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¿Cuáles son los antecedentes? 
Antes  da  perspectiva  dos  Recursos  Educacionais  Abertos  (REA),  cujo  termo  foi 

cunhado em 2002, no Fórum sobre o Impacto de Cursos Abertos do Ensino Superior nos Países 
em Desenvolvimento, da UNESCO (Allen; Seaman, 2014), pouca era a preocupação com a 
licença dos materiais didáticos divulgados, e a prática de uso deles estava em geral associada 
a direitos autorais. 

Como lembram Pereira, Fettermann e César (2016b, p. 463), “no ambiente 
universitário, é conhecida a realidade de alunos e professores que dependem de materiais que 
também custam caro e, por esse motivo, se organizam em torno de cópias dos mesmos para 
suprirem suas necessidades acadêmicas”. Nesse contexto, os REA surgem como uma solução 
para não só difundir recursos que podem ser utilizados em diferentes contextos educacionais, 
como permite que o usuário, tendo feito uso dele, possa aprimorá-lo, recombiná-lo e distribuí-
lo, atribuindo a devida autoria. 

O uso de softwares livres permite que a proposta ganhe ainda maior coerência, já que 
suas quatro liberdades influenciaram os valores que guiam a construção dos REA. 

Apoiamo-nos,  para  essa  proposta,  na  filosofia  da  Cultura  Livre,  a  qual  se  baseia, 
segundo a Wikipédia, em “uma visão da cultura baseada na liberdade de distribuir e modificar 
trabalhos e obras criativas livremente”. 

Podemos citar como antecedentes projetos já desenvolvidos pelo Grupo Texto Livre, 
do qual fazemos parte, que também se baseiam na filosofia da Cultura Livre e no 
desenvolvimento de REA tendo em vista o ensino de língua portuguesa pelas tecnologias. Entre 
eles, podemos citar o Português Livre e o Gramática Online. 

¿Qué hizo? 
Assim,  diante  da  escassez  de  recursos  educacionais  abertos  para  alunos  do  ensino 

superior e tendo, na nossa prática docente, necessidade de criar um espaço de 
compartilhamento desse tipo de recurso, para acesso de professores e alunos, projetamos e 
estamos  desenvolvendo  continuamente  o  ambiente  Recursos  Educacionais  Abertos  para 
Leitura  e  Produção  de  Textos  nas  Licenciaturas  –  REALPTL  –,  que  abriga  já  85  REA  em 
línguas portuguesa, espanhola e inglesa. O projeto é financiado pelo CNPq (Conselho Nacional 
de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico)  e  cadastrado  também  na  Pró-Reitoria  de 
Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ambos do Brasil. 

O ambiente REALPTL <http://realptl.portugueslivre.org/realptl/> foi criado após feita 
pesquisa sobre alguns recursos educacionais já existentes para o contexto do ensino superior, 
cujos  resultados foram  divulgados  por  Pereira  e Fettermann (2016a).  Nesse  ambiente, 
começou-se  a  criar  REA  nas  três  línguas  citadas.  Os  recursos  são  categorizados  como 
Português, Espanhol, Inglês, Gramática, Jogos, Leitura e Escrita, Leituras, Literatura, 
Metodologia, Multimodalidades, Recursos Educacionais (tabelas). O ambiente foi criado no 
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Wordpress,  por  ser  software  livre  e  de  fácil  gestão,  e  se  serve  de  diferentes  plugins  livres 
disponibilizados para essa plataforma. 

Todos  os  REA  criados  são  licenciados  em  Creative  Commons  By  e  têm  menção 
explícita da autoria. 

¿Con quién lo hizo? 
O  projeto  REALPTL  é  desenvolvido  por  um  grupo  de  pesquisadores  de  diferentes 

universidades que têm interesse na pesquisa, implementação do ambiente do projeto e criação 
de  recursos  educacionais  abertos.  Além  dos  colaboradores  fixos  divulgados  nesta  página 
<http://realptl.portugueslivre.org/realptl/sobre>,  o  ambiente  criados  pelo  projeto  é  aberto  a 
todo tipo de voluntários que possa contribuir de alguma forma, independente de sua formação. 
Entre  as  possibilidades  de  contribuição,  podemos  citar:  na  divulgação;  na  criação  e  no 
compartilhamento de REA; no uso e aperfeiçoamento dos recursos já existentes; na pesquisa 
de  softwares  livres  (incluindo  plugins  do  Wordpress)  que  possam  viabilizar  as  propostas 
didáticas criadas; e na análise crítica dos REA existentes no site e fora dele para sugestões de 
melhorias. 

¿Cómo lo hizo? 
Adotamos como prioridade para os REA criado pela equipe do projeto a perspectiva 

dos multiletramentos, que, segundo o Grupo de Nova Londres, englobam, além da 
multiplicidade de culturas, a “multiplicidade de linguagens/multissemiose e de mídias” (Rojo, 
Barbosa, 2015, p. 135). Nessa perspectiva, no ambiente criados, temos disponibilizado áudios 
(podcasts), imagens e vídeos em sequências didáticas e exercícios voltados a professores ou 
licenciandos. 

Além desse ambiente citado, central ao projeto, também podemos citar como 
importantes espaços de interação e divulgação a página do Facebook 
(http://realptl.portugueslivre.org/realptl/facebook)  e  o  e-mail  do  projeto,  para  diálogo  com 
interessados em colaborar com a proposta (realptl2016@gmail.com). 

¿Qué obtuvo? 
Sintetizamos  o  que  obtivemos  em  três  frentes:  a  pesquisa  realizada,  os  recursos 

compartilhados e a apropriação das tecnologias necessárias para criação do ambiente 
REALPTL. 

Além  dos  recursos  educacionais  compartilhados  até  o  momento,  também  podemos 
dizer que obtivemos resultados quanto à pesquisa e testes em plugins livres disponibilizados 
para o Wordpress. Entre eles, podemos citar: Contact Form 7: para o formulário de contato do 
site; Custom Comment Form Title: para comentários dos usuários em cada post; Like Button 
Rating ♥ LikeBtn: para avaliação dos usuários das postagens; SlickQuiz: para criação de quiz 
sobre leitura e escrita de textos. Exemplo de quiz no site: 
<http://realptl.portugueslivre.org/realptl/arquivos/758> , entre outros. 

¿Qué ventajas encontró? 
A  escolha  do  Wordpress  nos  favorece  pela  diversidade  de  plugins  já  existentes, 

facilmente instaláveis na plataforma e, em geral, de uso simples. Outro ponto positivo é que, 
pela grande quantidade de usuários dos plugins, encontramos vasta documentação disponível 
para  sabermos  como  utilizá-los  e  exemplos  de  seu  funcionamento.  Eles  nos  permitem 
diferentes  tipos  e  níveis  de  interatividade  com  os  usuários  do  site,  suprindo  uma  carência 
observada em nossa pesquisa de recursos: falta de espaço para que os usuários, caso tenham 
interesse, exponham dúvidas, avaliações dos recursos e também compartilhem adaptações dos 
REA utilizados em sua prática. 
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Acreditamos, com esse projeto, ter contribuído com a construção de um ambiente que, 
a partir de pesquisa, fornece material aberto e gratuito a diferentes usuários da web. Sobre os 
REA criados e compartilhados, ainda temos pouco tempo para medir sua efetiva contribuição 
com a comunidade, o que será feito nos próximos passos do projeto. 
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