diferença básica entre "renúncia" e "autorização" reside na possibilidade dos 

autores retirarem as licenças concedidas. Isso acontece porque, nos termos da licença 

escolhidos incluem aspectos relacionados aos direitos morais e os sistemas jurídicos que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_propriet%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_propriet%C3%A1rio
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se vinculam, tais direitos são inalienáveis. A revogação da licença não será retroativa, 

para que não sejam afetadas as obras ou cópias de trabalho que começaram a circular, 

existentes na forma derivativa ou derivativas. No caso em que um grupo de autores, no 

exercício de seus direitos morais, opõe-se à existência de uma obra derivada e 

entenderem que esta prejudicará a sua honra ou reputação, deve remover todas as 

referências à obra original e referências dos autores que se sentiram lesados.   

Todas as licenças Creative Commons contêm uma cláusula de "separabilidade", 

que permite, em caso de incompatibilidade de alguns de seus termos com as leis de 

qualquer país, eliminar qualquer disposição considerada inaplicável nas demais 

disposições aplicadas. A licença Creative Commonns permite que o autor tenha alguns 

direitos reservados, autorizando toda a sociedade a usar a sua obra segundo os termos 

das licenças públicas adotadas. 

A seguir se apresenta as principais licenças Creative Commons:  

 Atribuição CC BY: Esta licença permite que outros possam distribuir, 

remixar, aperfeiçoar e construir sobre o seu trabalho, até mesmo comercialmente, desde 

que seja dado crédito pela criação original. Este é o mais flexível de licenças oferecidas. 

Recomendado para o máximo de divulgação e utilização dos materiais licenciados. 

 Atribuição-Compartilhamento pela mesma licença CC BY-SA: Esta licença 

permite que outros remixem, adaptem, e criem obras até com fins comerciais, desde que 

seja dado o crédito pela criação original ou a criação derivada proveniente, e, licenciem 

as novas criações sob os mesmos parâmetros. Esta licença é geralmente comparada a 

licenças de software de código "copyleft" livres e abertas. Todos os trabalhos futuros 

levarão a mesma licença, permitindo inclusive o uso comercial. 

 Atribuição – Não a obras derivadas CC BY-ND: Esta licença permite a 

redistribuição, comercial e não-comercial, desde que a obra se mantenha inalterada. 

 

 Atribuição – Uso Não-Comercial CC BY-NC: Esta licença permite que 

terceiros remixem, adaptem e criem obras não-comercial, e dessa maneira, tem-se o 
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acesso à obra mas não podem comercializá-la e as obras derivadas devem conter os 

mesmos termos da licença. 

 Atribuição – Uso Não-Comercial – Compartilhamento pela mesma licença 

CC BY-NC-SA: Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras não-

comercial, desde que seja dado crédito pela criação original e licenciem as novas 

criações sob os mesmos parâmetros. 

 Atribuição – Uso Não comercial – Não a obras derivadas CC BY-NC-ND: 

Esta licença é a mais restritiva das seis licenças principais, permitindo que apenas os 

outros a fazer download das obras e compartilhá-las com outras pessoas, desde que 

creditá-la e sem alterá-las de qualquer forma ou usá-las comercialmente. 

A seguir, apresenta-se um gráfico contendo a dimensão legal de Openness para 

criação de Recursos Abertos: 

Figura 5: Dimensão Legal de Openness para Recursos Abertos 

 

Fonte: O autor (2016). 
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Na Figura 5, apresenta-se a complexidade de direitos de Openness em face do 

Direito Autoral, determinando a maior viabilidade de Abertura com “alguns direitos 

autorais mais as licenças abertas” até chegar ao “domínio público”.  
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6 PROPOSTA DE FRAMEWORK 

 

O Framework de suporte a processos de autoria colaborativa em Recursos 

Abertos contém os conceitos das três dimensões abordadas anteriormente, tecnológica, 

cultural e legal de Openness. 

 

6.1 ANÁLISE DO ESTADO DA ARTE 

 O conceito de recursos abertos, que abrange os recursos educacionais abertos, 

não é simples. Engloba aspectos tecnológicos, legais e culturais na sua criação. A seguir 

se estabelece uma análise do estado da arte que se encontra o tema de estudo. Esta 

análise foi realizada a partir de uma revisão sistemática de trabalhos científicos 

publicados em periódicos reconhecidos na área. 

 A metodologia empregada foi uma varredura nos títulos de trabalhos publicados 

na base de dados da biblioteca digital da Association for Computing Machinery (ACM), 

considerada a maior sociedade informática educativa e científica do mundo, oferecendo 

a primeira Biblioteca Digital da área da computação3. Os trabalhos que foram 

pesquisados e apresentados como resultado de busca, sofreram uma nova varredura 

para eliminar os que não condiziam com o tema pertinente de pesquisa. A tabela abaixo 

(Tabela Dados de Pesquisa) determina a quantidade pesquisada, eliminada e mantida 

para análise, conforme a chave de busca estabelecida e descrita a seguir.   

A pesquisa está centrada nas publicações dos últimos cinco anos contidas na base 

de dados da biblioteca digital da ACM, desse modo, foram pesquisados os trabalhos 

contidos no ano de 2010 até 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Disponível em: <https://www.acm.org/>. 
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Tabela 1 -  Dados da Pesquisa de Análise do Estado da Arte 

Chave de busca Pesquisados Eliminados Mantidos 

Resumo: Open and Resource and 
Framework 
+ 
Título:Open or Resource or Framework* 

530 518 12 

Título: Open and Resource or Framework* 
* 

4 0 4 

Total 534 518 16 

* Chave de busca: (Abstract:open and Abstract:resource and Abstract:framework) and (Title:open 
or Title:resource or Title:framework)) 
* * Chave de busca:(Title:open and Title:resource) and (Title:framework)   
Fonte: O autor (2016). 

A pesquisa de análise do estado da arte do presente trabalho encontrou 534 

publicações com as chaves de pesquisa citadas na Tabela 1, inseridas no Resumo ou no 

Título da publicação. Dentre estes, foi efetuada uma nova varredura buscando 

correlacionar “open” e/ou “resource” ou “framework” no título da publicação, deste modo, 

eliminando 518 trabalhos pesquisados e mantidos 16 publicações. 

 Analisando as publicações mantidas e encontradas no banco de dados da ACM, 

conforme a metodologia explicitada anteriormente, pode-se destacar uma proposta de 

arquitetura híbrida que se baseia na combinação de casos, recomenda, conforme um 

modelo de qualidade, e reforça um feedback dos usuários, de forma colaborativa, para 

recomendar cursos abertos e recursos educacionais (VLADOIU; COSTANTINESCU; 

MOISE, 2013). De acordo com estes autores, poder-se-á indicar cursos, mas não 

necessariamente a construção de cursos ou recursos abertos.   

 Rahimian, Charland, Preda e Debbai (2012) destacam que várias ferramentas 

existentes podem ajudar a analisar a funcionalidade de um arquivo binário sem executá-

lo.  Destacando a busca de arquivos originais, propõem uma ferramenta de extração e 

consultas que podem ser acionadas por um repositório de origem. Desse modo, o 

trabalho está centrado na busca do conjunto de referências aos arquivos originais desde 

que hospedados no repositório, não abordando ou destacando a criação de recursos 

abertos. Outro trabalho, de Rafiev et al. (2014), destaca uma arquitetura aberta 

direcionando recursos para modelagem de um framework, neste caso, se apresenta 
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problemas práticos encontrados na configuração de design multicamada, apresentando 

uma estrutura de modelagem baseada em recurso de representação gráfica, que facilita 

a análise, a projeção e a síntese de sistemas cujos domínios do design são organizados 

em camadas ou níveis, como por exemplo, aplicativos, sistemas operacionais ou 

hardware. Desta forma, o trabalho está centrado no raciocínio sobre questões na 

modelagem, ajudando o designer, ou designers, no raciocínio e resolução de questões, 

como a energia e o tempo afetam e se relacionam com velocidade, taxa de transferência 

etc., assim, divergindo do estudo de busca das necessidades para construção de 

recursos abertos discutido no contexto proposto. 

 Os autores Sampson e Zervas (2014) se aproximam da temática de recursos 

educacionais abertos, ao proporem um framework abordando o acesso aberto de forma 

hierárquica para educação e aprendizado. Discutem e apresentam uma formação de 

recursos educacionais abertos em uma estrutura hierarquizada, sendo esta hierarquia 

considerada para os diferentes níveis de granularidade, suas relações entre os diferentes 

níveis e as diversas ferramentas e serviços necessários para lidar com as 

particularidades de cada nível de REA.  

O objetivo do estudo de Sampson e Zervas (2014) seria o de auxiliar as etapas de 

criação em que podem ser classificados os recursos online para a educação e 

aprendizado, pois o significado de REA consegue ser interpretado também como um 

curso aberto ou um software de código aberto. Estes autores direcionam o estudo para 

uma hierarquia na produção de recursos educacionais abertos, estabelecendo uma 

ordem para esses tipos de recursos, mas não apontam outras dimensões necessárias 

para esta criação, como a influência cultural e legal, nem mesmo em outro estudo destes 

autores (SAMPSON; ZERVAS, 2012) ao relatarem um framework, que visa fornecer 

ferramentas, serviços que facilitem o acesso livre aos recursos, cursos de aprendizagem  

e as melhores práticas de ensino de línguas facilitadas pela tecnologia. 

 Há pesquisas voltadas para o uso de sistemas informáticos abertos, como de 

Bazakov (2010), que se baseou no avanço e no desenvolvimento da infraestrutura da 

internet no futuro e as limitações que podem ocorrer em determinados aspectos, como a 

natureza fechada dos sistemas de roteadores comerciais. Desse modo, este autor 

privilegia o estudo técnico e propõe uma solução por meio de um framework, com 
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utilização de um sistema aberto, na forma de um plano de encaminhamento programável, 

subsidiando uma análise para o aspecto tecnológico e desenvolvimento futuro. Os 

autores Inoue, Amagasa e Kitagawa (2013) também pesquisam sistemas informáticos na 

internet, propõem um framework para o processo analítico de dados abertos. Estas duas 

últimas pesquisas se distanciam do contexto da abordagem do estudo deste trabalho, 

mas subsidiam para o raciocínio e conhecimento no contexto geral que a presente 

pesquisa se encontra. 

 Karagianndis et. al. (2010) apresentam um estudo sobre um framework aberto 

para construção e fusão virtual de algoritmos, que, por sua natureza aberta pode se 

adaptar a novas funcionalidades, assim, divergindo no contexto do trabalho presente. Os 

autores Li, Zhang e Wu (2012) abordam uma infraestrutura para controle de acesso para 

facilitar a gestão dos dados e recursos de computação compartilhados por pesquisadores 

em locais geograficamente diferentes. Esta pesquisa apresenta um framework que auxilia 

no entendimento e desenvolvimento do presente trabalho quando estudado seu aspecto 

de compartilhamento e controle de dados ou de mineração de dados e compartilhamento 

de recursos em diferentes domínios (ZHANG, LI; WU, 2012), mas não tratando 

especificamente de recursos abertos, temática desta investigação.   

Robbins et al. (2013) apresentam o estudo sobre um framework para 

compartilhamento de Big Data, ou seja, grande volume de dados, referente ao estudo do 

mapeamento do genoma do câncer e, estes dados têm evoluído de forma crescente, 

influenciando seu trabalho para análise estatística computacional usando a internet e não 

a necessidade de um programa de análise de dados previamente instalado. O estudo se 

assemelha aos de Rula, Palmonari e Maurino (2012), que estudam também grandes 

volumes de dados, mas numa ótica por meio de ontologia. Estes estudos, de Robbins 

et al. (2013) e Rula, Palmonari e Maurino (2012), tratam sobre um framework específico 

para manipulação de grande volume de dados de modo estatístico e computacional, mas 

não se aprofunda na temática do presente trabalho. 

A análise da temática dos artigos pesquisados, no estado da arte do presente 

estudo, retrata aspectos referentes a um framework de performances e limitações para 

redução de tempo de interação do usuário em dispositivos Android (FERRONI et al., 

2014), ou também, de outro framework de armazenamento de informações na nuvem 
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(cloud) de forma corporativa. (YANG; REN, 2014). Outro trabalho pesquisado foi sobre o 

artigo de Agbabiaka e Ojo (2014), que descreve um esforço pela estratégia e 

implementação de e-governo, um agrupamento de agências com necessidades 

semelhantes, formando uma base de informações para o desenvolvimento de soluções 

compartilhadas dentro de órgãos governamentais, como prestação de serviços, 

colaboração no compartilhamento de dados, sistemas e serviços de forma eficiente,  e 

também, o envolvimento participativo e social nas decisões de governo para o 

desenvolvimento de serviços. 

 Apresentou-se um panorama geral de estudos atuais sobre o uso de framework 

para recursos abertos, mesmo que, em muitos casos, não se relacionam diretamente ao 

tema proposto neste trabalho, podem ser considerados com subsídios para a construção 

e ampliação dos conceitos aqui abordados. 

A proposta inicial do “Framework de suporte aos processos de autoria colaborativa em 

Recursos Abertos” está dividida em três partes, sendo a Figura 6, a Figura 7 e a Figura 

8, respectivamente, conforme a Tabela 1 abaixo: 

Tabela 2: Divisão do Framework de suporte aos processos de autoria colaborativa em Recursos 

Abertos 

Figura 6 Framework de suporte aos processos de autoria colaborativa em Recursos 

Abertos - Parte 1: Dimensão Tecnológica 

Figura 7 Framework de suporte aos processos de autoria colaborativa em Recursos 

Abertos: Parte 2 - Dimensão Cultural 

Figura 8 Framework de suporte aos processos de autoria colaborativa em Recursos 

Abertos: Parte 3 - Dimensão Legal 

Fonte: O autor (2016). 

A seguir, na Figura 6, apresenta-se a Dimensão Tecnológica do  Framework de 

suporte aos processos de autoria colaborativa em Recursos Abertos, que está baseada 

nos princípios dos 5R´s de Openness, englobando tecnologias com características 

intrínsecas para que o recurso seja editável. As ferramentas e  instrumentos tecnológicos 

são apresentados para Livros Tradicionais e Livros Multimídia, possuindo técnicas de 

interoperabilidade, podem ser adaptados em não restringindo sua funcionalidade, 
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englobando a complexidade tecnológica de Openness para Recursos Abertos, discutido 

na Figura 1. 

Figura 6:   Framework de suporte aos processos de autoria colaborativa em Recursos Abertos - 

Parte 1: Dimensão Tecnológica 

 

Fonte: O autor (2016).  

 Na Figura 7, apresenta-se a Dimensão Cultural do  Framework de suporte aos 

processos de autoria colaborativa em Recursos Abertos. Esta dimensão encontra-se 

baseada nos princípios dos 5R´s de Openness, contrapondo-se ao entendimento de que 

o conhecimento está determinado de uma única forma ou uma única cultura. Apresenta-

se uma interpretação conceitual multicultural para o auxílio na construção, produção e 

uso de recursos abertos, incorporando os processos de autoria colaborativa na criação. 
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A Dimensão Cultural do Framework baseia-se nas teorias de Localização e Adaptação, 

que devem ser observadas para construção, produção e uso de Recursos Abertos. O 

Contexto Multicultural existente na autoria colaborativa encontra-se observada, conforme 

o que foi discutido e apresentado na Figura 2. 

Figura 7:  Framework de suporte aos processos de autoria colaborativa em Recursos Abertos: 

Parte 2 - Dimensão Cultural 

 

Fonte: O autor (2016). 

 Na Figura 8, apresenta-se a Dimensão Legal do Framework de suporte aos 

processos de autoria colaborativa em Recursos Abertos. Nesta dimensão, apresenta-se 

a interpretação legal para construção de Recursos Abertos, considerando o aspecto 

colaborativo da criação que envolve uma produção intelectual de diversos autores, 

incluindo os dispositivos legais necessários a serem observados, como os acordos de 

autoria, licenças abertas, os processos de autoria e seus conceitos legais. Estes 

dispositivos encontram-se relacionados com a interpretação legal multinacional possível 

na criação de um Recurso Aberto colaborativo. 
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Figura 8:  Framework de suporte aos processos de autoria colaborativa em Recursos Abertos: 

Parte 3 - Dimensão Legal 

 

Fonte: O autor (2016). 

O Framework de suporte aos processos de autoria colaborativa de recursos 

abertos está formado a partir das três dimensões de Openness abordadas anteriormente: 

a dimensão tecnológica, a dimensão cultural e a dimensão legal.  Na formação conceitual 

do Framework, existem definições que compartilham relações e influenciam a criação de 

um recurso aberto, assim, encontra-se a influência das dimensões de Openness entre si 

para determinação da criação de um recurso aberto. 
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7 ESTUDO DE CASO: PROJETO LATIn 

 

7.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO LATIn  

Conforme a descrição oficial do projeto em seu site (proyectolatin.org), o Projeto 

LATIn é uma iniciativa latino americana para produção de livros de textos abertos. Esta 

iniciativa surgiu após a constatação que, para os estudantes de baixa renda do ensino 

superior, os altos custos dos livros didáticos são considerados uma barreira e 

impedimento para o acesso e sucesso destes estudantes nas instituições de ensino 

superior na América Latina. (OCHOA; SILVA-SPROCK; SILVEIRA, 2011). 

O Programa ALFA III da União Europeia financiou a viabilidade do Projeto LATIn, 

que envolve nove universidades de diferentes países da América Latina e três 

universidades europeias. As Universidades são as seguintes: 

● Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) / Equador; 

● Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) / Brasil; 

● Universidad de la República (UDELAR) / Uruguai; 

● Universidad Nacional de Rosario (UNR) / Argentina; 

● Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) / México; 

● Universidad Austral de Chile (UACh) / Chile; 

● Universidad Central de Venezuela (UCV) / Venezuela; 

● Universidad Católica San Pablo (UCSP) / Peru; 

● Universidad del Cauca (UNICAUCA) / Colômbia; 

● Katholieke Universiteit Leuven (KUL) / Bélgica; 

● Universidad de Alcalá (UAH) / Espanha; 

● Université Paul Sabatier (UPS) / França. 

Entre as motivações para esta iniciativa, foi a constatação que o custo médio anual 

dos livros de dez cursos no ensino superior na maior universidade pública do Brasil, a 

Universidade de São Paulo, é de 1.900,00 euros, correspondendo a 67% do salário 

mínimo brasileiro, que seria 2.820,00 euros por ano (OCHOA; SILVA-SPROCK; 

SILVEIRA, 2011). Isto torna praticamente impossível para as famílias de baixa renda 

apoiarem o estudo, mesmo que de apenas um, de seus membros. Na Argentina, que 

possui o maior salário mínimo da região, considerado de 4.092,00 euros por ano, o custo 
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dos livros representaria em média 46% da renda familiar total. A situação é pior em outros 

países da América Latina. Uma maneira de enfrentamento deste problema é com a 

existência de bibliotecas universitárias que emprestam cópias dos livros didáticos 

gratuitamente para os estudantes, no entanto, estas bibliotecas não têm orçamento para 

atender a demanda de estudantes de baixa renda, como também, a maioria das famílias 

de estudantes de baixa renda. Isso acontece devido aos valores desse material serem 

muito altos. 

Um dos motivos para o elevado custo dos livros é que a maioria são produzidos 

fora da região latino-americana. Este problema não está relacionado à falta de 

capacidade de produção, mas com a dificuldade que os professores/autores locais têm 

para publicar e distribuir seus livros. O problema com a origem dos livros didáticos 

apresenta várias consequências adicionais, pois muitos não estão traduzidos ou 

adaptados ao contexto da educação superior na América Latina. 

O Projeto LATIn surge com o objetivo de abortar este problema, propõe uma forma 

de solução, proporcionando aos estudantes o acesso a livros de texto pensados para o 

contexto latino americano. Estes livros poderão ser vistos em diferentes tecnologias ou 

leitores de livros eletrônicos, como celular, tablet e computador.   Além do acesso, o 

estudante poderá imprimir, compartilhar e distribuir de forma gratuita. Os docentes 

poderão modificar, criar e adaptar o livro completo ou em parte, criando livros específicos 

para seus cursos. A possibilidade de impressão, compartilhamento, distribuição, 

modificação, criação e adaptação somente ocorrem devido a uma licença que deverá ser 

utilizada no projeto. Assim, os livros abertos criados no Projeto LATIn terão as seguintes 

características: adaptáveis, gratuitos, colaborativos, modificáveis e abertos. 

O Projeto LATIn possui o objetivo de criar e difundir uma iniciativa de colaboração 

de livros didáticos abertos para o ensino superior adaptados especificamente para a 

América Latina. Esta iniciativa poderá incentivar professores e autores acadêmicos de 

diferentes instituições de ensino superior na América Latina a colaborar entre si, para 

criar capítulos e livros didáticos conforme as necessidades específicas do curso ou da 

disciplina que leciona.  

Estes livros serão disponibilizados gratuitamente e os estudantes poderão ler, 

imprimir, compartilhar, adaptar, traduzir, distribuir e remixar. O projeto irá abordar as 
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questões pedagógicas, tecnológicas e políticas necessárias para que esta inciativa e 

trabalho tenham sucesso nos países latino americanos. A metodologia para criação 

colaborativa de livros didáticos abertos será pela criação e uso de uma plataforma 

tecnológica de apoio à criação, à adaptação, à remixagem, à reutilização, à revisão e à 

distribuição, conforme visto na Figura 9. Estes livros possuem uma ampla definição de 

livro didático, além de poderem ser impressos como livros didáticos tradicionais, que 

contêm o texto estático e imagens, poderão ser acessados como livros eletrônicos com 

capacidade adicional de conteúdo de mídia, melhorando seu formato e qualidade do 

conteúdo. 

Figura 9: Requisitos da plataforma LATIn 

 

Fonte: Analysys and Design of The Technological Platform LATIn (2014). 

  No Projeto LATIn, conforme Silveira et al (2013), desenvolve-se a 

apresentação do processo de escrita (Figura 10), que inclui novas tendências ambientais, 

definição de atividades, de adaptação, de armazenamento e de evolução dos grupos de 

conhecimentos envolvidos na produção de livros colaborativos abertos. 
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Figura 10: Um ecossistema digital para a produção colaborativa de livros abertos  

 

Fonte: Silveira et al. (2013). 

Este processo de escrita de livros de textos colaborativos e abertos possui o 

enfoque educacional e visa apoiar professores e autores que poderão personalizar as 

obras criadas, disponibilizando gratuitamente para os alunos no formato eletrônico, ou a 

baixo custo no formato de papel, além de produção local, com autores locais 

contextualizando a região latino-americana, o que poderia ser semelhante ou melhor do 

que a qualidade dos textos tradicionais. (SILVEIRA et al., 2013). 

 A plataforma de escrita de livros textos abertos é chamada de Plataforma Social, 

conforme a Figura 11, que tem o intuito de proporcionar o contato entre diversos autores 

de forma colaborativa e estabelecendo um ambiente tecnológico para criar livros abertos. 
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Figura 11: Plataforma Social do Projeto LATIn 

 

Fonte: LATIn Project (2016). 

 A comunidade de escrita colaborativa de livros textos abertos (Figura 12) interage 

e cria uma obra comum entre os diversos autores. Esta comunidade é um lugar de 

encontro para discussões e criação de uma obra que poderá ser multicultural.  

Figura 12: Exemplo de comunidade para escrita colaborativa de livros textos abertos 

 

Fonte: LATIn Project (2016). 
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Além da plataforma social, existe um ambiente de escrita dos livros de textos 

abertos e um ambiente de armazenamento dos livros já finalizados e publicados, 

chamado de biblioteca (Figura 13). Neste ambiente de armazenamento dos livros de 

textos abertos, encontram-se todos os livros criados por meio do Projeto LATIn, que 

poderão ser utilizados livremente, respeitando a licença de uso CC - BY-SA 3.0, ou seja, 

Compartilhar (copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato) e Adaptar 

(remixar, transformar, criar a partir do material) para qualquer fim, mesmo que comercial. 

Figura 13: Biblioteca com os livros de textos abertos do Projeto LATIn 

 

Fonte: LATIn Project (2016). 

 A seguir, apresenta-se uma análise do Projeto LATIn relacionando com o 

Framework proposto neste trabalho. 

 

7.2 ANÁLISE DO PROJETO LATIn À LUZ DO FRAMEWORK PROPOSTO 

 O Projeto LATIn será analisado à luz do Framework proposto, considerando-se as 

três dimensões apresentadas neste trabalho, sendo estas a dimensão tecnológica, 

dimensão cultural e a dimensão legal.  Utilizando a análise subdividida, poderá se 

apresentar como cada dimensão foi encontrada e compreendida pelo Projeto LATIn. 

 A análise do Projeto LATIn procura entender as necessidades dos estudantes e 

docentes, conforme a pesquisa prévia estabelecida, que apresenta as questões que 
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serão relacionadas nos próximos subcapítulos a cada dimensão do framework proposto, 

sobre o impacto do uso da plataforma apresentada e as percepções finais do Projeto 

LATIn. A seguir, analisaremos as questões (RODÉS et al., 2012) feitas aos estudantes 

das universidades da América Latina pertencentes ao Projeto LATIn, analisando suas 

necessidades relacionadas aos objetivos do Projeto. 

 Na Tabela 3, apresenta-se a descrição das universidades e as frequências, 

absoluta e relativa, dos estudantes que responderam as questões, totalizando 3912 

participantes nesta pesquisa. A UNICAUCA, Universidade de Cauca, Colômbia, não está 

inserida nesta Tabela 3, pois entrou no Projeto LATIn após seu início e esta descrição é 

anterior a sua inclusão no projeto. 

Tabela 3: Frequência e porcentagem por universidade  

Universidade Frequência Porcentagem 

UCSP 92 2,4 

ESPOL 179 4,6 

UAA 230 5,9 

UCV 259 6,6 

UACH 657 16,8 

MAC 720 18,4 

UDELAR 771 19,7 

UNR 1004 25,7 

Total 3912 100,00 

Fonte: Rodés et al. (2012). 

Na Figura 14, encontra-se o gráfico sobre a questão “Señala la frase que mejor 

represente tu nivel de acceso a los libros de texto de lectura obligatoria para las 

asignaturas que estás cursando este semestre”, ou seja, “Assinale a frase que melhor 

represente seu nível de acesso aos livros de texto de leitura obrigatória das disciplinas 

cursadas neste semestre”. Dentre as respostas, Figura 14 e Figura 15, pode-se perceber 

que o acesso a livros mais importantes está restrito e que 43% não conseguiram alguns 

textos (29%), não conseguiram os textos mais importantes e fundamentais (11%) ou não 
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conseguiram todos os textos (3%), esclarecendo aqui a justificativa do projeto e a sua 

importância. 

Figura 14: Porcentagem de respostas sobre acesso a livros de textos. 

 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 
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Figura 15: Porcentagem de respostas sobre o acesso a livros de textos por universidade 

 

 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 

 Conforme a Figura 16, os tipos de textos demonstram que há um número 

expressivo de estudantes que utiliza livros ou textos digitais abertos e gratuitos (43%), 

mas o que demonstra a necessidade do aspecto legal a ser observado, encontra-se nas 

perguntas sobre fotocópias de capítulos soltos (54%), livros digitais baixados da web, 

sem licença (51%), livros inteiros fotocopiados (42%) e cópias digitais de capítulos soltos 

(36%), pois estas questões indicam a necessidade de verificação e adequação da prática 

de utilização de livros textos com o aspecto legal envolvido. 
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Figura 16: Total de porcentagens de tipos de textos usados 

 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 

 A Figura 16 trouxe o percentual total de tipos de texto utilizado conforme cada 

questão. Na Tabela 4, apresentam-se os percentuais de cada pergunta divididos 

conforme os estudantes de cada universidade. Nesta tabela encontram-se as duas 

questões de maior percentual de resposta, sendo a primeira representada pela cor mais 

escura e a segunda representada pela cor mais clara. Uma terceira questão, os valores 

encontram-se em negrito, apresenta-se como o terceiro maior percentual respondido, que 

ajudará na análise anterior, ou seja, da observação do aspecto legal a ser observado 

nestes tipos de textos. A UNICAUCA, Universidade de Cauca, Colômbia, não está 

inserida nesta Tabela 4, pois entrou no Projeto LATIn após seu início e esta descrição é 

anterior a sua inclusão no projeto. 
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Tabela 4: Tipos de textos utilizados por universidade 

 Tipos de Textos utilizados UCSP UAA UCV UACH MAC UDELAR UNR 

Livros emprestados de 
bibliotecas 

67% 64% 72% 74% 79% 50% 39% 

Fotocópias de capítulos 
individuais 

60% 39% 58% 62% 43% 66% 60% 

Livros digitais da web sem 
licença 

61% 41% 68% 63% 34% 44% 36% 

Livros ou textos digitais 
abertos e gratuitos 

62% 45% 51% 50% 35% 39% 22% 

Livros inteiros fotocopiados 43% 20% 35% 47% 28% 58% 61% 

Anotações que atendam 
capítulos individuais 

41% 36% 36% 46% 19% 37% 58% 

Cópias digitais de capítulos 
individuais 

34% 31% 39% 42% 37% 42% 28% 

Livros de texto impressos 23% 27% 36% 26% 63% 40% 34% 

Anotações de aula 18% 11% 13% 39% 32% 17% 24% 

Livros digitais comprados 
pela Internet 

17% 11% 7% 8% 6% 4% 3% 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 

O aspecto tecnológico torna-se outra necessidade de compreensão para o Projeto 

LATIn.  Entender quais dispositivos tecnológicos são utilizados (Tabela 5), a frequência 

que o estudante está conectado com a internet (Figura 17) e suas habilidades para o uso 

da informática (Figura 18) são informações importantes que estabelecem a forma de 

acesso aos conteúdos didáticos e se a tecnologia está presente no cotidiano deste 

estudante. Outra análise é o aspecto cultural de familiaridade com a tecnologia, 

observado nos elevados percentuais de habilidades dos estudantes, que 96% possuem 

habilidades para o uso da informática entre 3 e 5 conforme a Figura 19, e, também, o 

tempo que encontram-se conectados com a internet nos dispositivos tecnológicos, sendo 

que 91% conectam-se uma ou mais vezes na internet por dia. Na Tabela 5 e Figuras 15, 

17 e 18 a UNICAUCA, Universidade de Cauca, Colômbia, não está inserida pois entrou 

no Projeto LATIn após seu início e as informações ali contidas são anteriores a sua 

inclusão no projeto. 
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Tabela 5: Dispositivos utilizados pela universidade 

  UCSP ESPOL UAA UCV UACH MAC UDELAR UNR 

PC de escritório 73% 68% 72% 79% 24% 55% 56% 66% 

Notebook 70% 40% 48% 47% 76% 74% 56% 54% 

Telefone celular 
com internet 

49% 46% 53% 62% 34% 63% 30% 39% 

Netbook 11% 14% 11% 6% 21% 16% 19% 15% 

Tablet 20% 9% 7% 8% 3% 19% 5% 4% 

Leitor de e-books 8% 6% 8% 9% 5% 10% 3% 2% 

Fonte: Adaptado de RODÉS et al. (2012). 

 A Tabela 5 apresenta que o PC de escritório (Computador de Mesa), o Notebook 

e o Telefone Celular com Internet são os três dispositivos tecnológicos mais utilizados 

pelos estudantes e que estão frequentemente conectados à internet (Figura 17), sendo 

que 68% estão sempre ou quase sempre conectados e 91% conectam-se pelo menos 

uma vez ao dia. 

Figura 17: Frequência de conexão com a Internet 

 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 
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 Outra informação observada nestas questões é que 72% dos estudantes possuem 

entre muito bom e excelente sua classificação de habilidades com o uso da informática. 

Se a análise englobar o conhecimento bom ou mediano, ou seja, entre 3 e 5 em uma 

escala de 1 a 5 sendo que 1 é insuficiente e 5 é excelente, eleva-se o percentual para 

96% dos estudantes nesta classificação. Isto demonstra que algumas tecnologias podem 

ser consideradas universais (Tabela 5) e que os estudantes estão mais adaptados, 

conforme analisa-se os aspectos culturais envolvidos. 

Figura 18: Habilidades de gerenciamento de computador (1 é insuficiente e 5 é excelente) 

 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 

Ao analisar as características muito importantes dos livros digitais (Figura 19), 

conforme as questões direcionadas aos estudantes, percebe-se que estes consideraram 

que os livros estejam disponíveis na internet (94%), sejam gratuitos (87%), possam ser 

impressos livremente (75%) e que estejam em formato aberto (67%) como características 

muito importantes.  

Entre as outras características respondidas pelos estudantes (Figura 19), 

consideradas de valoração média, mas com boa representatividade percentual, encontra-

se que os livros digitais tenham bons indicadores ou índices (62%), que as versões dos 
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livros digitais sejam idênticas com as versões de papel (59%), que permitam copiar e 

colar textos (57%), que possuam mecanismo de busca interno (55%), que possam ser 

compartilhados com outros (49%), que os autores sejam conhecidos (49%), que possam 

ser vistos em dispositivos móveis (41%), que permitam anotações e serem sublinhados 

(38%), que tenham desenhos e gráficos atrativos (37%) e que incluam materiais 

multimédia (35%). 

Os aspectos tecnológicos, culturais e legais tornam-se evidentes nesta análise, 

devendo ser considerados para a produção de recursos abertos, neste caso, justificando 

o Projeto em questão. 

Figura 19: Características muito importantes de livros digitais 

 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 
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A Figura 20 apresenta as características nada importantes dos livros digitais, 

consideradas pelos estudantes. Nesta figura, relaciona-se com as informações contidas 

na Figura 19, confirmando as características consideradas muito importantes e 

confirmando somente quatro características consideradas de valoração média, 

classificadas como nada importantes,  ou seja, que os livros digitais possam ser vistos 

em dispositivos móveis (39%), que permitam anotações e serem sublinhados (35%), que 

tenham desenhos e gráficos atrativos (34%) e que incluam materiais multimédia (34%), 

continuando como características de valoração média também, conforme a Figura 20. 

Figura 20: Características pouco importantes dos livros digitais 

 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 
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 Na Tabela 6 encontram-se as informações relativas a média de horas diárias 

dedicadas a leitura de material obrigatório dos estudantes por universidade. No total, 

considera-se a média total de 3,8 horas diárias, com desvio padrão de 2,08.  O aspecto 

cultural apresenta-se nestas informações, demonstrando a leitura é um componente 

cultural, juntamente com a língua, independente do material obrigatório.  Na Tabela 6 e 

Tabela 7 a UNICAUCA, Universidade de Cauca, Colômbia, não está inserida, pois entrou 

no Projeto LATIn após seu início e as informações ali contidas são anteriores a sua 

inclusão no projeto. 

Tabela 6: Horas diárias dedicadas a leitura do material de leitura obrigatória 

Universidade Média Desvio Padrão 

UCSP 4,31 2,52 

ESPOL 3,94 2,26 

UAA 2,83 1,37 

UCV 4,05 1,79 

UACH 3,84 2,18 

MAC 3,05 1,71 

UDELAR 4,01 1,96 

UNR 4,49 2,25 

Total 3,8 2,08 

Fonte: RODÉS et al. (2012). 

A seguir, analisaremos as questões (RODÉS et al., 2012) feitas aos docentes das 

universidades pertencentes ao Projeto LATIn, analisando suas necessidades 

relacionadas aos objetivos do Projeto. 

 Na Tabela 7, apresenta-se a participação das universidades e as frequências, 

absoluta e relativa, com as respectivas taxas ponderadas, dos docentes que 

responderam as questões, totalizando 1401 participantes nesta pesquisa. A taxa 

ponderada respectiva a cada universidade destinou-se a dar maior equidade na 

participação dos resultados, igualando as universidades com menor número de docentes 

na participação dos resultados apresentados com as que possuem maior número de 

docentes. 
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Tabela 7: Participação de cada Universidade nas questões respondidas pelos docentes  

Universidade Frequência 
Absoluta de 
Participação 

Frequência 
Relativa de 
Participação 

Taxa de 
Ponderação 

Frequência 
Ponderada 

UNR 843 60,2 0,12 100 

ESPOL 53 3,8 1,9 100 

UCV 64 4,6 1,6 100 

UCSP 53 3,8 1,9 100 

UACH 100 7,1 1 100 

MAC 131 9,4 0,8 100 

UDELAR 143 10,2 0,7 100 

UAA 14 1,0 7,1 100 

Total 1401 100,0  800 

Fonte: Rodés et al. (2012). 

 Sobre o perfil do docente nas universidades pesquisadas, a Figura 21 apresenta 

a distribuição conforme as idades dos docentes, agrupando os resultados por 

universidade e pelos grupos menor ou igual a 35 anos, entre 36 e 42 anos, entre 43 e 53 

anos, maior ou igual a 54 anos. Nota-se que em algumas universidades, sendo ESPOL, 

UCSP e UAA, há um número maior de docentes até 42 anos, em contrapartida, nas 

universidades UNR, UCV, UACH e MAC, encontra-se um número maior de docentes com 

idade a partir de 43 anos. Uma homogenia entre o número de docentes apresenta-se na 

UDELAR, conforme a Figura 21. Na Figura 21 a UNICAUCA, Universidade de Cauca, 

Colômbia, não está inserida pois entrou no Projeto LATIn após seu início e as 

informações ali contidas são anteriores a sua inclusão no projeto. 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Figura 21: Distribuição de idades dos docentes  

 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 

O gráfico a seguir, Figura 22, responde a pergunta: Qual porcentagem de sua 

atividade nesta universidade corresponde a funções de ensino? Nesta figura, encontra-

se os dados de dedicação dos docentes a funções de ensino. Analisando o gráfico da 

Figura 20, encontra-se que a UCSP possui uma distribuição diferente encontrada nas 

demais universidades, com um alto número (quase 60%) de professores dedicados mais 

de 75% de suas funções ao ensino, diferente do percentual encontrado nas outras 

universidades, que está mais homogêneo. De modo geral, analisa-se que o perfil das 

demais universidades sobre as funções de ensino são similares de modo geral. (RODÉS, 

et al., 2012). 
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Figura 22:  Dedicação dos docentes a tarefas de ensino 

 

Fonte: Rodés et al. (2012). 

Outra questão importante efetuada aos professores que indica a quantidade de 

estudantes que frequentaram os cursos (Figura 23), possibilitando a análise quantitativa 

de impacto de implementação de recursos abertos nas disciplinas lecionadas e a 

representatividade possível. 

Figura 23: Número de alunos que frequentaram os cursos 

 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 
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A Figura 24 apresenta um gráfico sobre a percentagem de professores que 

compram livros, que responderam a pergunta: Quantos livros você adquiriu durante o 

último semestre?  Deste modo, ao analisar o gráfico da Figura 24, percebe-se que a 

maioria (79%) dos docentes compraram livros no último semestre, somente 21% não 

adquiriram. Dentre os 79% dos docentes que adquiriram livros no último semestre, 48% 

adquiriram entre 1 e 3 livros no semestre, ainda, sobre os 79% que adquiriram livros, 12% 

compraram mais de 7 livros. Estes significativos percentuais demonstram que os 

conteúdos multiculturais, tecnologias universais, bem como uma narrativa global, 

incorporam a Globalização relacionada, e encontram-se de fácil acesso para os 

docentes, pertencentes ao contexto e ao aspecto cultural intrínseco. 

Figura 24: Porcentagem de professores que compram livros 

 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 

A Figura 25 trata sobre o percentual médio de 40% de docentes que compraram 

livros pela internet, relaciona-se com o abordado na Figura 21, que determina que 89% 

dos docentes compram livros, demonstrando uma cultura de compra de livros de, 

praticamente, metade destes docentes que utilizam a internet para efetuarem a compra. 
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Figura 25: Porcentagem de professores que compraram ou não livros pela internet 

 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 

No gráfico apresentado na Figura 26, encontra-se a porcentagem de docentes que 

publicaram livros, demonstrando significativamente que a maioria dos docentes de todas 

universidades pesquisadas não publicou, um dado importante para dimensão cultural 

envolvida, pois, relacionada com as perguntas feitas aos estudantes sobre os que 

possuem acesso a livros de textos, sendo 86%, conforme a Figura 11, estabelecendo a 

relação que estes livros não são de autoria dos docentes das disciplinas, pois estes, em 

sua maioria, não publicam os livros de textos. 
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Figura 26: Porcentagem de professores que publicaram ou não livros 

 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 

 Os dispositivos tecnológicos utilizados pelos docentes, Figura 27, determinam que 

praticamente 80% utilizam computador de mesa e notebook, também, expressivamente, 

tem-se, o telefone celular com conexão a internet com 60% de docentes que o utilizam.  

A preferência de leitura de livros digitais se relaciona com este dado, pois 59% (Figura 

28) dos docentes utilizam os meios eletrônicos para leitura.  O que caracteriza uma 

familiaridade com a tecnologia por parte dos docentes, mas ainda com pouca publicação 

autoral de livros textos para suas disciplinas. 

Figura 27: Dispositivos tecnológicos utilizados 

 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 
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Figura 28: Preferências de leitura de livros digitais  

 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 

Uma questão importante pode ser verificada na Tabela 9, que influencia o uso e 

contato com os livros, por meio da recomendação do formato de textos dada pelos 

docentes aos estudantes. A porcentagem de 89% respondida pelos docentes afirma 

indicar livros impressos, bem como, 70% também indica os livros em formato digital com 

acesso aberto, formando os percentuais mais expressivos das respostas obtidas. 

Importante verificar que livros impressos, que custam um valor significativo para o 

estudante adquirir, ainda é o mais recomendado pelos docentes, contudo, o percentual 

de 70% das recomendações, são de livros em formato digital com acesso aberto, indica 

que este formato tem um valor significativo como recurso educacional nas disciplinas 

lecionadas. 
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Tabela 8: Formatos de textos que foram recomendados a seus estudantes durante o semestre 

Três formatos de textos que foram recomendados a 
seus estudantes durante este semestre  

Porcentagem de 
casos 

Livros impressos em papel 89% 

Livros inteiros fotocopiados 23% 

Livros em formato digital, comprados com suas licenças 22% 

Livros em formato digital, de acesso aberto 70% 

Livros em formato digital, sem reparar nas licenças 30% 

Apostilas em papel que reúnem capítulos 23% 

Fotocópias, mimeografias, de capítulos isolados 37% 

Fotocócipias digitalizadas de capítulos isolados 37% 

Gravação/áudio em classe 24% 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 

A informação de recomendação de livros digitais para estudantes, visto na Tabela 

9, adquire mais expressividade quando analisada em conjunto, sendo estes livros em 

formato digital de acesso aberto (70%), livros em formato digital independente da licença 

(30%) e livros em formato digital comprados com licenças (22%). Assim, as 

características dos livros digitais estabelecem que estejam disponíveis na internet (92%) 

e sejam gratuitos (81%) como muito importantes (Tabela 9). 
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Tabela 9: Características dos Livros Digitais 

Características dos Livros Digitais Muito 
Importante 

Mais ou 
menos 

importante 

Nada 
importante 

que estejam disponíveis na Internet 92% 8% 1% 

que sejam gratuitos 81% 17% 2% 

que tenham bons índices 66% 31% 3% 

que os textos possam ser impressos 
livremente 

66% 29% 5% 

que estejam em formatos abertos 63% 30% 8% 

que sejam de autores reconhecidos e/ou 
recomendados 

51% 40% 8% 

que tenham busca interna 50% 41% 8% 

que tenham design atraente e bons 
gráficos 

51% 38% 10% 

que permitam e facilitem a opção de 
compartilhamento 

47% 42% 10% 

que contenham materiais multimídia 
complementar 

36% 49% 15% 

que sejam versões idênticas as do papel 43% 38% 19% 

que permitam anotações e sublinhar 39% 41% 19% 

que possibilitem copiar e colar em 
editores de texto 

40% 40% 20% 

que se possa visualizar em dispositivos 
móveis 

27% 43% 30% 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 

 Outra questão importante apresentada aos docentes foi o grau de concordância 

ou discordância dos professores com declarações gerais sobre livros, visto na Figura 29, 

indicando se estão de acordo ou não concordam com a disponibilidade e preferências a 

respeito de livros de texto aberto. Entre as indicações, 4 (quatro) se destacam, como “é 

importante promover e reconhecer na Universidade a colaboração sem fins lucrativos”, e 

também “devemos promover livros em formatos abertos e gratuitos para estudantes”, 

outro ponto considerado importante pelos docentes é que “a universidade deve se 
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envolver mais na promoção de conteúdo aberto” e que “estaria disposto a participar da 

produção colaborativa de livros abertos”. Estas respostas evidenciam a disposição para 

colaboração e envolvimento dos docentes em projetos de criação de livros textos abertos. 

Figura 29:  Grau de concordância / discordância dos professores com declarações gerais sobre 

livros 

 

Fonte: Adaptado de Rodés et al. (2012). 

Após as questões anteriores direcionadas aos estudantes e docentes avaliando 

suas necessidades, foram apresentados 25 livros de textos abertos (Tabela 10) a 1835 

estudantes das disciplinas e que utilizaram o livro de texto em suas aulas, de 9 

universidades (Tabela 11) do Projeto LATIn, para serem avaliados conforme os 

aspectos contidos na Tabela 12. 
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Tabela 10: Livros e número de estudantes avaliadores por Universidade 

Livro Universidade 
Avaliadora 

Estudantes X 
Universidade 

Total de 
Estudantes 

Álgebra Lineal para 
Ingeniería 

Universidade Austral de 
Chile 

73 73 

Anatomía de las 
Arterias de la Cabeza 

Universidade Autônoma 
de Aguascalientes 

28 28 

Aplicaciones y teoría de 
ingeniería de 
microondas 

Universidade Católica de 
São Paulo 

10 10 

Aprendizaje 
Colaborativo apoyado 
por Computador 

Universidade Central da 
Venezuela 

21 30 

 
Universidade de Cauca 

9 

Cálculo Diferencial e 
Integral 

Universidade Nacional de 
Rosário 

24 24 

Diseño e 
Implementación de 
Bases de Datos desde 
una Perspectiva Prática 

Escola Politécnica do 
Litoral 

5 23 

Universidade de Cauca 1 

Universidade Autônoma 
de Aguascalientes 

17 

Economía 
Internacional. Claves 
teórico prácticas sobre 
la inserción de 
Latinoamérica en el 
mundo 

Universidade Nacional de 
Rosário 

28 29 

Universidade de Cauca 1 

Educación Alimentaria 
y Nutricional en el 
marco de la Educación 
para la Salud 

Universidade da 
República 

23 399 

Universidade Central da 
Venezuela 

376 

Elementos esenciales 
para programación: 
Algoritmos y 
Estructuras de Datos 

Escola Politécnica do 
Litoral 

63 185 

Universidade da 
República 

63 
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Universidade Nacional de 
Rosário 

59 

Livro Universidade 
Avaliadora 

Estudantes X 
Universidade 

Total de 
Estudantes 

Estructura de Datos Escola Politécnica do 
Litoral 

77 88 

Universidade de Cauca 11 

Estudios del lenguaje: 
Niveles de 
representación 
linguística 

Universidade da 
República 

5 98 

Universidade Nacional de 
Rosário 

93 

Gestión de Proyectos 
de Software 

Universidade Autônoma 
de Aguascalientes 

27 27 

Inteligencia Artificial Universidade Austral de 
Chile 

20 72 

Universidade Católica de 
São Paulo 

18 

Universidade Central da 
Venezuela 

34 

Introducción al Estudio 
de Fuentes Renovables 
de Energía 

Escola Politécnica do 
Litoral 

37 37 

Objetos de Aprendizaje 
de Contenidos Abiertos 
Accesibles del Diseño a 
la Reutilización 

Universidade Austral de 
Chile 

4 25 

Universidade Central da 
Venezuela 

20 

Universidade de Cauca 1 

Planes de Negocios 
para Emprendedores 

Universidade Católica de 
São Paulo 

11 46 

Universidade da 
República 

35 

Políticas Públicas, 
Género y Derechos 
Humanos en América 
Latina 

Universidade Nacional de 
Rosário 

50 50 
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Promoción de la Salud. 
Una perspectiva 
latinoamericana 

Universidade Nacional de 
Rosário 

240 276 

Universidade Autônoma 
de Aguascaliente 

36 

Sentido y 
Características de las 
Ciudades Modernas 

Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 

18 115 

Universidade da 
República 

85 

Universidade Nacional de 
Rosário 

12 

Sistemas Operativos Universidade Nacional de 
Rosário 

8 19 

Universidade de Cauca 1 

Universidade Autônoma 
de Aguascaliente 

10 

Temas de Diseño en 
Interacción Humano 
Computadora 

Universidade de Cauca 25 75 

Universidade Autônoma 
de Aguascaliente 

50 

Temas de Teoría de la 
Computación 

Universidade da 
República 

10 30 

Universidade Nacional de 
Rosário 

20 

Tópicos avanzados de 
Bases de datos 

Escola Politécnica do 
Litoral 

14 28 

Universidade Nacional de 
Rosário 

5 

Universidade Autônoma 
de Aguascaliente 

9 

Comercio Internacional Universidade Austral de 
Chile 

37 37 

Política Monetaria 
Fiscal 

Universidade Austral de 
Chile 

11 11 

Fonte: LATIn Project (2016). 
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Tabela 11: Universidades pesquisadas pertencentes ao Projeto LATIn 

1 Universidade Nacional de Rosário (UNR) , Argentina 

2 Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), Brasil 

3 Universidade Austral de Chile (UaCh), Chile 

4 Universidade de Cauca (Unicauca), Colômbia 

5 Escola Politécnica do Litoral, Equador (ESPOL), Equador 

6 Universidade Autônoma de Aguascalientes (UAA), México 

7 Universidade Católica de São Paulo (UCSP), Perú 

8 Universidade da República (UDELAR), Uruguai 

9 Universidade Central da Venezuela (UCV), Venezuela 

Fonte: LATIn Project (2016). 

Tabela 12: Aspectos avaliados pelos estudantes 

Aspectos Avaliados 

A Este livro é muito útil para estudar a disciplina 

B Este livro utiliza um idioma de acordo com meu contexto cultural 

C Gosto da maneira como os conteúdos são organizados no livro  

D Gosto dos exercícios ou atividades do livro 

E Este livro me motiva a estudar 

F Este livro facilita a compreensão da matéria 

G Eu prefiro este livro aos livros tradicionais para esta matéria 

H Recomendaria este livro de texto a outros estudantes 

I Este livro me ajudou a reduzir os gastos com material de estudo 

J A qualidade do conteúdo do livro é excelente 

K Este livro poderia substituir alguns dos livros tradicionais do curso 

Fonte: LATIn Project (2016). 

Conforme referido anteriormente, os estudantes responderam as questões 

(Tabela 12) referentes a avaliação dos livros textos abertos que utilizaram nas disciplinas 

(Tabela 10), e classificaram suas respostas conforme estarem “muito de acordo”, “de 
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acordo”, “nem de acordo nem em desacordo”, “em desacordo”, “completamente em 

desacordo”.  A seguir, apresenta-se o gráfico (Figura 30) correspondente a avaliação de 

todos os livros efetuada pelos estudantes, que consideraram em sua maioria estarem de 

acordo ou muito de acordo em relação a quase todas as questões abordadas. 

Figura 30: Avaliação dos estudantes de todos os livros de textos abertos 

Fonte: LATIn Project (2016). 

 Estas questões apresentadas anteriormente indicam características, informações 

de conteúdo que subsidiam a análise Projeto LATIn quanto às dimensões propostas no 

Framework. 

7.2.1 Análise Quanto a Dimensão Tecnológica do Framework Proposto 

A dimensão tecnológica de openness para Recursos Abertos apresentada na 

Figura 6 estabelece a incorporação de recursos encontrados em livros tradicionais e livros 
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multimídia e a complexidade desta incorporação conforme as características intrínsecas 

dos recursos observados. 

 A dimensão tecnológica do Projeto LATIn abrange o desenvolvimento de recursos 

abertos criados como textos, atividades e imagens. Possui a Plataforma Social de 

interação e colaboração entre diversos autores, a Plataforma de Escrita para a criação 

de livros textos abertos de forma colaborativa e a Biblioteca, uma plataforma de 

repositório dos livros desenvolvidos, conforme a Figura 31. 

Figura 31: Plataformas do Projeto LATIn 

 

Fonte: LATIn Project (2016). 

  As Plataformas tecnológicas “Social” e “Escrita” auxiliaram as atividades de 

desenvolvimento dos livros de textos abertos permitindo a edição dos textos, das 

imagens e das atividades para sua criação. Com a Plataforma Biblioteca, os livros textos 

abertos podem ser armazenados e estão disponíveis publicamente, com os direitos de 

uso especificados por meio da licença adotada, possuindo interoperabilidade, 

disponibilidade e acessibilidade, vinculada ao sítio do projeto somente necessitando de 

identificação para modificações em obras derivadas, mas sem a necessidade de 

identificação para o download do livro texto aberto disponível na Plataforma Biblioteca. 

 Os livros textos abertos criados na Plataforma de Escrita do Projeto LATIn 

possuem os padrões de formatos abertos, pois são editáveis, abrangendo a possibilidade 
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de modificação e de adaptação conforme os 5 R´s (rever, remixar, redistribuir, revisar e 

reutilizar). 

A Tabela 13 apresenta como a dimensão tecnológica foi compreendida pelo 

Projeto LATIn na produção de recursos abertos conforme as necessidades, o uso da 

plataforma do projeto e o produto final apresentado como recurso aberto. 

Tabela 13: Dimensão Tecnológica do Projeto LATIn a luz do Framework Proposto 

Recursos 
Abertos 

Livros 
Tradicionais 

Textos Incorporam textos individuais e colaborativos 
com possibilidade de edição, modificação, 
adaptação e distribuição conforme os 5 R´s 

Atividades Incorporam atividades individuais e 
colaborativas, conforme a escolha dos 
autores, com possibilidade de edição, 
modificação, adaptação e distribuição 
conforme os 5 R´s 

Imagens Incorporam imagens, com possibilidade de 
edição, modificação, adaptação e distribuição 
conforme os 5 R´s 

Livros 
Multimídia 

Áudio Não incorporam no Projeto LATIn 

Vídeo Não Incorporam no Projeto LATIn, mas foi 
identificado a adaptação na criação da obra 
por alguns autores. 

Simulações Não incorporam no Projeto LATIn 

Animações Não Incorporam no Projeto LATIn, mas foi 
identificado a adaptação na criação da obra 
por alguns autores. 

Conteúdos 3D Não incorporam no Projeto LATIn 

Jogos Não Incorporam no Projeto LATIn, mas foi 
identificado a adaptação na criação da obra 
por alguns autores. 

Fonte: O autor (2016). 

O Projeto LATIn apresentou possuir uma menor complexidade tecnológica de 

Openness por desenvolver recursos abertos, sendo estes os livros textos abertos, que 

contém textos, atividades e imagens, distanciando-se de uma maior complexidade se a 

viabilidade da Plataforma permitisse a incorporação e o desenvolvimento de livros 
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multimídia, contendo a possibilidade de criação de áudio, de vídeos, de simulações, de 

animações, de conteúdos 3D e de jogos. O arquivo e os padrões abertos fazem parte da 

plataforma de publicação que suportam o formato aberto do Projeto LATIn, possibilitando 

a disponibilidade, a colaboração para criação ou o desenvolvimento de obra derivada, a 

revisão dos livros textos sem custo, compondo e abrangendo premissas importantes para 

recursos abertos.  

A seguir, analisaremos a dimensão cultural do Projeto LATIn conforme o 

Framework proposto. 

 

7.2.2 Análise Quanto a Dimensão Cultural do Framework Proposto 

 A dimensão cultural de openness para Recursos Abertos apresentada na Figura 7 

estabelece os conceitos culturais necessários para observação e adoção no 

desenvolvimento e criação de recursos abertos. Os livros de textos abertos 

desenvolvidos no Projeto LATIn partem da premissa desta regionalidade autoral, da 

necessidade de adequação da linguagem, dos componentes culturais e da localização e 

adaptação de conceitos de estudo para um grupo que utilizará o recurso aberto. Na 

Tabela 14 apresenta-se a análise da dimensão cultural do Projeto LATIn a luz do 

Framework proposto. 

Tabela 14: Dimensão Cultural do Projeto LATIn a luz do Framework Proposto 

Recursos 
Abertos 

Localização Está incorporada no Projeto LATIn. Este apresentou um 
suporte, através de sua plataforma de escrita, para 
adaptação de livros de textos ao contexto cultural por meio 
dos múltiplos autores regionais, de diferentes universidades.  
As obras derivadas caracterizam-se como instrumento para 
promover a contextualização e o controle deste recurso 
aberto.  

Globalização Está incorporada no Projeto LATIn. A globalização reune a 
influência global sobre a regionalidade cultural, bem como a 
influência regional para o contexto multicultural e global por 
meio do uso das tecnologias universais adotadas na criação 
do livro de texto aberto, bem como pela narrativa global e os 
conteúdos multiculturais que são encontrados nestes livros, 
com a língua adotada pelos diversos autores, coautores e os 
novos coautores das obras derivadas. 

Língua  Na região de autoria de um livro texto aberto foi utilizada a 
língua nativa, regionalizando e adaptando ao contexto local a 
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forma e abordagem de conteúdos conforme os autores e 
estudantes. A adaptação da língua ocorre na necessidade de 
tradução dos livros textos abertos do espanhol para o 
português. 

Componentes 
Culturais 

Está incorporado no Projeto LATIn, verificado pela 
possibilidade dos livros de textos abertos adotarem conceitos 
regionais, particulares e culturais, mesmo que influenciados 
por diversas culturas, mas que determinam a identidade 
cultural dos autores e estudantes. 

Tecnologias 
Universais 

O uso de tecnologias universais, que independem de regiões 
ou culturas, foi privilegiado pelo Projeto LATIn, atribuindo a 
utilização da internet, a plataforma de criação e de interação, 
bem como, equipamentos de conhecimento e uso global, 
como Notebook, PC, etc. 

Narrativa 
Global 

Poderá ser incorporada no Projeto LATIn, prevista a obra 
derivada traduzida para outras línguas e de comum 
entendimento, podendo ocorrer as adaptações.  

Conteúdos 
Multiculturais 

Os conteúdos multiculturais são determinados pelas 
temáticas de cada livro de texto aberto, conforme a região 
inserida e a colaboração existente na criação de uma obra 
proveniente da participação de diversos autores, de 
diferentes regiões, que contribuirão e utilizarão os recursos 
desenvolvidos. 

Modificação A possibilidade de modificação está presente no conceito de 
obra derivada que adota a licença aberta, como ocorre no 
Projeto LATIn, , na criação de uma nova versão do livro texto 
aberto e também na tradução de uma língua para outra, 
como do espanhol para o português. 

Narrativa 
Regional 

Está incorporada no livro texto aberto, devido a interação, 
discussão e criação ser feita por autores regionais, residentes 
na América Latina que interagiram de forma colaborativa nas 
Plataformas do Projeto LATIn.  

Conteúdos 
Regionalizados 

Os conteúdos Regionalizados estão privilegiados no Projeto 
LATIn com a possibilidade de adaptação dos livros de textos 
abertos nas obras derivadas, versionadas pelos novos 
coautores regionais, que poderão inserir ou excluir 
conteúdos. 

Fonte: O autor (2016). 

 O Projeto LATIn incorporou a dimensão cultural na criação de livros textos abertos, 

apresentando a identificação cultural nas obras de autores localizados em um contexto 

regional. Mesmo que o livro possua coautores multinacionais, a tecnologia auxilia na 
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colaboração, adaptando os conteúdos para uma narrativa regional ou, em contrapartida, 

fornecendo um livro que poderá ser versionado em obras derivadas agregando 

conteúdos multiculturais e atingindo o conceito da globalização cultural. 

A seguir, analisaremos a dimensão legal do Projeto LATIn conforme o Framework 

proposto. 

 

7.2.3 Análise Quanto a Dimensão Legal do Framework Proposto 

 A dimensão legal de openness para Recursos Abertos apresentada na Figura 8 

estabelece a classificação de recursos propostos no projeto de análise de caso conforme 

sua incorporação com da legislação vigente, a propriedade intelectual, os direitos autorais 

e a adoção de licenças e os acordos de autoria para a adequação deste recurso aberto 

aos requisitos legais de autoria multinacional. 

 A dimensão legal do Projeto LATIn abrange a criação autoral colaborativa, o 

desenvolvimento de livros textos abertos na forma digital por diversos autores de 

diferentes nacionalidades, que são regidos por legislações específicas e se apresentam 

de forma única devido à adaptação de critérios específicos estabelecidos por estas 

legislações. Estes critérios são sintetizados e incorporados pelos acordos de autoria, 

adoção de licenças que determinam qual o futuro da obra criada e possibilitam que o livro 

de texto esteja caracterizado como um recurso aberto, adequado ao contexto 

multinacional. A seguir, na Tabela 15 encontra-se esta análise da dimensão legal do 

Projeto LATIn segundo o Framework Proposto. 

Tabela 15: Dimensão Legal do Projeto LATIn a luz do Framework Proposto 

Recursos 
Abertos 

Propriedade 
Intelectual 

Forma abrangente de proteção dos direitos intelectuais, assegurou 
o direito do autor, direito moral e o direito patrimonial está 
regulamentado pela adoção da Licença Creative Commons. 

Propriedade 
Industrial 

Não incorporado. 

Direitos Sui 
Generis 

Não incorporado. 

Direitos 
Autorais 

Direitos Morais inalienáveis e intransferíveis estão assegurados ao 
autor e coautor, criadores e titulares do direito. Direitos 
Patrimoniais regulamentados pela adoção da Licença Creative 
Commons e acordos de autoria, contrato que possibilita o 
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enquadramento legal multinacional na criação dos livros de textos 
abertos. 

Licenças 
Abertas 

Os livros de textos abertos adquirem proteção legal e autorização 
prévia e expressa sobre suas condições de uso para reutilizar, 
redistribuir, revisar, remixar e reter. A licença aberta adotada para 
todas obras éa  Creative Commons. 

Domínio 
Público 

Os livros de textos abertos adquirem os direitos autorais morais, 
sem os direitos autorais econômicos, independente da adoção de 
licença adotada, contrato ou acordo de autoria, após 70 anos no 
Brasil ou após 50 anos conforme estabelecido e orientado pela 
OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual). Esta 
situação ocorre para todos os livros de textos abertos criados no 
Projeto LATIn. 

Alguns 
direitos 
autorais + 
Licenças 
Abertas 

Alguns direitos autorais + Licenças abertas são encontrados nas 
obras criadas no Projeto LATIn. Os direitos morais são intrínsecos 
a obra, mas os direitos patrimoniais foram suprimidos, 
incorporando a necessidade de adoção da licença aberta Creative 
Commons para proteção legal no contexto autoral, coautoral e 
colaborativo de forma multinacional. Os livros de textos abertos 
criados no Projeto LATIn adotam a licença CC BY SA 3.0, ou seja, 
estão incorporados os princípios de Openness,  distribuição pela 
mesma licença, permitindo que outros remixem, adaptem, criem 
obras, inclusive com fins comerciais desde que seja dado o crédito 
e reconhecimento do autor original e coautores, bem como, para 
criação derivada proveniente. Esta licença possui como 
característica de livre e aberta. 

Direito 
Autoral  + 
qualquer 
Licença 

Neste caso, todos os direitos autorais, como os morais e 
patrimoniais, estão totalmente preservados, com a liberdade de 
adoção de qualquer licença, aberta ou não, incorporando o 
“copyright”, não sendo objeto de criação (livro de texto aberto)  do 
Projeto LATIn, que possui uma premissa vinculada aos 5R´s e 
Licenças Abertas. 

Fonte: O autor (2016). 

 De modo geral, os resultados no âmbito legal dos livros de textos desenvolvidos 

no Projeto LATIn apresentam-se como recursos abertos de criação colaborativa e 

multinacional, que incorporam as orientações legais e obedecem aos dispositivos da 

legislação conforme a nacionalidade de adoção. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O desenvolvimento deste trabalho de pesquisa foi norteado pela premissa de 

criação de recursos abertos, por meio de uma forma democrática de acesso a estes 

recursos, com a possibilidade de compartilhar colaborativamente livros textos abertos, 

que possuem aspectos a serem observados para sua criação.  A publicação de recursos 

abertos, com seu baixo custo através da tecnologia adotada possibilita maiores 

oportunidades a todos.  

Retoma-se agora o problema de pesquisa, que foi estabelecido pela seguinte 

pergunta: Quais os aspectos tecnológicos, culturais e legais, envolvidos na construção e 

compartilhamento de recursos abertos devem ser considerados na elaboração de 

iniciativas nesse sentido? 

Para o problema de pesquisa, considerou-se apresentar um framework que 

privilegie a criação e o compartilhamento de recursos abertos levando em consideração 

as dimensões tecnológica, cultural e legal. E, como principal hipótese de pesquisa, a 

elaboração de um framework conceitual que abarque os aspectos tecnológicos, culturais 

e legais, viabilizando a execução de iniciativas que permitem a criação de recursos 

abertos reutilizáveis em contextos extraterritoriais. 

Com base nesta problemática, esta tese objetivou, de modo geral, elaborar um 

framework de suporte aos processos de autoria colaborativa e os aspectos tecnológicos, 

culturais e legais em recursos abertos. O framework criado oferece a possibilidade de 

adequar a criação colaborativa dos recursos abertos de modo multinacional, observando 

os aspectos tecnológicos, culturais e legais, adaptando-os ao contexto que estão 

inseridos e ao uso desejado. 

Para atingir este objetivo proposto, foram delineados inicialmente as teorias 

envolvidas no estudo de recursos abertos, a definição de Openness e Recursos 

Educacionais Abertos, identificando o conceito inicial dos 5 R´s, reutilizar, redistribuir, 

rever, remixar e reter. Outro ponto importante de estudo verificado é a liberdade existente 

nos recursos abertos para uso e seu aproveitamento, como fonte de estudo e aplicação 

de conhecimento adquirido, a possibilidade de consulta e gerar cópias sem custos, alterar 
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e definir uma obra derivada deste recurso também é possível, pois podem atingir diversos 

indivíduos neste processo.  

Outro conceito necessário para o entendimento do papel de criador de uma obra 

é o processo de autoria de recursos abertos. Foi apresentado o estudo sobre o âmbito 

legal e atual dos processos de autoria de recursos abertos, a definição de autor e coautor 

de uma obra colaborativa, a necessidade de renúncia do direito patrimonial para 

exploração econômica deste recurso e a possibilidade de definição prévia das obras 

derivadas. O estudo na literatura identificou a forma de identificação do autor de uma 

obra dentro do conceito de propriedade intelectual adotado no aspecto nacional e 

internacional. 

Para atender o terceiro objetivo específico, que trata da identificação de uma 

licença que suporte os processos de autoria colaborativa em recursos abertos, iniciou-se 

o estudo de licenças, em seu conceito amplo  e o entendimento de licenças abertas, até 

chegar a licença aberta Creative Commons, que foi a licença utilizada no estudo de caso 

do Projeto LATIn, que permite ao autor ter alguns direitos reservados e permite que a 

forma ou o termo de uso para a obra original desenvolvida e para as obras derivadas, 

sendo estas obras derivadas consideradas os trabalhos futuros e devem adotar a mesma 

licença de sua criação, ou seja,  obra original. 

Por fim, o estudo dos aspectos tecnológicos, culturais e legais que devem ser 

observados na criação e desenvolvimento de recursos abertos, que formam a base de 

entendimento para construção do framework.   

Os aspectos tecnológicos apresentam a possibilidade de edição, de modificação, 

de adaptação e de distribuição conforme os 5 R´s (WILEY, 2014) para livros de textos 

abertos e livros multimídia.   

Os aspectos culturais apresentam a diversidade na produção do conhecimento, 

na necessidade da observação do contexto que o indivíduo está inserido, sendo este, 

autor ou estudante de livros textos abertos.  A criação de obras colaborativas 

multinacionais podem ser consideradas complexas, determinando a utilização de 

adaptações, decisões criativas, componentes culturais, língua e narrativas multiculturais, 

que formam um contexto que possui interdisciplinaridade entre os autores envolvidos.  
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Os aspectos legais foram estudados em seu contexto nacional e internacional, 

determinando a necessidade de verificação dos dispositivos legais na criação de recursos 

abertos. O estudo sobre direitos autorais, que se subdivide em direitos morais e 

patrimoniais, foi apresentado, bem como o conceito de autor, coautoria, autoria 

colaborativa, o versionamento e obras derivadas, que compõem o contexto legal da 

criação de livros textos abertos, juntamente com a necessidade de adoção de uma 

licença aberta e acordos de autoria, que estará em conformidade com o âmbito 

multinacional que a criação do recurso aberto está inserido 

Após estes estudos, foi efetuada uma proposta de framework abrangendo as 

dimensões tecnológicas, culturais e legais para criação e compartilhamento de recursos 

abertos e uma caracterização da realidade na América Latina, utilizando o estudo de caso 

do Projeto LATIn, que propôs a criação de livros textos abertos.  O Projeto LATIn 

contribuiu para o entendimento dos aspectos envolvidos na criação multinacional, nas 

necessidades dos estudantes e docentes, com a utilização do livro texto aberto e sua 

contribuição na redução de custos de materiais de estudo e adequação ao contexto 

cultural dos estudantes. 

O entendimento do conceito de openness caracteriza-se pelo compartilhamento 

aberto e democrático, que o conhecimento e divulgação dos registros sobre o 

conhecimento podem ser disseminados, modificados e armazenados, disponibilizados de 

forma aberta. Os recursos abertos atuam como instrumento de suporte ao 

desenvolvimento do conhecimento, a construção coletiva, a inovação e reutilização, 

criando um movimento de utilização e criação de obras originais e obras derivadas. Este 

conceito de abertura do conhecimento, que está intrínseco aos recursos abertos, pode 

ser encontrado no framework, sendo que este está subdividido em três partes de análise, 

Figuras 6, 7 e 8, sua união formando uma única obra, ou seja, um único framework. 

Para finalizar, espera-se que com a utilização do framework proposto, auxilie na 

criação, aumento da popularidade e da qualidade dos recursos abertos.   

 

8.1 TRABALHOS FUTUROS 

  As propostas de trabalhos futuros baseados nos resultados deste estudo, 

suscitam novas investigações a fim de aprimorar as análises e conclusões, como novas 
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pesquisas, implementações e estudos de caso. Estas propostas são baseadas nos 

resultados e estudos deste trabalho, deste modo, apresenta-se as seguintes sugestões: 

● Aplicação do framework para a produção de materiais no formato de jogos, de áudios, 

de imagens, de cursos e de vídeos, de modo a avaliar o comportamento dos autores 

ou participantes e auxiliá-los na criação e produção. 

● Estudo das questões legais relacionadas ao direito da propriedade intelectual sobre o 

direito de áudios, imagens e vídeos em recursos abertos. 

● Estudo relacionado à acessibilidade para pessoas com deficiência na criação e 

compartilhamento de recursos abertos. 

 Novas questionamentos surgem com a possibilidade de novas pesquisas ou 

continuação desta pesquisa.  A temática discutida neste trabalho foi abordada e 

estudada, mas sem a pretensão de esgotar o debate ou estudo, mas para contribuir com 

a investigação e desenvolvimento da ciência. 
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ANEXOS 

Anexo A – Estatuto da Fundação da Associação LATIn  
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