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iríamos para Campinas. Levantei os olhos e o aviãozinho da tela estava ali, 
parado em Teresina. Menos mal, pelo menos ele tinha parado e nós aqui 
continuávamos voando.

Chegamos tranquilo aqui no sul, justamente como previsto e não 
visto na telinha, em Campinas. O pouso foi bom, o sol brilhava e a tempe-
ratura, na casa dos 22 graus.

Disso tudo, fico aqui no aeroporto esperando o próximo voo e 
pensando como é difícil se compreender que a informação é algo mui-
to precioso e que tem que estar aberta e disponível para todos, o tempo 
todo. Informação tem que circular, ser acessível para possibilitar que cada 
um, especialista ou não, possa, com os dados em mãos – e em máquina – 
avaliá-las em profundidade, ou simplesmente verificar a sua consistência. 
Afinal, norte é norte e sul é sul. O resto é telinha de avião!

O mundo está cada vez mais aberto!

Uma boa notícia nos chega da Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp) que lançou, na semana passada, um portal com vídeos, animações e 
mais de mil imagens de acesso gratuito. Tudo licenciado em Creative Com-

mons, o que possibilita que o usuário pode usar livremente esses produ-
tos, inclusive remixando-os, ou seja, misturando tudo para produzir mais 
imagens, animações e vídeos. O material está disponível na internet54 e lá, 
além do que já está pronto e produzido pelos professores e pesquisadores 
da Unicamp, existe uma ferramenta aberta – em software livre – que pos-
sibilita que se criem mais materiais, esta também livre.

54 Disponível em: <www.ggte.unicamp.br/e-unicamp>. 
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O objetivo é divulgar a produção da universidade para um públi-
co mais amplo, como já vem acontecendo com diversas universidades no 
mundo, a exemplo de  Harvard e do Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), a Universidad Politécnica de Madri, a Universidade Virtual 
Africana e tantas outras pelo mundo afora.

Estamos vivendo um momento ímpar na sociedade, com a tomada 
de consciência de que não é mais possível manter a lógica de intensifi-
car-se a produção de conhecimento, mas com uma circulação restrita e 
restritiva, em função das propriedades privadas dos meios de distribuição.

Mais dramático ainda é que, em muitos casos, essa produção se dá 
com exclusivo uso de recursos públicos, sem que esse material esteja am-
plamente à disposição da sociedade. No caso das universidades públicas, a 
situação é mais grave, pois nós, professores e pesquisadores dessas insti-
tuições, ganhamos os salários e, na maioria das vezes, mais bolsas e apoio 
financeiro para a realização das pesquisas que demandariam a publicação 
ampla dos seus resultados. No entanto, precisamos publicar para sermos 
avaliados e essas publicações são aprisionadas pelas editoras comerciais 
das revistas acadêmicas.

O crescimento das licenças abertas em todo o mundo, como o Cre-

ative Commons, são importantes, pois com elas o jogo fica aberto: identifi-
ca-se claramente quem é o autor do material e diz-se explicitamente o que 
pode ser feito com ele por quem desejar usá-lo. O Brasil foi o terceiro país 
do mundo a utilizar de forma intensa a licença Creative Commons, atrás 
apenas da Finlândia e do Japão.

A Prefeitura de São Paulo, desde o ano passado, colocou todo o 
seu site com esse tipo de licença, liberando para uso tudo que estiver sen-
do produzido com dinheiro público, seja o material educacional contrata-
do pela própria prefeitura, sejam as produções realizadas nas escolas por 
professores e alunos. A Secretaria de Educação aqui do estado da Bahia 
também seguiu o mesmo caminho e adotou esse tipo de licença para todo 
o seu site e mais particularmente para o recém-criado Ambiente Educa-
cional Web, também integralmente licenciado em Creative Commons, já 
dispondo de muito material para professores, alunos e público em geral 
que desejar por ali navegar e aprender alguma coisa.
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Na UFBA, além do repositório institucional, a Edufba adotou uma 
correta política de publicar de maneira aberta toda a sua produção. Assim, 
se o leitor deseja ter o livro – produzido de maneira primorosa em cuida-
dosas edições! – ele o comprará, pois terá um bem material, com custo de 
produção. Já o conteúdo do livro está disponibilizado gratuitamente na 
internet para todos. Nós, da Faculdade de Educação, temos um projeto, 
com apoio da Fapesb no início, onde criamos uma plataforma de vídeo, 
tudo em software livre, disponibilizando toda a nossa produção de forma 
plena, permitindo e estimulando que as pessoas se apropriem desse ma-
terial e, remixando, construam mais vídeos, naquilo que tenho chamado 
de um circulo virtuoso de produção de culturas e conhecimento. Ali é 
possível encontrar, por exemplo, os depoimentos de grandes educadores 
baianos, construindo a memória da educação na Bahia, projeto que teve 
apoio inicial do CNPq.

Publicado no jornal Correio*, Salvador, em 8 de maio de 2013.

Uma PEC que mata a Educação e a 
Ciência

Ao logo de mais de 40 anos como professor, tenho me dedicado a causas 
da educação, da cultura, da ciência e tecnologia, de forma acadêmico-ati-
vista. Ao longo desses anos, nunca vi barbaridade maior do que a propos-
ta pela famigerada PEC 241/55, Emenda Constitucional que modifica a 
Constituição Cidadã de 1988 e vem sendo denominada pelo governo de 
PEC dos Gastos Públicos, mas que, para nós, é a PEC do Fim do Mundo. 

Foi dramático acompanhar as manobras do governo, oferecendo, 
entre outras coisas, jantar no Palácio da Alvorada para mais de 200 depu-
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