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Educação, direitos autorais e  
políticas públicas: dois possíveis 
enfoques

Pedro Nicoletti Mizukami | pesquisador do Centro de tecnologia e sociedade 

(CTS) da Escola de Direito da FGV-RJ 

Pelo menos dois enfoques diferentes podem ser conside-

rados em debates sobre direitos autorais e políticas públicas 

de educação. O primeiro, mais óbvio, implica a análise de 

problemas de adaptação. Muda-se o contexto que dirige 

as práticas de produção, circulação e consumo de bens 

intelectuais, mudam-se as alternativas viáveis para políticas 

públicas educacionais que envolvam conteúdo submetido à 

legislação autoral. 

Novas possibilidades

Iniciativas como o Programa Nacional do Livro Didático - 

PNLD (e seus correspondentes para o ensino médio e alfabeti-

zação de jovens e adultos), ou o Programa Nacional Biblioteca 

da Escola - PNBE, merecem reavaliação tanto em face de 

deficiências que possam apresentar, quanto em razão de no-

vas possibilidades que se abrem em decorrência dos avanços 

tecnológicos. Crucial, entretanto, que em qualquer tentativa 

de reavaliação se tenha conhecimento do contexto corrente, e 

de que a fase de transição em curso exige a experimentação 

com novos modelos. O momento demanda cautela: políticas 

públicas que pressuponham o mero transplante dos modelos 

de negócios antigos de autores e editoras para o ambiente 

online podem resultar no fechamento antecipado de janelas 

de oportunidade para avanços significativos, em benefício de 

uma sobrevida questionável para práticas negociais em vias 

de extinção.

O segundo enfoque a ser considerado privilegia uma análi-

se abrangente do ambiente institucional e tecnológico atual, 

e dos enlaces sociais que têm nele florescido. Fenômenos 

de produção colaborativa de conteúdo, e licenças abertas de 

direitos autorais (como as licenças Creative Commons e simi-

lares), devem ser avaliados sob um ponto de vista que, caso 

opte por manter-se neutro quanto a medidas de incentivo 

direto, ao menos procure preservar a viabilidade de projetos 

que dependam de plataformas distribuídas de colaboração, 

de regimes de livre disseminação de informação e sistemas 

flexíveis de limitações e exceções aos direitos autorais. 

Uma série de matérias legislativas que podem parecer, à 

primeira vista, pouco relacionadas com problemas educacio-

nais, acaba, nessa perspectiva, assumindo enorme relevância: 

neutralidade de rede, responsabilidade civil dos provedores 

de internet (problema a ser resolvido antes que se comece a 

falar de responsabilidade penal, ao contrário do que insistem 

alguns parlamentares), liberdade de expressão e comuni-

cação, privacidade, standards abertos, dentre outros temas 

que são difíceis de serem explicados em poucas palavras, 

demandando intensa pesquisa por parte de todos envolvidos 

nos debates sobre políticas públicas educacionais. 

O que está em jogo é a preservação de um ecossistema 

indispensável ao desenvolvimento e sobrevivência de moda-

lidades de produção e consumo de informação com enorme 

potencial de provocar mudanças positivas.

Parcela considerável da comunidade científica interna-

cional tem se mobilizado no movimento denominado open 

access publishing, para a defesa de novos modelos editoriais 

e de publicação, com a formação de discursos de fundamen-

tação de acesso ao conhecimento que reconhecem o processo 

atual de desagregação de funções no processo de comuni-

cação acadêmica: funções que anteriormente eram concen-

tradas em editoras, hoje em dia se encontram dispersas em 

vários agentes. Essa dispersão não implica eliminação. 

Os mesmos processos de armazenamento, publicação, 

certificação de qualidade etc. continuam existindo, mas agora 

são distribuídos a novos intermediários, ou levados a cabo 

pelos próprios autores ou pelas instituições a que eles se 

filiam. O movimento tem provocado a positivação de normas 

estatais e institucionais, o desenvolvimento de novos sistemas 

de distribuição de conteúdo digital e alterações em modelos 

de negócios de editoras tradicionais. Um bom panorama pode 
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ser encontrado em The access principle, de John Willinsky, 

disponível em: http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.

asp?ttype=2&tid=10611.

Materiais didáticos

No que concerne a materiais didáticos, movimento 

semelhante tem se organizado em torno de chamados open 

educational resources (recursos educacionais abertos). 

“Recurso educacional” é um termo utilizado para a descri-

ção de uma variedade de materiais, como livros didáticos, 

listas de exercícios, aulas gravadas, cursos completos, não 

necessariamente produzidos colaborativamente, mas sempre 

abertos à livre derivação, distribuição e reprodução, mediante 

licenciamento público flexível de direitos autorais. Por meio de 

um instrumento legal - uma licença de direitos autorais como 

as licenças Creative Commons ou a GNU Free Documentation 

License -, os autores originais concedem à coletividade uma 

série de direitos que, pelos antigos modelos de negócios, são 

utilizados por autores e editoras para impedir acesso e uso de 

bens intelectuais. 

Como os incentivos para a produção de informação não 

são necessariamente movimentados por incentivo econômico 

direto (por meio da venda de produtos), mas podem derivar 

de incentivos acessórios - como a prestação de serviços, fi-

nanciamento externo público/privado, ou simples necessidade 

e até desejo de compartilhamento -, é possível sustentar redes 

de produção de bens culturais da mesma maneira como se 

desenvolve o software livre: a partir de plataformas tecnológi-

cas que viabilizam colaboração, processos de padronização, e 

uma estrutura de licenciamento. 

Incentivos individuais para contribuição são variáveis: o 

que importa é cuidar para que uma pluralidade de projetos 

envolvendo materiais educacionais abertos tenham espaço 

para se desenvolver e, sempre que possível, investir recursos 

públicos para impulsionar sua evolução.

Recursos educacionais abertos têm vantagens que 

merecem atenção especial. Esses materiais são processos 

ou fluxos de informação compartilhada, e não meros produ-

tos ou unidades a serem circulados para o aproveitamento 

de determinado público-alvo. As estruturas de produção e 

circulação de informação em formação dão maior espaço para 

se pensar em professores e alunos como atores engajados 

na construção de material educacional, ao invés de simples 

destinatários de uma cadeia unidirecional de produção, que 

termina na comercialização de pacotes de informação tidos 

como acabados. 

Essas estruturas conferem maior força à autonomia de 

professores e instituições de ensino, ao atendimento de pe-

culiaridades individuais e sociais, e às adaptações e modifi-

cações que decorrem do raciocínio e reflexão sobre o material 

utilizado, desencorajando a confiança cega e acrítica em 

produtos que se apresentam como completos. As possibilida-

des de interação e compartilhamento de experiências sobre 

o uso dos recursos, suas possíveis combinações com outros 

materiais, acréscimos e atualizações, são elementos essen-

ciais ao fluxo de recursos educacionais abertos, e até mais 

importantes do que os materiais em si mesmo considerados.

Vale a pena estudar o vasto e plural campo dos projetos 

de recursos educacionais abertos atualmente em desenvol-

vimento, e observar como eles podem contribuir para suprir 

necessidades educacionais brasileiras. Como exemplos inte-

ressantes, podemos mencionar os projetos modulares Con-

nexions (http://cnx.org) e MERLOT (http://www.merlot.org/), 

ou iniciativas vinculadas a parâmetros curriculares, como o 

sul-africano Siyavula (http://www.siyavula.org.za). Cursos 

completos, com aulas gravadas disponibilizadas abertamente, 

correspondem a um modelo adicional (http://www.ocwcon-

sortium.org), e há espaço para outros. O site da ccLearn 

(http://learn.creativecommons.org) disponibiliza subsídios 

para a compreensão desse fenômeno, que merece maior 

atenção dos agentes responsáveis por políticas públicas             

educacionais no Brasil.
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