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A tarefa não é fácil, pois todo o sistema está construído e conso-
lidado em bases que pensam os processos de aprendizagem centrados na 
premissa de que se aprende do simples para o complexo, do pequeno para 
o grande, do perto para o distante, como se isso fosse um dado posto e que 
não nos coubesse discutir. Importante trazer essa discussão para a roda 
e, assim, com professores, gestores e alunos, todos conectados em tempo 
integral, pensarmos na possibilidade de transformar a escola em um rico 
espaço de produção de culturas e de conhecimentos, espaço poderoso para 
a vivência plena do universo de informação e comunicação contempo-
râneo. Tudo com forte ênfase em processos colaborativos, centrados na 
generosidade, no ativismo, com intenso protagonismo dos estudantes.

É preciso considerar essa verdadeira ação hacker, de guerrilha mes-
mo, como etapa fundamental para irmos muito além da escola instituída, 
viajando na possibilidade de trazer para nossas reflexões uma perspectiva 
plural que tanto nos agrada e, com isso, pensar em educações, a partir dos 
saberes e experiências de cada um, em cada uma de suas localidades.

Versão reduzida do título original Venha para essa guerrilha
38

, publicada no portal 
A Rede, em 4 de fevereiro de  2015

Open, open, open tudo: ciência aberta

Terminadas as festas juninas, onde comemoramos, pelo menos no Nor-
deste, um São João com muita animação, milho, canjica, licor e fogueira, 
eis que chega o mês de julho. Mês de férias para alguns, não no caso das 
nossas Universidades federais, em greve desde o início de junho. Mas ju-
lho é também o mês do maior evento de software livre do Brasil, o Fórum 

38 Disponível em: <http://www.arede.inf.br/venha-para-esta-guerrilha/>.
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Internacional do Software Livre, o nosso querido FISL39. Desta vez, es-
tamos no 16ª edição desse encontro que mobiliza a meninada de todas 
as idades, para debater, ensinar, aprender, namorar, enfim, agitar o frio 
gaúcho, nos quatro dias do evento, que acontece na PUC do Rio Grande 
do Sul.

Integrado ao FISL há alguns anos, existe o Espaço Paulo Freire, 
criado para abrigar os debates sobre educação e sua relação com o univer-
so do livre. É curioso ainda discutirmos tanto essa relação. Para o nosso 
grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC), da Univer-
sidade Federal da Bahia, educação e liberdade são indissociáveis, portanto, 
deveriam sempre andar juntas, bem juntinhas. Na programação daquele 
espaço, associado à programação geral do FISL, muitas discussões em tor-
no do uso dos softwares livres na educação e, mais do que isso, discussões 
e oficinas que ampliam as nossas percepções sobre o tema, levando-nos a 
pensar essa dimensão do livre associada com o aberto. Assim, podemos 
avançar para os debates em torno da ciência aberta, dos dados abertos, da 
transparência, aportando, claro, na nossa já conhecida ética hacker.

Julho é também o mês da reunião anual da SBPC, a Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ciência, que acontecerá desta vez em São Car-
los, no interior de São Paulo, de 12 a 18 próximos.

Em ambos os eventos, os importantes temas aqui mencionados 
estarão presentes, pois compreendemos que a dimensão da liberdade na 
educação e na ciência (na sociedade, a bem da verdade!) é crucial para 
que enfrentemos as adversidades contemporâneas. Por isso, tenho usado, 
até com certa insistência, uma citação retirada de um relatório técnico 
sobre Recursos Educacionais Abertos (REA, em português, e OER, em 
Inglês), denominado Open Source Courseware: A Baseline Study, 

40 publicado 
em 2004, de Peter N. Materu. Ele é pesquisador sênior do Banco Mundial 
para África e não o conhecia antes deste documento. Nesse texto, ele faz 
uma referência que considero muito adequada para o momento contem-
porâneo. Diz ele, na página 5 do referido relatório, que “se os anos 1990 
foram chamados de e-década, a atual pode ser cunhada como a-década 

39 Disponível em: <http://softwarelivre.org/fisl16>.
40 http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/open_source_courseware.pdf
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(código aberto, sistemas abertos, padrões abertos, acessos abertos, arqui-
vos abertos, tudo aberto). Esta tendência, agora chegando com força es-
pecial na educação superior, reafirma uma ideologia que tem sua tradição 
construída desde o começo da computação em rede”.

Esse é o movimento contemporâneo da abertura e do livre acesso 
ao conhecimento. Isso já tem avançado e muitos projetos e artigos fazem 
menção a isso, sendo, sem dúvida, para o caso brasileiro, digno de desta-
que o crescente movimento em torno da chamada Ciência Aberta. Apoia-
do pelo Open Knowledge Brasil, um grupo de pesquisadores brasileiros está 
tocando um importante movimento em torno da Ciência Aberta, o qual 
vem sendo estruturado dentro da Wikiversidade,41 projeto abrigado pela 
Wikimedia Foudantion.42

Vivenciar práticas abertas de pesquisa científica é fundamental 
para fortalecer a ideia de um mundo democrático e livre. O conhecimento 
não pode ser aprisionado, seja pelos próprios pesquisadores, seja pelas em-
presas intermediárias que se apropriam do produzido, muitas vezes com 
dinheiro púbico, transformando-o em mercadoria a ser comercializada.

Precisamos avançar na busca da implantação de uma política cien-
tífica e tecnológica para o país que tenha como base essas práticas abertas, 
o que passa, necessariamente, por uma mudança de rumo das políticas 
púbicas e de postura dos pesquisadores.

Que julho ‒ no FISL e na SBPC ‒ seja um mês de muita celebra-
ção em torno dos movimentos abertos no Brasil, na América Latina e no 
mundo. E isso só acontecerá se a sua participação for intensa e ativista.

Versão modificada publicada no portal A Rede
43, em 24 de junho de 2015.

41 Disponível em: <https://pt.wikiversity.org/wiki/Portal:Ci%C3%Aancia_Aberta>.
42 Disponível em: <https://wikimediafoundation.org/wiki/Home>.
43 Disponível em: <http://www.arede.inf.br/open-open-open-tudo-ciencia-aberta/>.
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