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Introdução
•

O termo “Recursos Educacionais Abertos” (REA) surgiu no fórum
sobre softwares didáticos abertos e os impactos causados pelo ensino
à distância nos países em desenvolvimento, em 2002, UNESCO.

•

Parte essencial do Movimento da Educação Aberta para a promoção do livre
acesso à oportunidades de aprendizagem pela colaboração de instituições que
desenvolvem ferramentas, recursos e iniciativas para a difusão mundial da
educação (SANTANA; ROSSINI; LUCA PRETTO, 2012).

•

É sugerido que as bibliotecas e seus profissionais, podem ser considerados os
primeiros produtores de REA, já que desde antes da popularização da internet,
desenvolviam práticas de reprografia de materiais, visando compartilhar os
recursos disponíveis ao maior número de usuários possíveis (KLEYMEER;
KLEINMAN; HANSS, 2010).

Objetivo
•

Investigar a aplicação de REA em bibliotecas universitárias e especializadas da
área de saúde e sugerir boas práticas para o tratamento e a disseminação dos
REA em bibliotecas.

Metodologia
•

Inventário de todos os repositórios das Instituições Federais de Ensino Superior
do Brasil (IFES) registradas no sistema Emec e verificação se há REA classificado
como fonte de informação nos catálogos.

•

Coleta de dados através de questionário aplicado com bibliotecários de
bibliotecas universitárias e especializadas que atendem aos cursos de Medicina
e Biomedicina no Brasil e membros do grupo “BACS - Bibliotecários Avaliadores
em Ciências da Saúde” do Facebook.

•

O questionário foi estruturado na ferramenta de formulários do Google, com
17 questões, alternando entre perguntas fechadas e abertas.

•

31 respostas obtidas.

•

Análise qualitativa e quantitativa para avaliação dos dados coletados.

Principais resultados
•

Verificou-se que 35.7% dos respondentes em bibliotecas universitárias, 28.6%
atua em bibliotecas hospitalares universitárias e pouco mais de 21% deles
estão vinculados a centros de pesquisa vinculados ao serviço público.

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

• 60% dos bibliotecários consultados
considera parcialmente possuir o
conhecimento adequado para utilizar
e compartilhar REA;
• 66,7% dos bibliotecários considerou
que possui a aptidão necessária para a
criação dos REA;

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

• 83,9% deles alegaram possuir REA em
seus acervos e 16,1% afirmaram que não.

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

• Na grande maioria dos casos observados, cabe aos bibliotecários o tratamento e
gestão dos REA, os demais casos apontam para a possibilidade de auto arquivamento
de documentos e mídias em algumas instituições

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

• Outros dados relevantes demonstraram a falta de padrão de metadados para

descrever os REA. 58.1% dos participantes alegaram não utilizar nenhum tipo
específico.
• A maioria dos participantes (45.9%) informou que seus REA são direcionados tanto
ao público interno quanto ao público externo de suas instituições. Mas apenas
27,3% declararam que estes estão em acesso aberto, com download permitido e,
em alguns casos, com permissão livre para reutilização.

87, 5% (105)
Não possui nenhum tipo de REA em seus repositórios.
________________________________________________
12,5% (15)
Tem algum tipo de REA catalogado no repositório da
instituição.

Boas práticas sobre REA para bibliotecários
Uma seleção que se restringe ao compartilhamento de informações e conhecimentos
para difusão de REA como instrumentos de uma educação inclusiva, equitativa e de
qualidade, onde o bibliotecário possa contribuir efetivamente com seus
conhecimentos.
•
•
•

•

Trilha 1 – Do uso e aplicação da tecnologia na educação;
Trilha 2 – Da Educação Aberta;
Trilha 3 – Dos REA;
Trilha 4 – Das Licenças criativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
•

As iniciativas brasileiras em bibliotecas das áreas da saúde parecem estar caminhando a
passos lentos e ainda há um longo percurso a ser trilhado para que os REA ocupem espaço
nas bibliotecas do Brasil, em geral.

•

Idealiza-se que num futuro próximo os bibliotecários brasileiros possam
desenvolver práticas mais assertivas e avançadas no tratamento de REA em suas coleções.

•

Os bibliotecários ainda têm dúvidas essenciais sobre o formato de distribuição que
fundamentalmente diferencia um REA de outro material didático. Assim sendo, infere-se
sobre a necessidade de o tema ser tratado na graduação em Biblioteconomia para que os
futuros bibliotecários compreendam as dimensões dos REA como recurso, fonte
de informação e uma produção de conhecimento dos mesmos.

•

Reforça-se a importância de que estes profissionais desenvolvam seus processos de
formação continuada, troquem experiências e socializem seus conhecimentos e práticas,
tanto em conhecimento explícito, quanto em práticas de conhecimento tácito.
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