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RESUMO
Correa, J.N.N. (2018). A incompatibilidade entre os atributos dos Recursos Educacionais
Abertos e as preferências dos usuários como barreira à difusão de inovação.
(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade,
Universidade de São Paulo, São Paulo.
Os Recursos Educacionais Abertos (REA) são materiais com finalidade educacional,
principalmente em meio digital, publicados sob termos de propriedade intelectual que
autorizam seu uso, modificação, revisão e compartilhamento sem restrições. Esses recursos,
idealizados com o objetivo de democratizar o acesso à educação, a despeito de sua gratuidade,
de estarem disponíveis em meio digital e de geralmente elaborados por universidades
renomadas, têm sido menos utilizados do que o esperado em localidades-alvo: países em
desenvolvimento, onde as desigualdades de acesso a oportunidades educacionais de qualidade
são maiores. Com base na teoria de difusão de inovação e no conceito de abismo de inovação,
foi levantada a hipótese de que os atributos da proposta de valor dos REA não correspondem
às preferências de usuários em países em desenvolvimento. A técnica de Conjoint Analysis foi
empregada para avaliar as preferências de usuários em potencial (adultos com acesso à internet
e redes sociais, que podem decidir individualmente sobre o uso dos REA) sobre os atributos de
um tipo de REA (cursos online, cuja observabilidade é maior do que os REA como
componentes modulares utilizados na educação formal), cujos atributos foram selecionados a
partir de uma revisão conceitual da literatura, elaborada de forma sistemática. Os resultados
mostraram que a importância relativa dos dois atributos da proposta de valor dos REA mais
utilizados como argumento de diferenciação (licença de propriedade e reputação da instituição)
não se mostrou significante na avaliação da utilidade total percebida nas propostas de cursos
online gratuitos. Em contrapartida, os atributos que são mais difíceis de adicionar aos REA
(certificação, suporte e idioma) são os mais importantes para os respondentes.
Palavras-chave: Recursos Educacionais Abertos; Difusão de Inovação; Conjoint Analysis.

ABSTRACT
Correa, J.N.N. (2018). The incompatibility between Open Educational Resources’ attributes
and users’ preferences as a barrier to the diffusion of innovation. (Dissertação de
Mestrado). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Open Educational Resources (OER) are education-driven materials, mainly in digital formats,
released under intellectual property licenses that allow their use, modification, revision and
sharing with no restrictions. These resources were developed to democratize access to
education. However, despite their free status, their digital availability and the reputation of the
universities that release them, their use have been lower than expected in target locations:
developing countries, where remain the greatest inequalities in access to quality educational
opportunities. Based on the diffusion of innovation theory and on the concept of innovation
chasm, we’ve raised the hypothesis that the attributes of the value proposition of OER are not
compatible to users’ preferences in developing countries. The Conjoint Analysis technique was
used to evaluate the preferences of potential users (adults with internet access and access to
social networks websites, who can decide on the use of OER by themselves) on the attributes
of a type of OER (online courses, whose observability is higher than the OER as modular
components used in formal education), whose attributes were selected based on a conceptual
review of the literature, conducted in a systematic approach. The results showed that there was
no evidence that the relative importance of the two main attributes of the OER’s value
proposition, most used as an argument for differentiation (intellectual property license and
institutional reputation) is significant in the evaluation of the total utility perceived in the
proposals of free online courses. In contrast, attributes that are harder to add to OER
(certification, support, and language) are the most important attributes for respondents.
Palavras-chave: Open Educational Resources; Diffusion of Innovation; Conjoint Analysis.
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1

INTRODUÇÃO
Os Recursos Educacionais Abertos (REA) são meios de oferta de conteúdo educacional

de uso livre. Englobam materiais (livros-texto, cursos completos, vídeos, exercícios etc.),
ferramentas (softwares, repositórios), recursos de implementação (licenças de propriedade
intelectual), cujo formato, geralmente digital, facilita a distribuição e os diversos níveis de uso.
O uso livre compreende tanto o acesso sem custo quanto a autorização para reter, reutilizar,
modificar, combinar com outros recursos, e redistribuir. Esses níveis de uso são expressos por
instrumentos de propriedade intelectual: domínio público ou licenças de propriedade, como as
da família Creative Commons (Atkins, Brown, & Hammond, 2007; Hilton III et al., 2010;
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2012).
Os REA surgiram no início dos anos 2000, no âmbito do movimento de software aberto,
compartilhando do ideal de democratizar o acesso ao conhecimento (Caswell, Henson, Jensen,
& Wiley, 2008). Desde então, têm tido como público-alvo os países em desenvolvimento (Nti,
2015), onde as desigualdades de acesso a e de qualidade da educação são mais marcantes
(OECD, 2016).
Entretanto, apesar do esforço empreendido pela comunidade em desenvolver, divulgar
e auxiliar na implantação de repositórios de REA, a adesão ao uso dos recursos nos países do
hemisfério sul tem sido menor do que o esperado (Hatakka, 2009).
O problema de baixa utilização é ambíguo, adequado a abordagens exploratórias de
pesquisa, dado que há inúmeras possíveis explicações a serem estudadas. A pesquisa descritiva
auxilia a melhor delinear o problema, descrevendo suas possíveis causas e pavimentando o
caminho para pesquisas causais testarem o problema claramente definido.1 Isso é refletido na
grande quantidade de artigos descritivos sobre REA, em grande parte narrando as experiências
de aplicações de recursos em diversos níveis educacionais e áreas de conhecimento.
Alternativa à oferta tradicional de educação, focada nas instituições, os REA são uma
inovação educacional baseada em tecnologia da informação e comunicação (TIC). Dessa forma,
a aplicação de teorias de modelos próprios ao estudo da inovação auxilia a compreender e
superar problemas como o enfrentado pelos REA. Essas ferramentas auxiliam pesquisadores e
empreendedores a lidarem com a complexidade, buscando simplificar, sistematizar e sintetizar

1
MOOC Customer Analytics – What is descriptive analytics, disponível em:
https://www.coursera.org/learn/wharton-customer-analytics/lecture/ZkdI7/what-is-descriptive-analytics
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a realidade por meio da identificação de elementos, padrões, relações de causalidade em
diversos níveis de análise.
Embora os REA sejam um exemplo de difusão de inovação, a revisão sistemática da
literatura sobre REA mostrou que há poucas tentativas de utilizar as lentes de teorias de
inovação para estudar a iniciativa e a dificuldade de sua difusão nos países em desenvolvimento.
A definição do problema tem sido focada nos atributos técnicos dos REA, e feita principalmente
sob as perspectivas educacional e da ciência da computação.
Dessa maneira, a proposta deste estudo é analisar o problema de difusão dos REA sob
a ótica da Ciência da Administração em um nível de abstração maior, em que o problema pode
ser expresso em termos mais fundamentais. Essa abstração permite traçar comparações das
características do problema com os REA e outros fenômenos conhecidos em Administração.
(G. F. Smith, 1989). Dadas as características do fenômeno, elementos da Teoria de Difusão de
Inovação são utilizados para analisar os achados da pesquisa sobre REA.
A teoria de difusão de inovação, de Everett M. Rogers (2003), data da década de 1960
e assume que a adoção da inovação não se dá exclusivamente pelos atributos do produto. A
percepção das pessoas sobre as diversas dimensões da inovação (vantagem relativa,
compatibilidade, simplicidade, testabilidade e observabilidade), explicam a taxa de adoção. O
número de novos adotantes ao longo do tempo é plotado sob a forma de uma curva normal (a
curva de difusão da inovação). Os primeiros a adotar são os inovadores, de perfil arrojado e
tomadores de risco. São seguidos pelos adotantes iniciais (early adopters), formadores de
opinião que selecionam as inovações que desejam adotar observando as escolhas dos
inovadores, por exemplo. Juntos, esses dois grupos representam uma parcela pequena do
mercado (cerca de 15%). A grande massa de adotantes (cerca de 68%) é formada pelos maioria
inicial (early majority) – que procura entender como a inovação resolve seus problemas,
observando o uso de alternativas por pessoas de perfil parecido – e pela maioria tardia (late
majority) – cética, adota a inovação após a maioria das incertezas estar equacionada. No final
da curva estão os retardatários (laggards), avessos ao risco, que adotam a inovação quando ela
é regra de mercado e não mais oferece vantagens competitivas ou de performance (Rogers,
2003).
A adoção da inovação não flui de modo contínuo ao longo do tempo. Entre um perfil de
adotantes e outro perfil, há um intervalo de tempo, pois os grupos têm preferências diferentes.
Entretanto, esse lapso é maior entre os adotantes iniciais e a maioria inicial, ou seja, no acesso
à grande massa de consumidores. É o chamado abismo de inovação, que se manifesta porque
as preferências dos adotantes iniciais são radicalmente diferentes das preferências da maioria
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inicial: enquanto os primeiros buscam ser percebidos como inovadores, aceitam o caráter
precário das inovações em desenvolvimento em troca das vantagens que o pioneirismo pode
trazer, a maioria inicial deseja soluções com benefício comprovado. Ou seja, precisam observar
a inovação em uso, mas se identificam com os inovadores e adotantes iniciais que utilizam a
inovação.
É um dilema que, para ser superado, requer que se conheçam as motivações da grande
fatia de mercado, que se conheça bem a indústria em que a solução é aplicada, para pautar a
proposta de valor de forma adequada às preferências e necessidades dos consumidores (Moore,
2014). Valor é o resultado da interação entre os benefícios buscados pelo cliente em uma
transação de negócios e os custos para obter tais benefícios. É um conceito estabelecido, mas
que apenas recentemente tem sido medido e gerenciado (McClung & Werner, 2008). A
proposição de valor é a forma como a organização escolhe oferecer ao cliente aquilo que ele
valoriza por meio de seus produtos e serviços (Doganova & Eyquem-Renault, 2009; Yunus,
Moingeon, & Lehmann-Ortega, 2010) e é um elemento central de um modelo de negócios.
O modelo de negócios descreve como os empreendimentos criam e capturam valor
utilizando inovação tecnológica, ilustrando o conteúdo, a estrutura e as atividades necessárias
para explorar as oportunidades de mercado (Amit & Zott, 2001; de Reuver, Bouwman, &
Haaker, 2013). No caso dos REA, há duas características que adicionam complexidade ao
modelo de negócios: 1) a gratuidade faz parte da definição do produto (o que restringe as
possibilidades de escolha para a configuração ideal do fluxo de receitas), e 2) há múltiplos
stakeholders com diferentes interesses para conciliar (professores, alunos, instituições) e
diferentes preferências para serem atendidas.
Considerando que a proposta de valor, como elemeto central de um modelo de negócios,
é importante fator para cruzar o abismo de inovação, o estudo busca verificar se o que se
argumenta ser um diferencial dos REA é adequado às necessidades dos clientes de recursos
educacionais em sentido amplo. Principalmente porque o contexto socioeconômico e cultural
em que os REA foram idealizados – em países desenvolvidos cujo sistema educacional já estava
em fase de acesso universal, buscando alternativas de promover a educação para a vida – difere
do contexto em que se pretende aplicá-los – em países em desenvolvimento, cujo sistema
educacional está em transição para a fase de ensino de massa, em que a educação para a carreira
técnica é mais adequada ao ensino formal (Trow, 2007).
Assim, a pergunta que orienta esta pesquisa é expressa da seguinte maneira: Como a
proposta de valor dos REA se relaciona com as preferências de estudantes adultos em países
em desenvolvimento?
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Esse problema implica (1) caracterizar os atributos dos REA e sua proposta de valor e
(2) descobrir se estudantes adultos em países em desenvolvimento valorizam esses atributos.
Há diversos níveis de REA, tipos de aplicação e diferentes stakeholders. Este estudo
foca nos atributos de um tipo específico de REA (cursos online) e analisa as preferências que
um grupo específico de usuários em potencial (estudantes adultos em sentido amplo) tem em
relação a cinco atributos desses recursos levantados na revisão da literatura. Esse recorte é o
ideal para a pesquisa pois esses recursos têm maior observabilidade do que os REA utilizados
como componentes de outros produtos educacionais – como os incorporados ao ensino superior
– e os sujeitos têm maior autonomia na decisão sobre os cursos a fazer – diferente da situação
em que os REA são propostos por professores a alunos do ensino formal.
Os atributos dos REA utilizados para a análise foram levantados por revisão conceitual
da pesquisa sobre esse grupo de tecnologias educacionais, efetuada de forma sistemática
(Arksey & O’Malley, 2005; Petticrew, 2006). O primeiro dos atributos avaliado é a instituição
que oferta o curso. Isso porque uma definição muito comum de REA descreve como o objetivo
desses recursos ampliar o acesso à educação de qualidade. Sem discutir o que qualidade
significa e utilizando instituições como o Massachussets Institute of Technology (MIT) como
exemplo de compartilhamento de recursos de qualidade, o argumento em favor dos REA
associa qualidade à reputação da instituição. Entretanto, é possível as pessoas que mais
precisam de inclusão não reconheçam a reputação de instituições como o MIT mas, reconheçam
a reputação de instituições locais, que no caso do Brasil, não têm atuação tão destacada no
compartilhamento de REA.
O segundo atributo avaliado é a licença de propriedade sob a qual o curso é registrado.
Isso porque a licença de propriedade é o que diferencia os REA dos demais recursos
educacionais digitais e de outros tipos de conteúdo disponíveis em meio digital. Entretanto, o
próprio surgimento da licença Creative Commons, sugere que em países como o Brasil a licença
de propriedade intelectual não é levada em consideração ao consumir um produto não físico.
O terceiro atributo avaliado é o idioma pois, assim como a maioria do conteúdo
disponibilizado na internet, grande parte dos REA são produzidos em países desenvolvidos que
falam a língua inglesa (Cobo, 2013). Em países como o Brasil, em que menos de 5% das pessoas
tem fluência no idioma Inglês (Rodrigues, 2017), cursos disponibilizados nesse idioma, ainda
que gratuitos, podem nem ser considerados pelos consumidores como opção de educação.
Os últimos dois atributos utilizados são a certificação e o suporte, dois problemas que o
movimento de REA atualmente enfrenta. A certificação, no caso de educação aberta, é
complexa por conta da ausência de estrutura formal dessa proposta de educação. O suporte, por
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sua vez, é complexo sobretudo por conta da viabilidade técnica e financeira de prover recursos
gratuitos de alcance global com recursos (técnicos, humanos e financeiros) com capacidade
para dar suporte a grandes volumes e diversidade de usuários.
A identificação da preferência dos potenciais usuários de REA sobre os atributos é feita
utilizando Conjoint Analysis, um conjunto de técnicas e modelos de decomposição que são
usados para prever as preferências das pessoas entre alternativas de produtos, serviços,
propostas que tenham múltiplos atributos. O mecanismo identifica as preferências
transformando respostas subjetivas a estímulos em parâmetros de preferência estimados e é o
delineamento geral desta pesquisa (Green & Srinivasan, 1978).
1.1

Justificativa e contribuição
A revisão sistemática da pesquisa sobre REA permitiu verificar que pesquisas anteriores

têm sido negligentes sobretudo em dois pontos:
1) Teórico: há poucos esforços de articulação teórica e a maioria das pesquisas foca em
testar modelos de variância desenvolvidos em outros contextos (e.g. o Technology
Acceptance Model, desenvolvido nos EUA dos anos 1980, no contexto empresarial).
O fenômeno tem sido estudado como único, com pouca articulação com padrões
mais abstratos como os da difusão da inovação, negligenciando a possibilidade de
observar que a iniciativa guarda similaridades com outros processos de difusão de
inovação.
2) Crítico: há pressupostos não discutidos nem validados, como o da qualidade dos
REA – restrita ao argumento de reputação da instituição e à gratuidade, mas não à
adequação às necessidades do público-alvo—, e que a abertura é o principal atributo
que diferencia os REA dos demais recursos educacionais digitais.
A partir desses pontos de negligência identificados, abrem-se duas oportunidades de
pesquisa. A primeira lacuna, de caráter teórico, está relacionada à ausência de articulação entre
as teorias e modelos de inovação e a pesquisa de REA. A segunda lacuna, de caráter prático, é
a busca por compreender as razões pelas quais os REA têm tido baixa adesão nas localidadesalvo.
Dessa forma, a contribuição acadêmica é prover a visão alternativa da Ciência da
Administração ao problema de difusão dos Recursos Educacionais Abertos nos países em
desenvolvimento, articulando áreas de conhecimento cuja interação tem sido pouco explorada.
Essa perspectiva alternativa pode estender a compreensão do fenômeno, elencar possíveis
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causas, eliminar ou validar hipóteses e, assim, pavimentar caminhos para sua solução (Sandberg
& Alvesson, 2011). A teoria escolhida para essa articulação é a Teoria de Difusão de Inovação.
O aumento do uso é crítico para a sustentabilidade dos REA e questões como a real
demanda pelos REA e como influenciar o aumento dessa demanda (M. S. Smith, 2009)
permanecem sem resposta. Assim, a abordagem prática deste estudo, que avalia objetivamente
a adequação dos REA às preferências de seu público alvo – como a adequação da proposta de
valor de um produto fruto de inovação às preferências de seu mercado –, focada em usuários
em potencial, permite avançar sobre as discussões filosóficas do significado da abertura e
esclarecer se a livre disponibilização é suficiente para mais pessoas engajarem-se na oferta
aberta e no uso de recursos educacionais (Lane, 2009). Interessando, portanto, principalmente
a provedores de REA.
1.2

Objetivos
O objetivo principal do trabalho é avaliar se a proposta de valor Recursos Educacionais

Abertos é consistente com as preferências de potenciais usuários adultos em países em
desenvolvimento.
Os objetivos específicos são:
•

Discutir o problema de difusão dos Recursos Educacionais Abertos à luz da
Teoria de Difusão de Inovação.

•

Caracterizar a proposta de valor dos REA, por meio de seus atributos.

•

Avaliar se os atributos de diferenciação da proposta de valor dos REA coincidem
com as preferências dos estudantes.

1.3

Estrutura do trabalho
Um programa de pesquisa baseado em Conjoint Analysis foi escolhido para resolver a

questão de pesquisa, e pautou o delineamento do trabalho. A Conjoint Analysis engloba
modelos e técnicas de decomposição utilizados para predizer preferências de indivíduos frente
a alternativas de produtos e serviços com múltiplos atributos, transformando respostas
subjetivas a estímulos em parâmetros de preferência estimados (Green & Srinivasan, 1978). A
Conjoint Analysis considera que as preferências dos clientes são determinadas mais pela
percepção dos atributos do produto do que do consumo em si (Walsh, Flannery, & Cullinan,
2017).
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O trabalho é construído sobre três eixos, que são detalhados no Referencial Teórico do
Capítulo 2. O primeiro eixo é o do domínio substantivo, os Recursos Educacionais Abertos e
mostra os resultados da revisão conceitual sistemática: as características dessa tecnologia
educacional – que é objeto deste trabalho – as dificuldades de sua difusão e o status da pesquisa
sobre esses recursos.
O segundo eixo é do domínio conceitual, e consiste na teoria utilizada para pautar as
hipóteses: o modelo de difusão de inovação, o conceito de abismo de inovação e o modelo de
negócios com proposta de valor adequada para superar os desafios desse abismo de inovação.
Com base na revisão conceitual sobre REA e os conceitos teóricos de inovação, o estudo busca
ressignificar os achados da pesquisa anterior sobre REA sob a ótica dos construtos e ferramentas
da pesquisa sobre inovação.
O terceiro eixo é metodológico, composto da descrição da Conjoint Analysis, técnica
escolhida para coletar e analisar os dados deste estudo e que foi base para o delineamento do
projeto como um todo. A revisão da literatura sobre REA serve como fonte para geração das
hipóteses de pesquisa: dados para caracterização e definição dos estímulos (composição dos
cartões da Conjoint Analysis).
O capítulo 3 descreve os materiais e métodos utilizados na pesquisa: as variáveis, os
sujeitos, o procedimento de coleta da base de dados da Cojoint Analysis utilizada nessa
pesquisa, as hipóteses testadas e o plano de análise de dados.
O capítulo 4 traz os resultados da análise dos dados e a discussão desses resultados que
permitiram avaliar as hipóteses de estudo. O teste das hipóteses ocorre com a análise dos dados
coletados via survey entre potenciais usuários, pessoas adultas com acesso à internet e a redes
sociais, que têm maior poder de decisão sobre a escolha de oportunidades educacionais. Com
os dados coletados, são analisadas a importância relativa de cada atributo, os atributos que são
críticos para diferenciar as alternativas, e os agrupamentos de indivíduos com padrões de
escolhas similares.
No capítulo 6 são apresentadas as considerações finais sobre os resultados, a
contribuição da pesquisa e os possíveis desdobramentos.
Essa organização é ilustrada na Figura 1.

Difusão de inovação tecnológica em
educação: recursos educacionais abertos

Pouca articulação com
teorias e ferramentas de
inovação em pesquisas
anteriores

Razões para baixa adesão aos REA por estudantes adultos em países em desenvolvimento ainda
é incógnita

Como a proposta de valor dos REA se relaciona com as preferências de estudantes adultos em
países em desenvolvimento?

Avaliar o grau de consistência entre a proposta de valor dos Recursos Educacionais Abertos e
as preferências de estudantes em países em desenvolvimento.

Referencial teórico

Objetivos
Específicos

Problema

Negligência de avaliação
da adequação da proposta
de valor às necessidades

Pergunta

Baixo uso nas
localidades-alvo

Objetivo
Geral

Lacuna

Tema
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Discutir o problema de difusão
dos Recursos Educacionais
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Difusão de Inovação

Caracterizar a proposta de
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Educacionais Abertos, por
meio de seus atributos

Domínio teórico

Domínio substantivo

Teoria de Difusão de Inovação

REA:
Definição,
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Atributos da proposta de valor
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Conjoint analysis
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Figura 1 – Estrutura do trabalho
Fonte: Elaborado pela autora
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2

REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico caracteriza os Recursos Educacionais Abertos sob a ótica das

teorias de inovação e ferramentas de gestão utilizadas. Ressignifica o conhecimento gerado com
as pesquisas sobre os REA em um nível de abstração maior, permitindo comparações e a
visualização de áreas passíveis de avanço.
A primeira parte do referencial teórico descreve o estado da pesquisa sobre REA,
apoiado pelos resultados da revisão sistemática conduzida, o domínio substantivo do trabalho.
Em seguida, no domínio teórico do trabalho, a propagação dos REA é caracterizada utilizando
elementos da teoria de difusão de inovação. A argumentação dedutiva e indutiva nessa etapa
são base para as proposições acerca do problema de pesquisa. Finalmente, na última parte do
referencial teórico, é apresentada a Conjoint Analysis, desenho de pesquisa que orienta este
estudo.
2.1

Domínio substantivo: os Recursos Educacionais Abertos
Os Recursos Educacionais Abertos (REA) são meios de oferta de conteúdo educacional

de uso livre. Englobam materiais (livros-texto, cursos completos, vídeos, exercícios etc.),
ferramentas (softwares, repositórios), recursos de implementação (licenças de propriedade
intelectual), cujo formato, geralmente digital, facilita a distribuição e os diversos níveis de uso.
O uso livre compreende tanto o acesso sem custo quanto a autorização para reter, reutilizar,
modificar, combinar com outros recursos, e redistribuir. Esses níveis de uso são expressos por
instrumentos de propriedade intelectual: domínio público ou licenças de propriedade, como as
da família Creative Commons (Atkins et al., 2007; Hilton III et al., 2010; United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2012).
O objetivo principal dos REA é democratizar o acesso à informação e à instrução
oferecendo acesso aberto a materiais educacionais digitais de alta qualidade (Caswell et al.,
2008). Com os REA, busca-se promover o compartilhamento global de conhecimentos,
aumentando a capacidade intelectual humana. Baseiam-se na premissa de que a tecnologia
oferece oportunidades para que as pessoas obtenham competências específicas em uma
sociedade do conhecimento à medida que criam, compartilham, usam e modificação recursos
digitais (Piedra, Chicaiza, López, Martínez, & Caro, 2010). A seguir são descritas as origens,
definição, tipos e usos dos REA.

24

2.1.1 Origens
A educação a distância não é novidade: há notícias de oferta dessa modalidade de ensino
desde 1800 (Moore & Kearsley, 1996, visto em Tonks, Weston, Wiley, & Barbour, 2013). O
ideal do acesso aberto também não é recente: a própria internet surgiu com base nesse ideal. Os
REA, por sua vez, existem desde o início da internet, mas sem essa denominação. A internet
em si surgiu com o ideal de acesso aberto (Rodríguez, Pérez, Cueva, & Torres, 2017). Há
notícias da disponibilização de material por bibliotecas e museus públicos nos EUA no início
dos anos 1990, década em que o Departamento de Educação da Califórnia disponibilizou
conteúdo educacional gratuitamente online. David Wiley iniciou o uso de licenças com as quais
os autores autorizavam o uso de seus materiais, mantendo a propriedade sobre eles em 1998 e,
em 2001, Lawrence Lessig expandiu esse trabalho e criou a família de licenças Creative
Commons. Pouco antes, em 2000, o MIT iniciou as atividades do OpenCourseWare,
influenciando o mundo com a ideia da abertura de seus recursos educacionais (M. S. Smith,
2009).
Os REA foram inspirados no movimento aberto, surgido nos anos 1970, em licenças
para softwares abertos como GNU, criadas em 1983 (Coelho, 2016) e no movimento de código
aberto e do movimento FOSS (Free Open Source Softwares), que se fundamentam na ideia de
liberdade de compartilhar conhecimento – possibilidade de modificar softwares e materiais de
maneira colaborativa e ter acesso livre a eles (D’Antoni, 2009). Os REA derivaram, portanto,
de três grandes fatores: o movimento de software livre, as licenças abertas e os objetos de
aprendizagem (Pantò & Comas-Quinn, 2013).
Os Objetos de Aprendizagem (Learning Objects) (termo cunhado por Wayne Hodgins
em 1994) foram concebidos como blocos modulares de conteúdo para aprendizagem,
reutilizáveis em diferentes contextos (Deimann & Farrow, 2013). O que diferencia os REA dos
objetos de aprendizagem, é a declaração explícita da abertura dos recursos por meio de
instrumentos de propriedade intelectual (Friesen, 2009; Sinclair, Joy, Yau, & Hagan, 2013).
O termo REA foi cunhado em 2002 em um fórum da UNESCO sobre o impacto de
repositórios de recursos educacionais abertos em países em desenvolvimento e embutia em sua
definição o papel das tecnologias de informação e comunicação – potencializado com a
arquitetura aberta da internet (Kim, Lee, Lee, & Shon, 2015) – para a disponibilização de tais
recursos, disponibilizados a usuários finais para fins não comerciais (D’Antoni, 2009). A
iniciativa tem sido associada ao Open Educational Movement (Betancourt, Celaya, & Ramírez,
2014)
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2.1.2 Definição
Diante da falta de uma conceituação definitiva sobre o que são os REA, os artigos
apoiam-se em definições de especialistas para delimitar esses recursos como meios de oferta
educacional (Geser, 2007). A definição mais utilizada nos artigos é a da UNESCO, que
classifica os REA como a oferta aberta de recursos educacionais com uso de tecnologia, para
uso e adaptação por uma comunidade de usuários para fins não comerciais (UNESCO, 2002).
Outra definição comumente utilizada é a da OECD (2007) de materiais digitais oferecidos livre
e abertamente para educadores, estudantes e aprendizes autônomos para uso e reuso para
ensino, aprendizagem e pesquisa.
A Fundação Hewllett (2014, tradução nossa), que tem participação importante no
fomento dos REA no mundo caracteriza os REA como
recursos de ensino, aprendizagem e pesquisa que estão em domínio público
ou que tenham sido publicados sob uma licença de propriedade intelectual que
autoriza o livre uso e adaptação por outras pessoas. Incluem cursos completos,
materiais de cursos, módulos, livros textos, vídeos, testes, softwares e outras
ferramentas, materiais e técnicas utilizados para apoiar o acesso ao
conhecimento.

A definição de Stephen Downes, que, em conjunto com George Siemmens propôs o
Conectivismo como teoria de aprendizagem, também é bastante citada nos artigos, definindo
REA como materiais de apoio à educação que podem ser livremente acessados, reutilizados,
modificados e compartilhados por qualquer pessoa (Downes, 2007). Essa é uma definição que
comporta os níveis de uso que formam o acrônimo 4R, criado por David Wiley: reuso, remix,
revisão, redistribuição. O reuso é o primeiro nível de permissões e engloba o direito de uso do
conteúdo sem alterações. A revisão consiste no direito de realizar adaptações, ajustes e
modificações no conteúdo original. Remix é o direito de combinar o conteúdo com outros
materiais, criando um outro material. Finalmente, a redistribuição é a atividade de compartilhar
cópias do material original ou derivado dele (Wiley, 2010).
O surgimento de novas formas de acesso a conteúdo online motivou a inclusão de mais
um R no modelo criado por Wiley: retenção. Esse novo nível de autorização diz respeito ao
direito de o indivíduo reter uma cópia do conteúdo para si. Isso porque os serviços com
plataformas de streaming – que disponibilizam conteúdo para uso online, sem autorização de
download – ressignificam o conceito de controle sobre o conteúdo, restringindo a liberdade do
usuário a apenas usar o conteúdo, sem retê-lo para uso futuro (Wiley, n.d.).
Os REA, tal como o conhecimento, são bens públicos (Piedra et al., 2010), não-rivais e
não-excludentes: o fato de uma pessoa usar o recurso não tira de outra a possibilidade de usá-
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lo, também. Mais do que isso, o processo de construção colaborativa dos REA melhora sua
qualidade e seu valor. Embora não precisem ser necessariamente digitais, as TIC que permitem
explorar seu potencial de expansão e de construção colaborativa e, assim, quanto mais usados,
mais se expandem (Tuomi, 2013). Essa discussão relaciona-se ao papel crítico dos direitos de
propriedade intelectual, expressos por meios de licença de propriedade: é o que diferencia os
REA dos demais recursos educacionais digitais e outros conteúdos disponíveis online.
2.1.2.1 O termo “Open”
O significado de “abertura”, no âmbito da educação aberta, ainda não está plenamente
sedimentado. No caso dos MOOC (Massive Open Online Courses), por exemplo, o termo
“open” denota ausência de requisitos para fazer os cursos e a liberdade de utilizar o conteúdo
em qualquer lugar e a qualquer momento (ausência de barreiras geográficas e temporais)
(Alevizou, 2015). A falta de consenso sobre a definição abre espaço para males entendidos e
para o surgimento do open washing, termo derivado da expressão greenwashing2, em que
iniciativas alegam ser abertas, mas na realidade não são (Moe, 2015). A Open University, no
Reino Unido, e a Athabasca University, por exemplo, têm o termo “aberto” em sua marca
institucional na mesma acepção dos MOOC: de ausência de requisitos para ingresso e superação
das barreiras geográficas, pois admitem estudantes de qualquer localidade que possam acessar
os conteúdos online. Entretanto, a admissão aos programas educacionais é feita mediante
cobrança de mensalidades e taxas de matrícula. A Open University compartilha seus conteúdos
como REA por meio de sua iniciativa OpenLearn.
No âmbito dos REA, abertura é geralmente entendida como níveis de liberdade,
determinados pelas licenças de propriedade (Lane, 2009). Os instrumentos de propriedade
intelectual são essenciais no sistema capitalista pois expressam claramente a quem pertence o
bem (de Soto 2000, 55; Thurow 2000, como vistos em Bernstein, 2015). São as licenças
atribuídas aos REA, que expressam que autorizações o autor dá aos usuários de suas criações
(Butcher, 2011; Santos, 2013) o que diferencia, portanto, os REA do restante do conteúdo
disponível na internet e dos demais recursos educacionais digitais. Dado o papel crítico desse
artefato, as licenças são descritas a seguir.

2
Greenwashing é o emprego de técnicas de marketing e comunicação por empresas que afirmam ter boa
performance ambiental ou que ofertam produtos e serviços com benefícios ambientais sem de fato fazê-lo,
enganando os consumidores sobre as virtudes ambientais da companhia ou do produto (Delmas & Burbano, 2011).
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2.1.2.2 Licenças
Com a internet, o nível de advertência sobre direitos do autor mudou em comparação
com a época em que as publicações criativas eram publicadas e distribuídas apenas em meio
físico (McCraken, 2006, visto em Hylén, 2006). Ainda assim, o fato de pessoas não
compartilharem ou não registrarem os conteúdos que produzem (atribuírem licenças de
propriedade intelectual a eles) está entre os principais fatores que impedem maior adesão aos
REA. Em geral, os conteúdos criados pelos professores são mantidos em repositórios
institucionais de acesso restrito à instituição (H. C. Davis et al., 2010) e há baixa advertência
quanto à necessidade de usar licenças abertas entre professores pesquisadores produzindo
recursos educacionais (Hylén, 2006).
As licenças de propriedade intelectual são o que diferenciam os REA de outros recursos
digitais, não abertos (Butcher, 2011). São estabelecidas com base em direitos individuais para
tornar públicos – para usos específicos – trabalhos criativos (Atkins et al., 2007) à medida que
permitem aos criadores de conteúdo informar alguns direitos reservados sobre seu trabalho, não
"todos os direitos reservados", como seria caso não tivesse uma licença aberta associada
(Bissell, 2009).
Por serem proativamente adotadas (Bissell, 2009), não retiram o protagonismo do autor.
Isso porque é o autor é quem decide quando e como seu material estará disponível, dispensando
a mediação das editoras ou necessidade de serem consultados para autorizar o uso (Rodrigues,
2014).
Em geral, as licenças associadas à iniciativa de conteúdo aberto são as providas pela
Creative Commons (Cueva & Rodríguez, 2010). Essas licenças podem ser utilizadas
combinando três tipos de autorizações: tipos de modificações autorizadas (se pode ou não gerar
trabalhos derivados), modo de compartilhamento exigido (exige ou não que o
compartilhamento seja feito sob o mesmo tipo de licença) e restrição de finalidade (se pode ou
não ser utilizada para fins comerciais), permitindo os seis tipos de licença da Figura 2.
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Figura 2 – Tipos de licenças Creative Commons
Fonte: Adaptado de Creative Commons (n.d).

Como se observa pela Figura 2, há diversos níveis de autorização de uso expressos pelas
licenças. Assim, a abertura dos recursos não é um aspecto binário: aberto ou fechado. A abertura
pode ser vista como um continuum em que o uso (reuse) é o nível mais básico, em que as
pessoas podem utilizar o conteúdo inúmeras vezes. Em um segundo nível, a distribuição
(redistribute, há autorização para compartilhar o conteúdo com outras pessoas. No terceiro
nível, revisão (revise), a adaptação, modificação, tradução e outros tipos de mudanças são
autorizadas. Finalmente, está a possibilidade de “remixar” (remix), ou seja, combinar diferentes
recursos em um novo (Hilton III et al., 2010). Mais recentemente, David Wiley propôs a adição
de uma etapa adicional de abertura, em que não só o uso, mas a retenção do material é autorizada
(Wiley, n.d.).
Tuomi (2013) subdivide a hierarquia de abertura de forma diferente: acesso e
acessibilidade; direito e capacidade de usar; possibilidade de modificar, reusar, combinar
recursos; compartilhamento do recurso enriquecido. Esse último nível é provido pela natureza
virtual e aberta dos REA que permite explorar, experimentar, localizar e recombinar os recursos
(Bissell & Boyle, 2007). Entretanto, são o acesso e uso as prioridades dos usuários (Nti, 2015).
Assim, por serem as licenças abertas críticas para definir REA, são um elemento central
de infraestrutura e apontadas como causa da baixa adesão à prática (Yuan, MacNeill, & Krann,
2008), e como as principais preocupações acerca da expansão e da adesão ao uso dos REA
(Betancourt et al., 2014; Bissell, 2009; D’Antoni, 2008).
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2.1.3 Tipos de REA e outras denominações de “aberto”
O termo “aberto” tem sido usado para designar níveis de liberdade de acesso, de direitos,
de uso, de transparência, de participação, de princípios filosóficos, em diversas áreas de
aplicação (Pomerantz & Peek, 2016). O aspecto técnico da abertura também é discutido por
alguns autores, argumentando que outra característica que os REA devem possuir é a
interoperabilidade, ou seja, a possibilidade de serem utilizados independente da infraestrutura
a que o usuário final tem acesso (Bissell, 2009; Cueva & Rodríguez, 2010; H. C. Davis et al.,
2010; Yuan et al., 2008). A presença de metadados pode facilitar – e até mesmo viabilizar – o
uso dos recursos educacionais abertos, na medida em que incluem sugestões sobre o contexto
de aprendizagem adequado para utilização (Cacho, 2016; Cueva & Rodríguez, 2010). Há,
ainda, os que consideram como abertura a dispensa de requisitos para acessar os conteúdos
educacionais (Harsasi, 2015) e a liberdade dos estudantes fazerem suas escolhas (Jones, 2015)
e outros que denominam iniciativas educacionais acessíveis a indivíduos de qualquer localidade
(abertura geográfica) em qualquer tempo (abertura temporal), como inciativas abertas.
Algumas das expressões que se confundem ou se relacionam com o conceito de REA
são listadas a seguir (Deimann & Farrow, 2013):
•

Software livre (Free software) – programa de computador registrado com uma
licença que autoriza que o código disponível seja guardado, utilizado,
modificado, adaptado e compartilhado (Deimann & Farrow, 2013). Está
relacionado à liberdade e controle que o usuário tem sobre o programa, podendo
um software particular (pago) ser livre (GNU Operating System, 2018).

•

Código aberto (Open source) – metodologia de desenvolvimento de softwares
cujos termos de distribuição (definidos pela licença de propriedade atribuída
seguem os critérios de: livre redistribuição (licença que não restrinja a
comercialização de programas que utilizem o código em conjunto com outros
componentes ou requeira cobrança de royalties para isso); acesso ao código
fonte; autorização de trabalhos derivados; manutenção da integridade do código
fonte do autor; não discriminação de grupos, pessoas ou áreas de aplicação;
fluidez dos termos da licença a quem tiver acesso ao programa; licença não
específica ao produto, não específica a outro software e neutra em tecnologia
(GNU Operating System, 2018).

•

Acesso Aberto (Open Access) – em geral, associado ao livre acesso e uso de
resultados de pesquisas acadêmicas (SPARC, 2018a; Suber, 2009).
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•

Conteúdo Aberto (Open Content) – outros objetos de propriedade intelectual
licenciados de forma alternativa ao Copyright (Deimann & Farrow, 2013).

•

Práticas Educacionais Abertas (Open Educational Practices [OEP]) – mudanças
nos modelos tradicionais de pesquisa, ensino, aprendizagem e disseminação do
conhecimento com foco (Deimann & Farrow, 2013).

•

Educação Aberta (Open education) – maximiza o poder da internet para
democratizar o acesso à educação por meio de recursos, ferramentas e práticas
educacionais cujo uso, compartilhamento e adaptação são livres de barreiras
técnicas, financeiras e legais (SPARC, 2018b). A abertura vai além da provisão
de recursos educacionais com licenças abertas e atinge a infraestrutura
educacional como um todo: os currículos, as atividades de instrução e
aprendizagem, as políticas, a tecnologia, a pesquisa e os aspectos financeiros
(Ossiannilsson & Creelman, 2012a).

•

Pedagogia Aberta (Open Pedagogy) – práticas pedagógicas baseadas no novo
paradigma de abertura, utilizando, por exemplo, colaboração online e outras
ferramentas disponíveis (Deimann & Farrow, 2013).

Os REA apresentam-se sob a forma de três tipos de recursos: recursos de implementação
(licenças, melhores práticas de design, e padrões de interoperabilidade), ferramentas (softwares
sociais como o Wikipedia, Learning Management Systems [LMS], como o Moodle, e
gerenciadores de conteúdo) e o conteúdo de aprendizado em si (repositórios e seus materiais)
(Camilleri, Ehlers, & Pawlowski, 2014; Hu, Li, Li, & Huang, 2015).
Algumas das definições de REA mais utilizadas, como a da Fundação Hewlett,
exemplificam tipos de REA: cursos completos, materiais de cursos, módulos, livros textos,
vídeos, testes, softwares e outras ferramentas, materiais e técnicas.
Os repositórios podem ser classificados como repositórios de conteúdo, de
redirecionamento (linking repositories), e repositórios híbridos (Andreatos & Katsoulis, 2012).
Eles podem ser repositórios de alto nível (Big OER repository) quando desenvolvidos em
âmbito institucional, implementados em abordagem top-down, direcionados para objetivos de
aprendizagem, e geralmente com alta qualidade, com estilo uniforme; ou repositórios de nível
baixo (Little OER repository) quando criado por indivíduos (professores, estudantes), numa
abordagem bottom-up, de baixo custo e, em geral, sem objetivos educacionais explicitamente
atrelados (Merkel & Cohen, 2015; Rennie & Johannesdottir, 2011).
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O conteúdo educacional reunido nos repositórios, por sua vez, pode ser classificado,
segundo sua granularidade como atividades de aprendizagem, cursos educacionais, programas
educacionais e/ou de treinamento (Sampson & Zervas, 2014). Essa granularidade permite
diversos níveis e tipos de uso.
2.1.4 Usos
As oportunidades que os REA proporcionam são especialmente importantes na
educação de adultos pois podem ser usados nos diferentes contextos e habilitam o auto estudo,
o uso em qualquer lugar a qualquer tempo (Muñoz, Redecker, Vuorikari, & Punie, 2013).
No ensino superior, os REA têm sido ferramenta para gerar e acessar conhecimento
(Cueva & Rodríguez, 2010). Têm sido utilizados em dois contextos diferentes: alinhados ao
modelo tradicional de ensino (educação formal) ou como meio alternativo às instituições
(educação não formal e informal) (Knox, 2013). A discussão sobre a abertura no Ensino
Superior começou no final da década de 1960, com a criação da Open University, no Reino
Unido, aberto no sentido de ausência de restrições para pessoas, métodos e ideias (Lane, 2009).
2.1.5 Panorama do uso de REA
Países em desenvolvimento têm sido o foco prioritário dos REA, e a comunidade tem
empreendido esforços para estimular acadêmicos e instituições de ensino dessas localidades a
criarem e utilizarem REA. cO mapa da Figura 3 mostra que os acessos ao MIT Opencourseware
(MIT OCW), repositório de REA pioneiro, durante os últimos dez anos, é concentrado nos EUA
(mais de 77 milhões de acessos), país de origem da iniciativa. A Índia, país falante do idioma
Inglês, tem grande volume de acessos (aproximadamente 22 milhões de acessos) em
comparação com os demais países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo
(aproximadamente 4 milhões de acessos).
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Figura 3 – Número de acessos ao MIT OCW de 2008 a 2017
Fonte: Elaborado pela autora. Dados cedidos pelo MIT.

Na América Latina, há um exemplo transnacional de iniciativa de REA: a RIVED –
Rede Interativa Virtual de Educação, criada em 1997 em um acordo de Brasil e Estados Unidos
com o objetivo de desenvolver tecnologias com finalidade pedagógica e que envolveu além dos
dois países, o Peru e a Venezuela. Entretanto, o conteúdo do website, embora acessível e
gratuito não possuíam expressão de licença de propriedade intelectual aberta (Santos, 2013) e
não mostra atualização recente (Brasil - Ministério da Educação, n.d.).
No caso do Brasil, Santos (2013) elencou as seguintes iniciativas de educação aberta no
Brasil: Universidade Aberta do Brasil (UAB), Portal do Professor, Banco Internacional de
Objetos Educacionais (BIOE), LabVirt, Projeto Folhas, OCW Unicamp, Matemática
Multimídia (M³), Condigital, Domínio Público, OCW FGV, REA Dante, Lume, Ciência na
Mão e Scielo.
O Instituto Educadigital, fundado em 2010 em conjunto com a Cátedra UNESCO em
Educação Aberta (inaugurada em 2014 na Unicamp) promovem a Iniciativa Educação Aberta.
A organização reúne produção acadêmica, projetos, atividades formativas e outras ações de
promoção dos REA no Brasil e, em 2017 publicou um guia para implantação de política de
educação aberta e Recursos Educacionais Abertos e promoveu uma campanha de financiamento
coletivo para o desenvolvimento de uma plataforma de REA chamada REliA. A campanha foi
encerrada tendo arrecadado menos de 1/3 do valor pretendido, mas a plataforma de
redirecionamento para endereços eletrônicos que oferecem REA está operante (Iniciativa
Educação Aberta, 2018).
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No que se refere a políticas públicas brasileiras, os REA figuram na Estratégia Brasileira
para a Transformação Digital como potencial promotor do maior acesso a oportunidades
educacionais de qualidade (Iniciativa Educação Aberta, 2018). Além disso, em maio de 2018 o
Ministério da Educação (MEC) publicou portaria que define critérios para produzir, receber,
avaliar e distribuir recursos educacionais abertos ou gratuitos direcionados à educação básica
em plataformas do MEC. O dispositivo determina que
Art. 7º Os recursos educacionais voltados para a educação básica, produzidos
com recursos financeiros do MEC, deverão ser sempre recursos educacionais
abertos e, quando digitais, serão disponibilizados obrigatoriamente em sítios
eletrônicos públicos (Portaria nº 451, 2018).

Na América Latina, o nível de desenvolvimento de iniciativas é ainda embrionário
(Ramírez-Montoya, 2015). Pesquisa com representantes do ministério da educação e pontos
focais de projetos da Commonwealth of Learning (COL) na América Latina apontaram como
principal obstáculo percebido à adoção de REA a sustentabilidade financeira da iniciativa no
longo prazo (18% dos respondentes), seguida de aspectos de propriedade intelectual e
conectividade (14%), de idiomas e questões culturais (9%) e de qualidade (5%). Globalmente,
o principal bloqueio percebido à adoção de REA foram as questões de propriedade intelectual
(19,4% dos respondentes), seguida de conectividade (16,3%) e sustentabilidade (11,2%)
(Unesco, 2015).
A revisão sistemática relatada a seguir busca caracterizar os REA, mapear o estado da
pesquisa sobre esses recursos, identificar lacunas de investigação que podem ser preenchidas
para auxiliar o avanço dessa iniciativa nas localidades-alvo.
2.1.6 Bases para revisão sistemática
A revisão sistemática é um tipo de estudo secundário em que evidências de pesquisas
anteriores são revisadas por meio de processos com rigor metodológico. O objetivo é, além de
reunir as evidências científicas existentes, apoiar metodologicamente adeptos de pesquisa
baseada em evidências (Kitchenham et al., 2009). Esse tipo de procedimento permite resumir,
de forma livre de vieses, a produção científica de determinada área do conhecimento
(Kitchenham, 2004).
Neste estudo, a revisão sistemática tem por objetivo caracterizar os REA segundo seus
atributos, mapear a pesquisa sobre REA, identificar lacunas de pesquisa que auxiliem a
responder ao problema da baixa adesão de REA nos países em desenvolvimento, bem como
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identificar características que permitam descrever a difusão dos REA como um fenômeno de
inovação.
A revisão não avaliou a qualidade metodológica dos trabalhos conforme definido por
Kitchenham et al. (2009) e, portanto, pode ser classificada como um estudo de escopo (ou
revisão conceitual), executado de forma sistemática. O estudo de escopo dedica-se a tópicos
mais abrangentes (Arksey & O’Malley, 2005) e consiste no levantamento dos principais
conceitos referentes ao tópico de pesquisa, fontes de evidências, tipos de pesquisa, localidade
etc. (Petticrew, 2006). Privilegia, portanto, a exploração da amplitude da pesquisa sobre o tema
em detrimento da profundidade e da qualidade a que se propõe a revisão sistemática (Arksey &
O’Malley, 2005). Já a revisão conceitual presta-se a sumarizar conceitos da área de
conhecimento para melhor compreender problemas, ou seja, propõe-se a sintetizar uma visão
geral sobre o tópico (Petticrew, 2006).
Para a revisão conceitual sobre Recursos Educacionais Abertos foram consultadas bases
de dados que indexam ou hospedam trabalhos acadêmicos sobre Administração e Negócios.
Uma busca inicial foi feita nas bases de dados Scopus e Ebsco em outubro/2016. A busca foi
atualizada em abril/2017, quando foram consultadas, também, as bases Web of Science e
Proquest. Nelas, foram utilizadas palavras-chave, operadores lógicos e filtros, de acordo com
as especificidades de cada máquina de busca. Os resultados das buscas foram exportados em
formato. bibtext e organizados no software StArt3. Os critérios de busca são detalhados na
Tabela 1.
Tabela 1 – Bases de dados e critérios de busca
Base de
dados
Ebsco

Scopus

Web Of
Science

3

Data da
Palavras-chave
Outros filtros
consulta
06/10/2016 "Open Educational Resources" OR " OER "
"Open educational
01/04/2017
Data de publicação: 01/10/2016-31/03/2017
resource*" or "OER"
("open educational
Data de publicação: 01/01/2000 - 14/10/2016
14/10/2016 resources" OR
Área de conhecimento: Ciências Sociais
"OER")
"open educational
Data de publicação: 01/01/2016 - 31/03/2017
31/03/2017 resources" OR "
Área de conhecimento: Ciências Sociais
OER "
Data de publicação: 2000-2017Artigos
Seleção de áreas: mathematics; education educational
research; communication; computer science; information
("Open educational science library science; business economics; philosophy;
01/04/2017
resource*" or "OER") telecommunications; mathematical methods in social
sciences; social issues; social sciences other topics;
linguistics; psychology; public administration; behavioral
sciences; operations research management science

n
125
7
702

119

283

State of the Art through Systematic Review. Disponível em: http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool
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Base de
dados

Data da
consulta

Palavras-chave

("Open educational
Proquest 07/04/2017 resource*" OR
"OER")

Outros filtros

n

Anais de congressos e artigos acadêmicos
Data de publicação: 01/01/2002 -31/03/2017
Avaliado por pares
Seleção de áreas: educational resources; foreign countries;
higher education; educational technology; open source
technology; open education; shared resources and services;
distance education; learning; computer uses in education;
education; internet; electronic learning; access to education;
online courses; teaching methods; textbooks; educational
494
practices; open universities; barriers; electronic publishing;
case studies; access to information; distance learning;
information technology; technology uses in education;
college faculty; courseware; teacher attitudes; instructional
design; instructional materials; online instruction; teaching;
educational materials; web sites; educational policy;
teachers; program descriptions; studies; multimedia
materials; students; educational change; questionnaires;
usability

Fonte: Elaborado pela autora

Foram considerados apenas artigos científicos em revistas acadêmicas revisada por
pares. Os trabalhos de congressos não foram considerados para avaliação devido a seu caráter
preliminar (LIU Brooklin, 2018) e ao menor rigor da avaliação por pares (Oakleaf, 2008) –
causados, em grande parte, pela combinação de restrição de tempo com volume de submissões
nos congressos (Vardi, 2009). As principais obras não acadêmicas mais citadas (gray
literature), como os relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU), foram utilizadas
como referência inicial manualmente, recomendadas por pesquisador experiente no tema.
Dos 1730 trabalhos recuperados com essas buscas, 583 foram descartados por
duplicidade. Os títulos, resumos e palavras-chave dos 1149 trabalhos restantes foram avaliados
e sujeitos à aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, conforme descrito pelo Quadro 1.
Nessa fase, 567 trabalhos foram eliminados, restando 580 para a fase de extração.
Critérios de Inclusão

Critérios de Exclusão

Artigo científico com revisão por pares

Não tratam de REA

Sobre aspectos comportamentais de adoção/uso

Artigos técnicos de Ciência da Computação

Sobre aspectos de gestão

Idiomas que não Inglês, Português ou Espanhol

Sobre aspectos institucionais

Capítulo de livro

Panorama de implantação

Sem resumo, autor, título, palavras-chave

Reviews

Call for papers, posters

Relatos técnicos

Publicação não-acadêmica

Sobre aspectos técnicos que não de Ciência da Computação

Impossibilidade de acesso ao texto
Resumo não menciona REA
Artigos de congresso

Quadro 1 – Critérios de inclusão e exclusão
Fonte: Elaborado pela autora
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Na fase de extração, foram analisadas a introdução, a conclusão e a seção de métodos
dos artigos. Isso porque nessas sessões é que são encontradas as ideias originais, justificativas,
principais bases conceituais, contribuições do trabalho e os meios para obtenção dos resultados,
segundo as boas práticas de comunicação científica (Aluísio et al., 2014; Volpato, 2015). Outros
258 artigos foram eliminados, segundo os critérios de exclusão do Quadro 1.
A síntese da revisão sistemática a seguir baseia-se em índices blibliométricos para
mapear a produção científica até o momento, ou seja, agregação de resultados com foco na
evolução temporal, localidades pesquisadas, métodos empregados e autores. Em seguida,
apresenta-se a síntese interpretativa, utilizando-se a estratégia de análise temática e sumarização
dos resultados em rótulos temáticos de acordo com os temas recorrentes ou proeminentes
(Dixon-Woods, Argawal, Jones, Young, & Sutton, 2005). No Apêndice C do trabalho há
quadros com a classificação detalhada de todos os artigos.
2.1.7 Panorama da pesquisa sobre REA
Danaher, Wyer e Bartlett (1998) afirmavam, há 20 anos, que a pesquisa sobre Educação
Aberta utiliza muito pouco os recursos teóricos disponíveis. Embora a pesquisa na época fosse
sobre iniciativas de abertura quanto à localização e requisitos, a afirmação sobre a pesquisa
sobre REA é aplicável ainda hoje. Tuomi (2013, p. 3) também observa que a pesquisa sobre
REA é em grande parte, “descritiva, prescritiva e até mesmo especulativa”, também por ser a
difusão dos REA um fenômeno recente e de rápida evolução.
O interesse pelos REA é geralmente atribuído a seu potencial de tornar efetiva a
sociedade do conhecimento (Cohen, Reisman, & Sperling, 2015; Kim et al., 2015; RamírezMontoya, 2015) por meio do desenvolvimento do capital humano (Dutta, 2016) que a educação
oferece – e, consequentemente, o desenvolvimento em nível pessoal, social e econômico.
A evolução das pesquisas sobre REA, vista na Figura 4, mostrou-se crescente ao longo
dos anos, com exceção da queda no número de publicações de 2014 (a evolução dos artigos
recuperados como um todo, com exceção dos duplicados, seguiu a mesma tendência).
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Figura 4 – Evolução temporal das publicações
Fonte: Elaborado pela autora.

2.1.7.1 Revistas
A transversalidade do tema é refletida na granularidade das revistas em que as pesquisas
de REA foram publicadas, como observado na Tabela 2: 130 títulos diferentes, dentre os quais
15 títulos (11,9% do total) concentraram 50,9% das publicações. A maioria das revistas têm o
foco em tecnologias educacionais, educação online, educação a distância e educação aberta. A
revista com maior número de artigos selecionados, International Review of Research in Open
and Distance Learning (19,9% dos artigos selecionados) é uma iniciativa da Athabasca
University, do Canadá. Assim como a Open University do Reino Unido, a Athabasca University
autodenomina-se uma universidade aberta em função da dispensa de requisitos iniciais e da
flexibilidade de seus currículos, dos horários e locais de estudo4.

4

http://www.athabascau.ca
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Tabela 2 – Revistas com maior número de publicações
Revista
International Review of Research in Open and Distance Learning
Open Learning
Distance Education
Journal of Asynchronous Learning Network
Journal of E-Learning and Knowledge Society
Education Policy Analysis Archives
European Journal of Open, Distance and E-Learning
IEEE Transactions on Learning Technologies
Computers and Education
Turkish Online Journal of Distance Education
Electronic Journal of e-Learning
IEEE Transactions on Education
British Journal of Educational Technology
Profesional de la Informacion
Computer Assisted Language Learning
Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje
Research in Learning Technology
Educational Technology Research and Development
Learning, Media and Technology
International Journal of Emerging Technologies in Learning
American Journal of Distance Education
International Journal of Technology Enhanced Learning
Computers in Human Behavior
Opcion
Journal of Computer Assisted Learning
Revista Iberoamericana de Educación a Distancia
First Monday
Journal of Library and Information Services in Distance Learning
Interdisciplinary Journal of e-Skills and Lifelong Learning
Publishing Research Quarterly
International Journal of Educational Technology in Higher Education
Australasian Journal of Educational Technology
Teaching in Higher Education
Journal of Computing in Higher Education
TechTrends
On the Horizon
Education and Information Technologies
Public Services Quarterly
International Journal of Technology, Knowledge and Society
Revista Cubana de Educacion Medica Superior
Science
Advances in Physiology Education
Campus-Wide Information Systems
Chemistry Education Research and Practice
International Journal of Web Based Communities
Outras (85)
Total (130)

Fonte: Elaborado pela autora.

H Index / Qualis n
46
13
33
37
9
36
Qualis B4
33
125
14
9
55
71
17
33
7
13
71
32
9
11
12
111
2
73
Qualis B2
55
9
Qualis B5
11
9
34
37
24
25
18
25
10
3
7
978
43
Qualis B5
25
19

64
18
16
9
8
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
85
322

%

% acum

19,9
5,6
5,0
2,8
2,5
1,9
1,9
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,9
0,9
0,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
26,4

19,9
25,5
30,4
33,2
35,7
37,6
39,4
41,0
42,5
44,1
45,7
47,2
48,4
49,7
50,9
52,2
53,4
54,7
55,9
57,1
58,1
59,0
59,9
60,6
61,2
61,8
62,4
63,0
63,7
64,3
64,9
65,5
66,1
66,8
67,4
68,0
68,6
69,3
69,9
70,5
71,1
71,7
72,4
73,0
73,6
100,0
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2.1.7.2 Autores
Há alta granularidade de autores, também: 614 autores distintos. A maioria dos artigos
apresenta um autor (98 artigos) ou dois autores (99 artigos). Dentre os autores, David Wiley
(14 artigos), pioneiro no uso de licenças que autorizavam o livre uso e modificação de objetos
de aprendizagem e um dos idealizadores da iniciativa de REA, é o pesquisador com mais artigos
selecionados. É seguido por: John Hilton III (13 artigos), cujas pesquisas são focadas no uso de
livros-textos abertos; Jan M. Pawlowski (6 artigos), pesquisador especialista em mídias digitais;
e María-Soledad Ramírez-Montoya (5 artigos), pesquisadora mexicana, titular da cátedra de
educação aberta da UNESCO para a América Latina.
Como se observa pela Tabela 3, o artigo mais citado é o que descreve a criação do MIT
OCW, o projeto precursor dos Recursos Educacionais Abertos. Os demais artigos mais citados
são teórico-conceituais (ensaios, revisões e estudos propositivos), com exceção dos artigo de
Clements e Pawlowski (2012) –uma survey da percepção dos professores quanto à qualidade e
usabilidade dos REA – e de Kanwar, Kodhandaraman e Umar (2010), um levantamento das
iniciativas de REA em países em desenvolvimento, e uma survey com os adotantes iniciais.
Tabela 3 – Artigos e autores mais citados

Artigo

Abelson, 2008

Ano

The creation of OpenCourseWare at MIT

Hilton III, Johnson,
Stein e Wiley, 2010
Wiley e Gurell, 2009
Clements e
Pawlowski, 2012
Lane e McAndre,
2010
Richter e McPherson,
2012

The four 'R's of openness and ALMS analysis:
Frameworks for open educational resources
Decade of Development...
User-oriented quality for OER: Understanding
teachers' views on re-use, quality, and trust
Are open educational resources systematic or
systemic change agents for teaching practice?
Open educational resources: Education for the
world?
Open educational resources: New possibilities
Friesen, 2009
for change and sustainability
Permission Granted: Open Licensing for
Bissell, 2009
Educational Resources
Kanwar,
Toward Sustainable Open Education
Kodhandaraman e
Resources: A perspective from the global
Umar, 2010
South
The impact of openness on bridging
Lane, 2009
educational digital divides
H. C. Davis et al.,
Bootstrapping a culture of sharing to facilitate
2010
open educational resources
(a) Google scholar, 26/05/2018
(b) Numero total de citações / (2018 - ano de publicação)

Fonte: Elaborado pela autora.

Posição no
Ranking no
citações Citações /
número
(a)
ano (b)
médio de
citações

2008

223

22,3

5

2010

176

22,0

7

2009

157

17,4

9

2012

133

22,2

6

2010

113

14,1

15

2012

109

18,2

8

2009

106

11,8

25

2009

106

11,8

25

2010

102

12,8

20

2009

101

11,2

28

2010

99

12,4

21
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Como o número absoluto de citações pode distorcer a análise de impacto da publicação,
pois pode privilegiar os artigos mais antigos, a Tabela 4 apresenta os artigos com maior média
de citação por ano desde sua publicação. Nesta análise destacam-se avaliações de uso de REA
em países em desenvolvimento como o estudo de Ramírez-Montoya (2015) na América Latina,
o de Zhou (2016), na China, e o de Mtembe e Rossano (2014a), sobre a adoção dos REA por
professores na Tanzânia, em adição ao estudo dos MOOCs de Yeager, Hurley-Dasgupta, &
Bliss (2014).
Tabela 4 – Artigos e autores mais citados por ano.
Artigo

Ano

Posição no
citações Citações / ranking de
(a)
ano (b)
total de
citações

Open educational resources and college
textbook choices: a review of research on
2016
efficacy and perceptions
Open access and its impact on the knowledge
Ramírez-Montoya, 2015
2015
society: Latin American case studies insights
Chinese university students' acceptance of
Zhou, 2016
2016
MOOCs: A self-determination perspective
Fischer, Hilton,
A multi-institutional study of the impact of
Robinson, & Wiley,
open textbook adoption on the learning
2015
2015
outcomes of post-secondary students
Abelson, 2008
The creation of OpenCourseWare at MIT
2008
User-oriented quality for OER:
Clements & Pawlowski,
Understanding teachers' views on re-use,
2012
2012
quality, and trust
The four 'R's of openness and ALMS
Hilton III, Johnson,
analysis: Frameworks for open educational 2010
Stein, & Wiley, 2010
resources
Richter & McPherson, Open educational resources: Education for
2012
2012
the world?
Wiley & Gurell, 2009 Decade of Development...
2009
Yeager, HurleyCMOOCS and global learning: An authentic
2013
Dasgupta, & Bliss, 2013 alternative
Challenges and instructors' intention to adopt
Mtebe & Raisamo,
and use open educational resources in higher 2014
2014a
education in Tanzania
(a) Google scholar, 26/05/2018
(b) Numero total de citações / (2018 - ano de publicação)
Hilton III, 2016

67

33,5

25

85

28,3

15

48

24,0

46

72

24,0

21

223

22,3

1

133

22,2

4

176

22,0

2

109

18,1

6

157

17,4

3

85

17,0

15

62

15,5

27

Fonte: Elaborado pela autora.

2.1.7.3 Localidades
Embora 75 países apareçam como localidade de estudo nos artigos selecionados, 80%
dos artigos estão concentrados em 30 países. A maior parte das localidades estudadas (55%)
está concentrada na Europa e na América do Norte. Nesses locais estão duas das iniciativas
mais difundidas de REA: o MIT OCW (Estados Unidos) e a Open Learn, iniciativa de REA da
Open University (Reino Unido). A Tabela 5 apresenta esses dados.
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Tabela 5 – Localidades estudadas
Número de
%
% acum
trabalhos
Europa
118
37,1
37,1
América do Norte
56
17,6
54,7
Ásia
56
17,6
72,3
África
45
14,2
86,5
América Latina
34
10,7
97,2
Oceania
9
2,8
100,0
Total Geral*
318
100,0
*92 artigos não fazem menção a países ou localidades e 26 artigos mencionam
mais de um país / localidade
Continente

Fonte: Elaborado pela autora.

2.1.7.4 Métodos empregados
O relato de experiências com REA é a principal abordagem entre os artigos
selecionados, desdobrando-se em múltiplos estudos de caso, estudos de caso e relatos de caso.
Muitos pesquisadores denominam seus trabalhos de estudo de caso, o que condiz com a
definição de Stake (1998), que o estudo de caso não é uma escolha metodológica e sim uma
escolha de o quê estudar, sendo tanto o processo de investigação quanto o produto de tal
investigação. Para Stake, os pesquisadores chamam o que eles quiserem de estudos de caso,
mas quanto melhor especificados o objeto de pesquisa e seus limites, mais utilidade terão as
definições epistemológicas da pesquisa. Nesse sentido, grande parte da pesquisa sobre REA é
descritiva, não se nota nos artigos os esforços de abstração teórica, conforme proposto por
Eisenhardt (1989), seja por indução (teste de teorias) ou por dedução (criação de teorias a partir
dos dados).
A pesquisa-ação é uma abordagem de pesquisa participativa que busca reunir ação e
reflexão, ideias e prática para obter soluções práticas para problemas que preocupam as pessoas
e comunidades (Reason, & Bradbury, 2007). Tendo em vista que os REA surgiram para
resolverem um problema prático, de acesso a oportunidades educacionais de qualidade, o
formato da pesquisa ação adequa-se ao acompanhamento de projetos de implantação de REA,
(Borthwick & Dicken, 2013; Johansen & Wiley, 2011; Kaneene, Ssajjakambwe, & Kisaka,
2013; Ssajjakambwe et al., 2013; Whyte, Schmid, van Hazebrouck Thompson, & Oberhofer,
2014; Wiley, Hilton III, Ellington, & Hall, 2012), desdobrando-se, ainda, em pesquisa
participativa (Muganda, Samzugi, & Mallinson, 2016) e design-based research (Onguko, 2014;
Parker, Maor, & Herrington, 2013; Trgalová & Jahn, 2013) .
Outra abordagem comum nas pesquisas de REA são os ensaios e reviews (88 artigos).
Em geral, não apresentam dados primários (69 artigos), apresentam panorama de implantação
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dos REA, potencialidades e desafios para implantação, críticas ao movimento. Bastante
frequente são os artigos em que os autores propõem frameworks e dão recomendações a partir
dos reviews ou de experiências práticas (42 artigos).
O uso de surveys (predominantemente utilizando questões do tipo Likert de cinco ou
sete pontos) e questionários como instrumentos de coleta foi observado em 52 artigos. Outros
mecanismos comuns de coleta de dados foram: entrevistas (26 artigos), fontes documentais e
conteúdo online (24 artigos), focus group ou Delphi (10 artigos) e observação participante (sete
artigos).
As técnicas quantitativas de análise de dados empregadas pelos artigos foram: análise
fatorial exploratória ou análise de componentes principais (Algers & Silva-Fletcher, 2015; Guo,
Zhang, Bonk, & Li, 2015; Hu et al., 2015; Kursun, Cagiltay, & Can, 2014; Littlejohn & Hood,
2017; Pirkkalainen, Jokinen, & Pawlowski, 2013; Pirkkalainen, Pawlowski, & Pappa, 2017;
Ye, Recker, Walker, Leary, & Yuan, 2015); análise fatorial confirmatória ou modelagem de
equações estruturais (baseadas em correlação ou em mínimos quadrados parciais) (Kelly, 2014;
Mtebe & Raisamo, 2014a; Pirkkalainen et al., 2017; Zhou, 2016); regressão múltipla (Kim et
al., 2015; Mtebe & Raisamo, 2014a; Pirkkalainen et al., 2013; Raman, Achuthan, Nedungadi,
Diwakar, & Bose, 2014; Van Acker, Vermeulen, Kreijns, Lutgerink, & Van Buuren, 2014);
técnicas descritivas e exploratórias como análise dos coeficientes de correlação (Hu et al., 2015;
Juhary, 2014; Reed, 2012; Thoms & Thoms, 2014); comparações de médias utilizando testest, ANOVA e quiquadrado (Cohen et al., 2015; Delimont, Turtle, Bennett, Adhikari, &
Lindshield, 2016; Fischer, Hilton, Robinson, & Wiley, 2015; Guo et al., 2015; Hassall & Lewis,
2017; Hilton III, Fischer, Wiley, & Williams, 2016; Hu et al., 2015; Jongsermtrakoon &
Nasongkhla, 2015; Jung, Sasaki, & Latchem, 2016; Kimmons, 2015; Kurelovic, 2015; Li &
Hu, 2013; A. Murphy, 2013; Nistal & Fonte, 2014; Van Acker et al., 2014; Wiley, Williams,
Demarte, & Hilton III, 2016; Ye et al., 2015); e análise de agrupamentos, como análise de
clusters, k-means e Naive Bayes (Cohen et al., 2015; Sabitha, Mehrotra, Bansal, & Sharma,
2016; Xia, 2013).
Destacam-se, ainda, artigos de desenvolvimento de escalas (Littlejohn & Hood, 2017;
Pirkkalainen et al., 2017; Rolfe, 2012; Ye et al., 2015); desenhos de pesquisa quaseexperimentais (Allen et al., 2015; Fischer et al., 2015; Hilton III et al., 2016; Hilton III &
Laman, 2012; Swirski & Baram-Tsabari, 2015); artigos qualitativos de orientação positivista
que buscaram testar de teorias com uso da técnica de adequação ao padrão (pattern matching);
análise de conteúdo e análise de discurso(Adnan, Kalelioglu, & Gulbahar, 2017; Algers &
Ljung, 2015; Chiappe & Arias, 2015; Chiappe, Pinto, & Arias, 2016; Elf, Ossiannilsson,
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Neljesjö, & Jansson, 2015; Gadd & Weedon, 2017; Guedes, Gonçalves, & Nascimento, 2015;
Gutiérrez, Ibarra, & Ramírez-Montoya, 2014; Hennessy, Haßler, & Hofmann, 2015, 2016;
Jimes, Weiss, & Keep, 2013; Jung & Hong, 2017; Masterman, 2016; Pirkkalainen et al., 2017;
Ponti, 2014; Suárez, 2016; Thoms & Thoms, 2014; Wharrad, Sanderson-Mann, McCandless,
& Riley, 2012; Xia, 2013).
Abordagens não-positivistas também foram utilizadas para estudar o fenômeno de REA,
sobretudo, em países em desenvolvimento (Amiel, 2013; Cox & Trotter, 2016; Harley, 2011;
Hennessy et al., 2015; Jimes et al., 2013; P. Murphy & Wolfenden, 2013; Ngugi, 2011;
Stoffregen et al., 2016), como teoria crítica (Alevizou, 2015; Knox, 2013), estruturalismo
(Jones, 2015; Willems & Bossu, 2012), abordagem foucauldiana (Alevizou, 2015) e social
realismo (Cox & Trotter, 2016). Há, ainda, uso de abordagens essencialmente qualitativas como
etnografia (Ponti, 2014) e grounded theory (Falconer, Littlejohn, McGill, & Beetham, 2013).
Estudos com abordagem crítica avaliam as tensões e contradições do movimento de
educação aberta. Estudam, por exemplo, os REA como um instrumento antagônico aos valores
neo-liberais e ao processo de mercantilização da educação (Alevizou, 2015) ou como
ferramentas de manutenção do poder no sentido de adaptação das grandes instituições
educacionais às tendências da era digital, e da descontextualização do conteúdo, massificação
do conhecimento (Alevizou, 2015). Uma contradição fundamental que os REA procuram
conciliar é entre da maximização dos lucros via otimização dos recursos e a oferta de
oportunidades educacionais de qualidade.
2.1.7.5 Teorias e Modelos
Principalmente nos estudos do tipo causais (análise de relações entre variáveis), é
comum que os pesquisadores baseiem-se em modelos teorias e modelos: Modelo de Aceitação
de Tecnologias (Technology Acceptance Model [TAM]) (Juhary, 2014; Jung & Hong, 2017),
Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia (Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology [UTAUT]) (Huang, Lin, & Shen, 2012; Mtebe & Raisamo, 2014) Teoria da Ação
Pensada e Teoria do Comportamento Planejado (Kim et al., 2015), Conectivismo (Jones, 2015),
Teoria da Autodeterminação (Zhou, 2016), Teoria da Atividade (Godwin, McAndrew, &
Santos, 2008), Modelo de Difusão de Inovação (de Hart, Chetty, & Archer, 2015), dentre
outros.
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2.1.7.6 Áreas de aplicação e casos
Os fenômenos estudados dão-se em diversos contextos educacionais – educação formal,
informal e não-formal (Kim et al., 2015), caracterizadas segundo a sistematização e o crédito
de certificação – e em diversas localidades – em todos os continentes, em diversos países que
serão quantificados nas próximas análises da revisão sistemática.
Como se observa pela Figura 5, o ensino superior é o nível de educação mais explorado
na pesquisa sobre REA (162 artigos), seguido pela aprendizagem contínua e formação de
professores. Há, ainda, 82 artigos que tratam dos REA em geral (sem especificação de nível
educacional em que são aplicados).

Figura 5 – Níveis de ensino
Fonte: Elaborado pela autora.

Como se observa na Figura 6 , as áreas de conhecimento em que são empregados os
REA são as mais diversas. A área mais frequente é a de artes e letras, sobretudo, cursos de
idiomas (19 artigos). São seguidas pela área de Ciências Médicas e Biológicas (12 artigos),
Agricultura e Pecuária (11 artigos) e cursos de exatas (11 artigos). Aplicações na área de
Negócios (Administração, Empreendedorismo, Contabilidade) são foco de estudo de cinco
artigos.
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Figura 6 – Áreas de conhecimento
Fonte: Elaborado pela autora.

O objeto de estudo mais frequente nos artigos foram as iniciativas ou projetos de REA
(78 artigos), seguidos pelos repositórios (61 artigos) e pelos REA em sentido amplo, livrostexto (40 artigos) e cursos completos ou MOOC (20 artigos) Há, ainda, artigos que tratam de
objetos mais específicos como mecanismos de busca e uso de dispositivos móveis, como visto
pela Tabela 6.
Tabela 6 – Objetos de estudo: tipos de REA
Tipo de recurso / objeto de estudo

f

Tipo de recurso / objeto de estudo

f

Iniciativa/Projeto

78

Softwares

6

Repositório

61

Laboratórios e Ambientes simulados virtuais

6

REA em geral

60

Website

6

Livros-texto

40

Dispositivos móveis

5

Cursos e MOOC

20

Framework

4

Pesquisa

16

Mecanismos de Buscas

4

Movimento REA

13

Ferramentas para autoria / Softwares

3

Políticas

13

Sistemas de tutoria

3

Comunidades/Redes

11

REA em vídeo

3

Learning Management Systems

11

Jogos

2

Currículos

9

Metadados

2

PEA (Práticas Educacionais Abertas)

9

Fenômeno de Abertura

2

Wiki

8

Dispositivos

1

Licenças

7

Infraestrutura

1

Fonte: Elaborado pela autora
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Dentre esses tipos de REA estudados, 199 recursos distintos foram estudados. Destes, o
sistema de gestão de aprendizagem (LMS) Moodle (Del Valle Jiménez, Celaya Ramírez, &
Ramírez-Montoya, 2015; Guo et al., 2015; Mhichíl, Appel, Ó Ciardubháin, Jager, & PrizelKania, 2015; Parker et al., 2013; Shaykina, 2015; Shwu-Ching & Hung, 2014; Wilson, 2008;
Wilson & Mcandrew, 2011) e Open Learn, a iniciativa de REA da Open University (Farrow,
de los Arcos, Pitt, & Weller, 2015; Ferreira, 2009; Godwin et al., 2008; Gourley & Lane, 2009;
Hawkridge, Armellini, Nikoi, Rowlett, & Witthaus, 2010; Lane & McAndrew, 2010; Okada,
2007; Wilson, 2008) foram os mais estudados (oito artigos, cada), seguidos pelos MOOC, e
pelo repositório Connexions, ligado à Rice University (atualmente denominado OpenStax).
Embora citado em muitos artigos por ser percursor do movimento de REA, o MIT OCW é
objeto de análise em cinco artigos, seguido de iniciativas ocorridas na África como AgShare e
TESSA. Outros 120 artigos dedicaram-se a outros projetos, individualmente. Essas informações
estão sumarizadas na Tabela 7.
Tabela 7 – Recursos estudados
Nome do Recurso

f

Nome do Recurso

F

Moodle

8

Compendium

2

OpenLearn

8

Jorum

2

MOOC

7

Kaleidoscope Open Course Initiative (KOCI)

2

Connexions

5

Knowledge Hub

2

MIT OCW

5

Language Box

2

AgShare

4

MERLOT

2

OpenScout
Teacher Education in Sub-Saharan Africa
(TESSA)

4

OER Africa
Opensource Opencourse Prototype System
(OOPS)

2

4

2

Flat World Knowledge

3

Research Hub

2

iTunes U

3

Wikipedia

2

OER4Schools

3

Z-Degree

2

WikiEducator

3

Outros (120)

1

Fonte: elaborado pela autora

2.1.7.7 Tópico de pesquisa
Para lidar com a complexidade que os múltiplos usos possíveis dos REA, a síntese dos
tópicos de pesquisa (Cruz, Da Silva, & Capretz, 2015) foi baseada em três níveis de
classificação: sujeitos, ações e foco de análise.
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2.1.7.7.1 Sujeitos de pesquisa
Os sujeitos estudados refletem a variedade de níveis de análise da pesquisa sobre REA.
Há tanto estudos em nível macro, em que governos são o foco de análise (Annand, 2015; Das,
2011; de Langen & Bitter-Rijkema, 2012; Dutta, 2016; Khanna & Basak, 2013; Kumar, 2009;
Long & Håklev, 2012; McGreal, Anderson, & Conrad, 2015; Mulder, 2013; Raju, Raju, &
Claassen, 2015; Stacey, 2013; Thakran, Sharma, & Sharma, 2016; West & Daniel, 2009),
quanto estudos em nível intermediário, focando as instituições – o segundo grupo de sujeitos
mais pesquisado –, quanto estudos em nível micro, focando em sujeitos como professores – o
grupo de sujeitos mais pesquisado – , estudantes, corpo técnico (bibliotecários, pedagogos,
designers instrucionais etc.) e pessoal de apoio. A quantidade de artigos que foca em cada grupo
de sujeitos é vista na Figura 7.

Figura 7 – Sujeitos pesquisados
Fonte: Elaborado pela autora

2.1.7.7.2 Ações e fenômenos
A pesquisa sobre REA estende-se sobre diversas atividades que os sujeitos
desempenham, que podem ser organizadas em um fluxo de processos como o descrito na Figura
8. No início do processo estão atividades de comunicação sobre a existência desses recursos,
de sensibilização das pessoas sobre as características e benefícios da tecnologia. Uma vez
cientes da existência e persuadidos pelos benefícios, os indivíduos buscam por REA – que é
uma ação crítica tendo em vista o volume de recursos disponíveis e a dificuldade de encontrar
o recurso no nível de detalhamento, no formato e com o conteúdo desejados. Uma vez
encontrados os recursos, os indivíduos devem poder acessá-los.
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Figura 8 – Processo de ações envolvendo REA
Fonte: Elaborado pela autora

Em uma segunda camada de ações, uma vez que os agentes têm contato com os REA,
são avaliadas atitudes perante a tecnologia, principalmente, a aceitação – sobretudo com
modelos como o TAM e a UTAIT. Outra ação bastante explorada pela pesquisa de REA é a
implementação ou adoção de REA (estudada em 92 artigos, sobretudo os relatos de casos).
A atividade de maior interesse dentre os artigos pesquisados, o reuso (estudado em 123
artigos), compõe o modelo 5R de definição dos REA, um acrônimo para os níveis de
autorização permitidos pelo instrumento de propriedade intelectual: retenção, reuso, revisão,
remix e redistribuição.
A ação de retenção foi incorporada por David Wiley ao tradicional modelo de 4R
(também de sua autoria) em 2014, para englobar novas características de acesso a conteúdo
digital por conta da ascensão dos serviços de streaming. Reflete, ainda a preocupação com o
controle que as instituições têm no acesso e no uso desses recursos (Wiley, n.d.). Embora a
nova definição tenha sido utilizada em alguns artigos (Caro & Piedra, 2014; Dichev, Dicheva,
Agre, & Angelova, 2015; Salem, 2017; B. Smith & Lee, 2017), a ação de retenção não foi foco
de nenhum deles. Tópicos sobre a criação, desenvolvimento e design de REA foram estudados
em 68 pesquisas.
O fenômeno de abertura em sentido amplo foi abordado por cinco artigos: em reflexões
sobre as dimensões da abertura (Dalsgaard & Thestrup, 2015), sobre o papel da abertura em um
cenário de crescente escassez de recursos em educação (Jones, 2015), e sobre o papel crítico da
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abertura no modelo de negócios para oferta de REA (Ossiannilsson & Creelman, 2012a); em
visão crítica de como pode, ao mesmo tempo, contrapor e ajudar a concentração de poder de
instituições educacionais (Alevizou, 2015); em análise da evolução de REA para Práticas
Educacionais Abertas, para uma Cultura de Educação Aberta até atingir stakeholders, processos
e a Pedagogia Aberta (Ossiannilsson & Creelman, 2012a).
Quatro artigos abordaram as pesquisas sobre REA, sendo: uma revisão da produção
científica sobre REA chinesa (L. Xu, Zhang, & Zheng, 2014), uma análise bibliométrica da
pesquisa sobre REA (Zancanaro, Todesco, & Ramos, 2015) e dois artigos descrevendo projetos
de implantação e uso de REA que são, ao mesmo tempo, meio de coleta e objeto de estudo
usando a Teoria da Atividade (Godwin et al., 2008; Kok, 2013).
Também no nível de processo que sucede à efetiva aplicação de REA, quatro artigos
estudaram avaliação e certificação em contextos de uso de REA: desde a discussão sobre os
desafios de certificar usos de REA em contextos de conectivismo, por exemplo, em que não há
uma estrutura a ser seguida e sim o usuário monta sua própria trilha de aprendizagem (Chiappe
et al., 2016), passando pela discussão sobre avaliação em MOOCs , pela proposta de uso de
open badging para superar o desafio (Law, 2015), até o uso de um REA (Wikipedia) como
ferramenta de avaliação de um curso de educação formal (Di Lauro & Johinke, 2017).
Em um nível que representa a institucionalização de práticas envolvendo REA, seis
estudos analisam casos em que políticas mais gerais de uso, criação e disseminação de REA
foram implantadas na Índia (Das, 2011), na educação superior europeia (Lane, 2012),
comparando a China e o Reino Unido (J. Xu & Rees, 2016) e generalizando para a educação
superior como um todo (Olcott Jr., 2012) ou para a sociedade do conhecimento em geral
(Bernstein, 2015).
Há, ainda, artigos que tratam de ações transversais como o artigo de Prasad, Totaram e
Usagawa (2016) que aborda o monitoramento, descrevendo a implantação de ferramentas de
learning analytics para avaliar o uso de livros abertos digitais (Prasad et al., 2016).
Outra atividade transversal, a avaliação da qualidade foi abordada em 11 artigos: uma
revisão dos critérios técnicos de avaliação de qualidade em repositórios (Atenas-Rivera &
Havemann, 2014); descrição do emprego de mecanismos de avaliação da qualidade técnica de
REA repositórios (Amiel & Soares, 2016; Guedes et al., 2015) e da precisão de materiais de
uma área específica (saúde) (Angell, Hemingway, & Hartwell, 2011); proposição de framework
com níveis de qualidade de acordo com a etapa do processo de desenvolvimento e uso de REA
e com foco na eficiência de custos (Clements, Pawlowski, & Manouselis, 2015); uso de
avaliação por pares (peer review) do conteúdo produzido; framework para avaliação de
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adequação ao propósito (Jung et al., 2016) e descrições do emprego da adequação ao propósito
na identificação de cursos mais adequados para uso de REA (E. Davis, Cochran, Fagerheim, &
Thoms, 2016), na busca de REA (Caeiro-Rodríguez, Rodríguez-Bermúdez, Nistal, & SantosGago, 2016; Sinclair et al., 2013) e no uso estratégico de REA para melhora de currículos de
cursos (Armellini & Nie, 2013).
Um modelo de negócios é a representação de como uma organização cria, entrega e
captura valor (Osterwalder & Pigneur, 2010) e, em conjunto com aspectos específicos de
sustentabilidade, são foco de 14 dos artigos recuperados na revisão sistemática, que analisam
desafio de transformar a filosofia e o engajamento da comunidade de REA em modelos de
negócios (de Langen & Bitter-Rijkema, 2012).
Os modelos de negócios de REA são especialmente complexos, principalmente no que
se refere ao fluxo de receitas, pois os recursos a serem oferecidos são gratuitos, por definição.
Por isso, os modelos de negócio devem ir além do modelo Canvas e tratar da cadeia de valor
(de Langen, 2013). M. Smith (2009) faz essa reflexão ao argumentar que a sobrevivência dos
REA depende de uma estrutura de suporte que envolve infraestrutura tecnológica, adaptação
social, cultural, política e legal, além da sustentabilidade financeira.
Dentre os artigos que tratam desse tópico de gestão, há estudos de caso que avaliam a
viabilidade e a sustentabilidade de REA em locais como a África, em que se argumenta que os
REA trarão mais benefícios, com foco nos passos adotados para implantação e
institucionalização de uma iniciativa de REA (Harley, 2011), bem como analisam o potencial
disruptivo do modelo de negócios de plataforma de livros abertos (Shelstad, 2011) e da
sustentabilidade financeira desse modelo de negócios (Hilton III & Wiley, 2011).
O desafio da sustentabilidade financeira, de equilibrar fluxos de receitas (diante do
conceito de abertura) com os fluxos de despesas, cria dependência de recursos governamentais
(Stacey, 2013) e da filantropia (Valentino, 2015). Isso é um problema pois financiamento por
projeto como prêmios, auxílio governamental não são sustentáveis no longo prazo: muitos
projetos foram descontinuados com o fim dos fluxos de receitas desse tipo (Weibel et al., 2009).
Assim, é necessário refletir sobre o conceito de abertura, pois a dificuldade de casar o conceito
de abertura para atender a todos os stakeholders (governos, instituições, produtores individuais,
usuários) viabiliza apenas o modelo de subsídios para garantir a sustentabilidade no longo prazo
(de Langen, 2011). Por isso, a auto sustentação é crítica e requer políticas governamentais que
viabilizem o alinhamento das motivações institucionais com as necessidades dos estudantes
(Annand, 2015).
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Em busca de alternativas para a auto sustentação de iniciativas de REA Johansen e
Wiley (2011) analisam um modelo de negócios sustentável para converter cursos presenciais
de uma universidade em REA, o impacto dessas ações nas matrículas pagas e a proposição de
um modelo de negócios autossustentado. Friesen (2009), por sua vez, propõe utilizar o potencial
dos REA para divulgação e recrutamento como forma de contornar dificuldades semelhantes
às que os objetos de aprendizagem encontraram no passado – incompatibilidade com a cultura
e as prioridades institucionais –, em adição ao financiamento. Weibel et al. (2009) argumentam
em favor de uma proposta de estratégia de oferecer material de qualidade, em estrutura modular,
e modelo pedagógico comum, com modelo para conversão da prática pedagógica em conteúdo
e facilite a manutenção, estratégia de publicação de conteúdo aberto, para atrair mais usuários,
e estrutura organizacional dedicada à iniciativa
Outros aspectos relacionados à sustentabilidade são: design instrucional e apresentação,
custos operacionais (de produção de conteúdo e de manutenção), atividades de apoio,
comunidades de prática como meio de escalabilidade dos REA (Koohang & Harman, 2007).
2.1.7.7.3 Foco
As ações dos sujeitos são examinadas nos artigos sob diferentes óticas, ou focos de
análise. Em linha com o maior número de abordagens metodológicas descritivas, a maioria dos
artigos foca: nas lições aprendidas e melhores práticas com as ações envolvendo REA (100
artigos), e nas características dessas ações (81 artigos). Outros 73 artigos abordam os resultados
das ações com REA (no desempenho dos alunos, por exemplo), 71 estudos relatam o status das
ações de REA no objeto de análise (no país, no projeto etc.) e há, ainda, 30 artigos com
recomendações e perspectivas para futuras ações com REA, como se observa na Figura 9.

Figura 9 – Foco de análise dos fenômenos e sujeitos na pesquisa sobre REA
Fonte: elaborado pela autora
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Abordagens comportamentais passam pela percepção (Delimont et al., 2016; Hilton III,
2016), crenças (Deimann & Farrow, 2013; Van Acker et al., 2014), atitudes (Lindshield &
Adhikari, 2013; Reed, 2012), aceitação (Juhary, 2014; Zhou, 2016), motivação (Beaven, 2013;
Huang et al., 2012), engajamento (Huang et al., 2012), experiência (P. Murphy & Wolfenden,
2013; Nistal & Fonte, 2014) e satisfação (Adnan et al., 2017).
No âmbito dos fatores de influência, são estudadas as diferentes categorias: legais,
econômicas, institucionais, técnicas e sociais, onde estão inseridos tanto aspectos culturais
quanto inerentes aos indivíduos (comportamentais, habilidades) (D’Antoni, 2009; Nti, 2015).
Tais fatores não são barreiras ou estímulos por si só: seu estado é que determina o tipo de
influência que exerce sobre os fenômenos em que os REA estão envolvidos (Bissell, 2009; Nti,
2015).
Há, ainda, artigos que discutem as competências para uso de REA, como por exemplo,
competências didáticas (Hernandez-Carranza, Romero-Corella, & Ramírez-Montoya, 2015) e
habilidades digitais (Dalsgaard & Thestrup, 2015; Gruszczynska, Merchant, & Pountney, 2013;
Hennessy et al., 2015).
2.1.7.8 Considerações sobre o panorama de pesquisa sobre REA
Os REA são um objeto de pesquisa que oferece dificuldades para coleta e análise de
dados. Uma primeira razão é que são recursos livres e em geral, os usuários não fazem registro
ou identificação nos sites (Carson, Kanchanaraksa, Sukon; Gooding, Mulder, & Schuwer,
2012). Outras razões são a existência de dados fragmentados, dados sobre visitas e não sobre
resultados, surveys que nem sempre retratam os usuários típicos (apenas os que se voluntariam),
especificidades dos tipos de REA (graças a características como a granularidade, não é possível
abstrair os achados de um tipo de REA para outro) (Farrow et al., 2015).
Isso reflete em algumas características da pesquisa sobre REA. Os pesquisadores mais
produtivos são entusiastas, criadores e usuários de REA, como, por exemplo, David Wiley –
um dos idealizadores dos REA e sócio fundador da empresa Lumen, que disponibiliza REA e
presta consultorias de implantação e envolvido em diversas iniciativas de REA – e John Hilton,
autor de livros-textos abertos. A metodologia predominante são estudos de caso, relatos de
implantação e há, com grande frequência, aplicação de pesquisa-ação, com a pesquisa
desenvolvida concomitantemente com a implantação de um projeto de REA, por exemplo.
Adicionalmente, mesmo as pesquisas que exploram problemas semelhantes ao deste trabalho
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(dificuldades da difusão dos REA), são focadas mais na viabilidade técnica dos REA do que na
viabilidade de mercado, adequação às necessidades dos clientes.
Há que se considerar, ainda, que, conforme argumentado por de Langen e BitterRijkema (2012), os REA propõem mudanças de relações, de papeis. Papel, em sociologia, é o
comportamento esperado de um indivíduo que ocupa uma posição em um grupo. É mais estável
ao longo do tempo, de modo que diferentes indivíduos podem ocupar a mesma posição,
assumindo o papel (Role, s.d.). A revisão sistemática evidenciou a existência de mais de uma
camada de sujeitos, ou atores: a camada em que os indivíduos ocupam papeis comuns à
educação tradicional, focada em instituições (estudantes, professores, bibliotecários, governos,
instituições) e uma outra camada, cujos papeis são alterados devido às facilidades da tecnologia
(usuários, criadores, reguladores, provedores, intermediadores, tutores, apoio técnico). Essa
mistura de atores e papeis é próprio da era digital, manifestada, por exemplo no fenômeno
prosumer (em que a distinção entre produtores e consumidores, própria da segunda onda de
industrialização, é difusa), mais um fator de complexidade dos REA a ser considerado.
A revisão sistemática também evidencia que os REA enfrentam problemas comuns a
processos de difusão. As barreiras, por exemplo, são tão comuns que há ferramentas para
análise estratégica criadas para gerenciá-las. A análise PESTLE, por exemplo, é geralmente
utilizada para detalhar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em fatores de influência
de caráter político (Political), econômico (Economic), social (Social), tecnológico
(Technological), legal (Legal) e ambiental (Environmental) (Srdjevic, Bajcetic, & Srdjevic,
2012).
Tuomi (2013), entretanto, alerta que não há nada genuinamente novo nos REA em se
tratando de tecnologia da informação e comunicação. Por isso, a expansão das tecnologias
digitais pode oferecer poucas barreiras à difusão: a dificuldade da difusão está agora nos
usuários. Quando se faz a articulação do fenômeno com as teorias de difusão de inovação, isso
fica mais evidente. O artigo de de Hart et al. (2015) que utiliza essa teoria como referencial
teórico, entretanto, não faz essa discussão.
2.2

Domínio teórico: Inovação
Os REA são, antes de tudo, uma aplicação de tecnologia em educação, um facilitador

para a oferta educacional (M. S. Smith, 2009), uma inovação educacional baseada em TIC. Nos
tempos atuais, a difusão de inovações baseadas em TIC, como é o caso dos REA, tem caráter
processual, combinatório e global. É o que se observa, por exemplo, no surgimento da Internet,
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que combinou diferentes elementos, idealizados em diversas partes do mundo para formar a
rede mundial de computadores. Essa complexidade, comum à inovação digital, desafia a análise
transversal de problemas de difusão, como no caso dos REA (Tuomi, 2002).
Tecnologia engloba o conhecimento técnico e científico obtido de estudos sistemáticos
sobre uma área de conhecimento e aplicados em determinados campos (Galbraith, 1967 visto
em Huang, Lin & Shen, 2012). Inovação é a introdução de algo (ideia, prática, produto,
instrumento, objeto) percebido como novo por alguém (indivíduo, indústria, grupo social) em
um ambiente social (mercado, indústria, grupo). A inovação tecnológica é, pois, a aplicação de
técnicas sistemáticas percebidas como novas por agentes sociais.
As inovações tecnológicas geralmente têm um componente de hardware – ferramenta
em que a tecnologia manifesta-se como um material ou um objeto físico – e um componente de
software – ferramentas mais abstratas, baseadas em informações. A difusão da parte abstrata da
tecnologia é um desafio para a pesquisa, pois, por não serem concretas, dificultam a observação,
o que resulta em baixa taxa de adoção (Rogers, 2003).
O processo de decisão sobre a adoção de uma inovação é uma ação de busca e
processamento de informações em que o indivíduo procura reduzir as incertezas sobre os
benefícios de uma inovação. A decisão de adoção ou rejeição só ocorre quando se reduz o grau
de incerteza sobre o potencial de resolução de problemas de determinada inovação (Rogers,
2003).
O uso das TIC em educação deve ser mais direcionado à demanda e pode ocorrer em
três níveis: como um substituto para algo que professores ou estudantes usam (Powerpoint no
lugar de escrita no quadro, por exemplo); como meios para inovação (laboratórios virtuais, por
exemplo); como meios de transformação, substituindo teorias, leis e paradigmas (Schuwer &
Kusters, 2014, p. 5). Embora a missão dos REA seja de uma proposta de inovação como meio
de transformação – por serem uma alternativa à oferta tradicional de educação, focada nas
instituições –, a conclusão da revisão sistemática revela que esses recursos têm sido
maciçamente aplicados como um componente em um produto já existente no mercado,
substituindo algo que os professores ou estudantes utilizam.
A aplicação de teorias de modelos próprios ao estudo da inovação permite analisar os
problemas de forma mais ampla e auxilia a compreender e superar problemas como o
enfrentado pelos REA. É um meio de lidar com a complexidade natural desse processo,
buscando simplificar, sistematizar e sintetizar a realidade por meio da identificação de
elementos, padrões, relações de causalidade em diversos níveis de análise (Sandberg &
Alvesson, 2011).
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Há diversas teorias aplicáveis a esse contexto. Em um nível mais amplo de análise, a
inovação é analisada sob a ótica de seu impacto disruptivo na indústria em que é inserida
(Christensen, 2000). A dinâmica da inovação, por sua vez, analisa o desenvolvimento da
inovação em si, entre as fases fluida (experimentação, muitos players surgindo), de transição
(alcance e ajustes do design dominante) e específica (padronização da inovação e queda das
melhorias de performance) (Utterback & Abernathy, 1975). Em um nível intermediário de
análise, a Teoria de Difusão da Inovação foca na taxa de adoção da inovação ao longo do tempo
em segmentos específicos de mercado ou nicho de clientes (Rogers, 2003). Essa teoria é base
para uma tradição de pesquisa que busca explicar as decisões individuais para adoção ou
intenção de adotar inovações (Lyytinen & Damsgaard, 2001). Por essa razão, é a teoria utilizada
como referencial teórico deste trabalho.
Embora este trabalho não foque na taxa de difusão ao longo do tempo (haja vista as
dificuldades de pesquisa identificadas na revisão sistemática), a Teoria de Difusão de Inovação
de Rogers é utilizada para caracterizar a dificuldade de expansão dos REA como uma
manifestação do fenômeno de difusão de inovação, pavimentando caminho para construção das
hipóteses.
2.2.1 Difusão de inovação
A difusão de inovação é um caso especial do processo de comunicação em que o objeto
da mensagem é uma nova ideia, produto ou conceito. É, portanto, um processo em que: (1)
participantes geram e espalham informações, de forma espontânea ou planejada, (2) sobre uma
inovação por meio de canais, (3) ao longo do tempo, (4) em um sistema social com vistas à
compreensão mútua. Esse processo é formado por quatro elementos – comunicação, inovação,
tempo, sistema social – e implica mudança social. Cada um dos elementos é detalhado a seguir
(Rogers, 2003).
2.2.1.1 A inovação – percepção dos atributos
A difusão da inovação não é determinada exclusivamente pelas características da
inovação em si. Isso explica porque muitas inovações, por melhores resultados que argumentem
oferecer, apresentam taxas baixas de adoção ao longo do tempo. A percepção dos indivíduos
sobre essas características, sim, é um dos fatores que mais influenciam a taxa de adoção. Essa
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percepção tem as seguintes dimensões: vantagem relativa, compatibilidade, complexidade,
possibilidade de teste e observabilidade (Rogers, 2003).
Vantagem relativa representa o grau de superioridade dos benefícios de uma inovação
em comparação com a alternativa que se propõe superar, em termos econômicos, de prestígio,
de conveniência e de satisfação. Quanto mais uma inovação é vista como vantajosa, mais rápida
é sua adoção (Rogers, 2003).
A principal alternativa aos REA é a educação tradicional, presencial, ofertada por
instituições educacionais de forma estruturada e que confere títulos e certificados após a
conclusão do programa de aprendizagem. Caso esses atributos da educação tradicional sejam
mais valorizados pelos potenciais usuários, a vantagem relativa percebida nos REA é menor, e
a adoção da inovação, retardada.
A compatibilidade diz respeito ao grau de consistência percebida entre a inovação e os
valores, experiências e necessidades dos adotantes em potencial.
uma ideia que é incompatível com os valores e normas de um sistema social
não será adotada tão rapidamente quanto uma inovação que é compatível. A
adoção de uma inovação incompatível geralmente requer a adoção anterior de
um novo sistema de valores, o que é um processo relativamente lento. (Rogers,
2003 p. 51, tradução nossa).

No caso dos REA, uma inovação em educação, há que se considerar que em países em
desenvolvimento, onde a pobreza é maior, a motivação para buscar oportunidades educacionais
tende a ser extrínseca. As pessoas buscam cursos pois, além do aprendizado em si, o curso lhes
dará oportunidades de melhorar de vida, sobretudo se possuírem um certificado que comprove
que elas possuem as qualificações necessárias para assumir determinadas funções técnicas no
mercado de trabalho (Christensen, 2011; Trow, 2007). Caso a proposta de REA não atenda a
essas necessidades, a compatibilidade é menor e a adoção, retardada.
Complexidade refere-se ao grau de dificuldade percebido em uma inovação. Uma
inovação que é mais fácil de compreender será adotada de forma mais rápida do que uma
inovação que requer novos conhecimentos, habilidades, competências dos potenciais adotantes
(Rogers, 2003). A criação de um REA é complexa: requer domínio de especialidade (da matéria
em si), de direitos autorais, de licenças de propriedade, de técnicas didáticas, de técnicas
específicas (editoração ou programação de jogos, dependendo do tipo de REA). Já para os
usuários finais, como estudantes, a complexidade diz respeito ao processo de identificar qual a
necessidade educacional, quais são as possíveis fontes de recursos que atendem a essa
necessidade e como encontrar esses recursos (tarefas geralmente atribuídas às instituições e seu
corpo técnico, como professores, bibliotecários na educação tradicional). É necessário conhecer
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as bases, operar os mecanismos de busca e ter noções de indexação para que a busca seja mais
efetiva.
No que se refere à complexidade, há, ainda dois fatores a considerar: o uso dos REA
como meio de estudo autônomo, de aprendizagem ao longo da vida (life long learning) requer
perfil de autorregulaçao e disciplina (heutagogia), o que não se pode afirmar como habilidades
inatas de todas as pessoas; a maioria do conteúdo disponibilizado como REA está em Inglês
(Cobo, 2013), o que requer habilidade adicional: algum grau de proficiência no idioma. Caso
não se ofereçam alternativas de simplificação, a complexidade percebida pode ser maior e a
taxa de adoção, consequentemente diminuída.
Obsevalibilidade representa o grau em que os resultados da inovação são possíveis de
ser vistos. Os REA têm sido maciçamente utilizados como componentes dentro da oferta
tradicional de educação, principalmente no ensino superior. Isso confere baixa observabildade
à inovação, pois não alteram a forma como o serviço é usualmente consumido, o que retarda
sua difusão. Por outro lado, a possibilidade de customização (reinvenção), um fator que
contribui para o aumento da taxa de adoção (Rogers, 2003), é inerente aos REA.
2.2.1.2 O tempo
Ao contrário de muitos outros modelos e construtos em ciências do comportamento, a
difusão de inovação não é independente do tempo. A relação do tempo e o processo de difusão
é geralmente analisada de três formas: o processo que ocorre entre a sensibilização, a formação
de atitude e a decisão por adotar ou rejeitar a inovação; a taxa de adoção de inovação no tempo;
e o grau de inovatividade do indivíduo comparado com outros, medido pela adoção precoce ou
tardia (Rogers, 2003).
2.2.1.2.1 Processo de decisão
O processo de decisão começa com o conhecimento sobre a existência e o
funcionamento da inovação, passa pela persuasão, quando o indivíduo forma a atitude positiva
ou negativa em relação à inovação, e desemboca na decisão, quando o indivíduo expressa a
aceitação ou rejeição em forma de ação – que pode ser revertida no futuro. A implementação
ocorre, então, se o indivíduo decide por colocar a inovação em uso, possivelmente
customizando-a. Finalmente, a confirmação acontece quando o indivíduo busca por estímulos
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para reafirmar, justificar a decisão que tomou. Este processo completo pode ser mais rápido ou
demorado, dependendo do indivíduo ou grupo (Rogers, 2003).
A pesquisa sobre REA tem sido feita em todas as etapas desse processo, como se pode
ver pela Figura 10.

Figura 10 – O processo de decisão refletido na pesquisa sobre REA
Fonte: Elaborado pela autora.

2.2.1.2.2 Taxa de adoção
A taxa de adoção diz respeito à velocidade relativa que a inovação é adotada em um
grupo social, medida pelo tempo que demora para que uma dada parcela do grupo social adote
a inovação. Ao plotar a frequência acumulada dos adotantes ao longo do tempo, tem-se a figura
de uma curva em formato de sino: no início da difusão, poucos indivíduos (os inovadores)
adotam, em seguida, a curva começa a subir, atingindo um patamar em que começa a cair já
que restam poucos indivíduos para adotar. Esse comportamento é comum aos processos de
difusão de diferentes inovações, variando a inclinação da curva conforme a velocidade da
difusão da inovação (Rogers, 2003).
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2.2.1.2.3 Perfis dos adotantes
Os potenciais adotantes em um grupo social são categorizados de acordo com sua
inovatividade, ou seja, o grau em que um indivíduo adota uma inovação relativamente antes do
que os demais. O percentual acumulado de adotantes ao longo do tempo é representado sob a
forma da Curva de Difusão de Inovação, representada na Figura 11 (Rogers, 2003).

Figura 11 – Curva de difusão de inovação
Fonte: Adaptado de Rogers (2003).

Os inovadores têm o maior nível de inovatividade e são os primeiros a adotar a inovação.
De perfil arrojado e tomadores de risco, fazem uso amplo das grandes mídias e têm uma extensa
rede interpessoal. São seguidos pelos primeiros adeptos (early adopters), formadores de opinião
que selecionam as inovações que desejam adotar observando as escolhas dos inovadores, por
exemplo. Juntos, esses dois grupos representam uma parcela pequena do mercado (cerca de
15%) (Rogers, 2003).
A grande massa de adotantes (cerca de 68%) é formada pela maioria inicial (early
majority) – que procura entender como a inovação resolve seus problemas, observando o uso
de alternativas por pessoas de perfil parecido – e pela maioria tardia (late majority). É essa
maioria tardia que os REA precisam atingir para ganhar momentum.
A maioria tardia é cética, adota a inovação após a maioria das incertezas já estar
equacionada e, com maior frequência, os indivíduos da maioria tardia são pessoas da base da
pirâmide social, que usam pouco mídias de massa e que conhecem inovações por meio de seus
contatos interpessoais.
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No final da curva estão os retardatários (laggards), avessos ao risco, que adotam a
inovação quando ela já é regra de mercado e não oferece vantagens competitivas ou de
performance (Rogers, 2003).
2.2.1.2.4 O abismo de inovação
A adoção não flui de modo contínuo ao longo do tempo. Entre cada perfil de adotantes,
há um lapso no tempo de adoção, uma fissura na curva de adoção. Isso porque os grupos têm
preferências diferentes. Como se observa na Figura 12, a fissura é maior entre os adotantes
iniciais e a maioria inicial, ou seja, no acesso à grande massa de consumidores (o grupo que os
REA precisam atingir). É o chamado abismo de inovação pois muitas inovações não conseguem
superá-lo e caem em desuso antes de atingirem a grande massa de mercado (Moore, 2014).

Figura 12 – O abismo de inovação
Fonte: Adaptado de Moore (2014).

O abismo de inovação acontece por conta da radical diferença entre as preferências dos
adotantes iniciais e as da maioria inicial. Enquanto os primeiros buscam ser percebidos como
inovadores, aceitam o caráter precário das inovações em desenvolvimento em troca das
vantagens do pioneirismo que podem trazer, a maioria inicial deseja soluções com benefício
comprovado e não se identificam com os inovadores e adotantes iniciais. É um dilema que, para
ser superado, requer que se conheçam as motivações da grande fatia de mercado, que se adapte
a proposta de valor da solução a essas motivações e que se conheça bem a indústria em que a
solução se encontra, para pautar a proposta de forma adequada aos consumidores (Moore,
2014).
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A impressora 3D é um exemplo de como a inovação não flui de forma contínua ao longo
do tempo e podem ficar por algum tempo, restritas a grupos de entusiastas de tecnologia, sem
atingir todo seu potencial de mercado (com consumidores adeptos ao “faça você mesmo”). Em
alguns casos, como o dos slideways, veículos elétricos de duas rodas paralelas desenhados para
uso individual, a inovação não consegue ultrapassar a barreira dos consumidores inovadores.
Os slideways chegaram a ser utilizados por agentes de segurança em shoppings e em estações
de metrô de São Paulo (e em outras cidades), apresentavam atributos tecnológicos modernos e
tinham a proposta de ser o novo padrão de transporte individual. Entretanto, não eram
adequados para ambientes com degraus, escadas e desníveis. Por isso, tiveram seu uso restrito
a ambientes confinados e sem escadas, não cumprindo seu propósito de alternativa portátil de
veículo individual para grandes cidades (Moore, 2014).
2.2.1.3 Comunicação
Como um exemplo específico de um processo de comunicação, a difusão de inovação
tem como elementos: a inovação, indivíduos que conhecem a inovação, indivíduos que não
conhecem a inovação e um canal de comunicação por onde a informação sobre a inovação flui
entre esses dois grupos. Há diferentes formas de comunicar a mensagem e diferentes canais. As
mídias de massa, por exemplo, atingem o maior número de pessoas. Canais interpessoais, por
sua vez, apesar de terem menor alcance, podem ser mais efetivos pois os indivíduos são mais
influenciados por avaliações subjetivas de pessoas semelhantes sobre a inovação do que por
resultados de pesquisas científicas (Rogers, 2003).
O processo é ainda mais efetivo quando os grupos de indivíduos (os que já conhecem e
os que não conhecem) são semelhantes, homófilos. Isso porque em condições de livre escolha,
as pessoas vão escolher interagir com pessoas com valores, características sociodemográficas e
nível educacional semelhante. Em uma relação como essa, em que valores, significados e
bagagem cultural são comuns, a fluidez de novas ideias é facilitada e o impacto em mudança
de atitude e geração de conhecimento é maior (Rogers, 2003).
O que ocorre, entretanto, é que o grupo de especialistas (agentes de difusão) e de leigos
(potenciais adotantes) são heterofilos. Há, por exemplo, uma diferença de linguagem: os
especialistas têm uma linguagem mais técnica, que os leigos possivelmente não entendem. O
ideal é que haja heterogeneidade apenas no que se refere ao conhecimento da inovação (os
agentes a conhecem e os potenciais adotantes, não) e homogeneidade em todas as demais
variáveis (Rogers, 2003).
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A sensibilização sobre a existência de uma inovação como os REA deve ser direcionada,
portanto, à necessidade dos indivíduos. A comunicação deve ser em linguagem adequada à
realidade dessas pessoas. No caso dos REA, criado em países desenvolvidos, em contextos
sociais, econômicos e educacionais diferentes dos países em desenvolvimento, a modulação
dessa comunicação deve ser ainda mais cuidadosa.
No que se refere à pesquisa em REA, a homofilia da rede – concentradamente formada
por pesquisadores do ramo da educação e ciências da computação –negligencia a análise do
problema sob outras óticas, como esta abordagem de negócios dos REA.
2.2.1.4 Sistema social
A percepção dos atributos pelos indivíduos e outras dimensões da difusão de inovação
não podem ser explicadas apenas por fatores individuais de comportamento: o sistema social
em que a inovação ocorre – grupo interconectado de indivíduos em busca de um objetivo
comum – delimita a difusão de inovação e influencia os indivíduos por meio dos valores,
normas e cultura (Rogers, 2003).
Embora nem todos os componentes de um sistema social tenham o mesmo
comportamento, há uma estrutura, composta de padrões de comportamento que dá maior
regularidade, estabilidade e, consequentemente, previsibilidade de comportamentos
individuais. Essa estrutura tem um componente formal – hierarquias, por exemplo – que
compõe a estrutura social, e um componente informal – as redes interpessoais –, que compõe a
estrutura de comunicação, pode acelerar ou atrasar a difusão da inovação (Rogers, 2003).
As normas emanam da estrutura social como padrões de comportamento desejáveis em
um sistema social e podem ser um obstáculo a mudanças. Os agentes de mudança buscam
influenciar essas barreiras para estimular a adoção de inovações ou desencorajar a adoção de
ideias não desejadas. Para tanto, busca apoio de líderes de opinião, pessoas com alta capacidade
de influenciar o comportamento de outros indivíduos (Rogers, 2003). No caso dos REA, os
professores podem ser utilizados como líderes de opinião, já que seu papel é influenciar
comportamentos de grandes audiências (alunos). Provedores de REA (seja instituições
tradicionais de educação ou novos empreendimentos), como agentes de mudança devem buscar
esses sujeitos.
As decisões sobre inovação podem ser classificadas em um continuum com três
principais marcos: as individuais, opcionais, em que o indivíduo toma a decisão independente
do grupo – ainda assim, a estrutura social influencia suas decisões – decisões coletivas – em
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que há consenso do grupo pela adoção – e decisões por autoridade – a decisão é feita por um
ou poucos indivíduos que tem algum tipo de poder no grupo social. Em decisões centralizadas,
a difusão é mais rápida e mesmo as decisões individuais demoram menos do que as coletivas.
Entretanto, a inovação adotada por decisão de autoridade pode ter sua amplitude de difusão
restrita a um pequeno grupo. Há, ainda, as decisões contingenciais, que ocorrem após outra
decisão de inovação. Em todas elas, a estrutura do sistema social influencia direta (e.g. decisões
de autoridade tomadas por estados) ou indiretamente (por meio de normas e valores do grupo
social) (Rogers, 2003).
Todos esses cenários podem ser observados na adoção de REA: decisões centralizadas
de adoção por política governamental, ou institucional; decisões coletivas em comunidades,
grupos etc.; ou decisões individuais, por professores e estudantes.
Outro ponto de contato entre a difusão da inovação e o sistema social são as
consequências da decisão sobre a inovação, as mudanças individuais e coletivas que decorrem
da adoção ou rejeição da inovação. As consequências podem ser: segundo sua funcionalidade,
desejáveis ou indesejáveis; segundo sua previsibilidade, antecipadas ou não-antecipadas; e de
impacto direto ou indireto. Embora os agentes de difusão busquem promover inovações que
tenham consequências desejáveis, antecipadas e de impacto direto, mas isso, por vezes, foge ao
controle:
[Os] gentes de mudança podem, frequentemente, antecipar e prever a forma
de uma inovação, a aparência física e diretamente observável dessa inovação
e, talvez, sua função e a contribuição da ideia para a vida dos membros do
sistema social. Mas, raramente os agentes de mudança são capazes de
prever o significado da inovação, as percepções subjetivas dessa inovação
pelos clientes.” (Rogers, 2003, p. 67, tradução nossa, grifo nosso).

2.2.1.4.1 O sistema social de origem dos REA e o sistema social de uso dos REA
Como o sistema social influencia o surgimento e a adoção de inovação, estudar a difusão
dos REA envolve a compreensão do sistema em que a iniciativa surgiu: o ensino superior. Há
três padrões (tipos ideais Weberianos) de educação superior: fases determinadas pelo percentual
de acesso da população adulta. Ainda que o sistema migre para a próxima fase, os diferentes
padrões seguem coexistindo no sistema, e, como tipos ideais ajudam a destacar características
e problemas do sistema de educação superior. Por exemplo, conforme aumenta a parcela da
população adulta que ingressa na universidade, o significado da educação superior muda: passa
de privilégio para direito e então para obrigação (Trow, 2007). Os padrões são:
(1) De elite – geralmente de tempo integral, focada na preparação de elites. Relação
professor-aluno mais individualizada, adequada ao propósito de formar cultural e

64

integralmente o homem para ocupar posições importantes na sociedade, o que é
possível pelo número restrito de alunos. Instituições com atividades de pesquisa.
(2) De massa – focada em habilidades e em qualificação para diversos papeis técnicos
e econômicos. Relação menos personalizada entre professor e aluno. A pressão na
estrutura física e financeira decorrente da expansão concede a conciliação de estudo
e trabalho, atendendo a demandas dos novos ingressante na educação superior.
(3) Universal – destinada a atualizar a população em geral das rápidas transformações
sociais e tecnológicas. O ingresso muitas vezes se dá de forma tardia e o foco na
aprendizagem ao longo da vida (lifelong learning) condiz com a diluição das
barreiras entre a aprendizagem formal e a experiência de vida (Trow, 2007).
O Quadro 2 apresenta as características dos três padrões de ensino superior.
Dimensão / Estágio
Elite
Visão das pessoas sobre
o acesso à educação
Privilégio
superior

Massa

Universal

Direito

Obrigação

Função da educaçao
superior

Formar elites

Formar técnicos
especialistas

Formar para a vida,
conhecimentos
contemporâneos

Estruturada, focada na visão do
professor
Imersão integral patrocinada,
ingressa logo após a conclusão
da escola básica
Homogênea com
padrões altos e regulares;
fronteiras definidas e
impermeáveis

Modular,
semiestruturada
Concilia estudo com
trabalho em tempo
integral
Padrões
diversificados;
fronteiras difusas e
permeáveis

Currículo e estratégias
de ensino
Carreira do estudante

Características das
instituições

Tomada de decisão nas
Centralizado
instituições
Homogêneos, rigorosos,
Padrões acadêmicos
exigentes
Acesso e seleção

Meritocracia

Gestão educacional

Acadêmicos que não são
gestores profissionais

Governança interna

Professores seniores

Participativo
Variável entre cursos
e instituições
Meritocracia
ponderado com
medidas
compensatórias
Ex-acadêmicos em
exercício de gestão,
burocracia
Professores e equipe
júnior com influência
nos discentes

Modular, aberta
Ingresso tardio, lifelong
learning
Altamente diversificada,
sem padrões; pouca ou
nenhuma fronteira
Democrático
Valor adicionado

Aberto

Especialistas em tempo
integral, gestão profissional
Divisão de consenso torna
governança
institucional sem solução

Quadro 2 – Características dos padrões de sistema de ensino superior
Fonte: Trow (2007) e Barreto (2017, p.39).

O sistema americano de educação superior é, historicamente, mais flexível e mais
adequado à era pós-industrial. Uma das razões pelas quais esse sistema tem sido utilizado como
inspiração para outras localidades que já enfrentam o dilema da universalização do acesso,
como o Reino Unido. Mas os EUA já possuíam um sistema educacional adequado para o acesso
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de massa antes de atingir esse nível, além de características institucionais (como autonomia das
instituições educacionais) que dão mais flexibilidade ao sistema. Contextos diferentes desse
podem apresentar maior dificuldade para replicar o modelo, como no caso de países europeus
(Trow, 2007).
2.2.2 Problematização
O contexto da educação superior dos EUA no fim do século XX, início do século XXI
permite colocar o surgimento dos REA sob perspectiva. Os REA foram idealizados em um
momento em que o sistema de educação superior nos EUA preparava-se para a transição da
fase de educação de massa para educação universal (atendimento superior a 35%), momento
em que se buscam alternativas que possibilitem o acesso universal, sem comprometimento da
qualidade e com viabilidade técnica e financeira. Por outro lado, os países em desenvolvimento
estão enfrentando os problemas da transição da educação de elite para educação de massa
(atendimento inferior a 15%), momento em que a educação é voltada para a qualificação técnica
para o mercado de trabalho (Trow, 2007).
Dessa forma, o contexto de criação da inovação (EUA) é diferente do contexto de
aplicação (países em desenvolvimento) e, dado que o sistema social influencia as escolhas
individuais essa diferença de contexto pode implicar diferentes percepções sobre a inovação.
Esses padrões são visíveis na Figura 13 e na Figura 14.

Figura 13 – Percentual da população com Ensino Superior Completo em 2000
Fonte: Banco Mundial. Disponível em: https://ourworldindata.org/tertiary-education. Acesso em
18/07/2018.
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Figura 14 – Percentual da população com Ensino Superior Completo em 2010
Fonte: Banco Mundial. Disponível em: https://ourworldindata.org/tertiary-education. Acesso em
18/07/2018.

O conhecimento sobre o problema que os clientes desejam resolver é crítico na difusão
de inovação. Isso porque a proposta de valor da inovação deve ser adequada a tais necessidades.
Se você não compreende o que o consumidor está tentando resolver, você não
sabe que experiências na compra e no uso você deve oferecer. E se você não
compreender o que são essas experiências necessárias, você provavelmente
integrará os elementos de seu negócio em maneiras que são irrelevantes para
o que seus clientes estão tentando resolver. (Christensen, 2011, p. 171,
tradução nossa).

A proposta de valor é o elemento central do modelo de negócios, que tem o objetivo de
demonstrar como o valor é criado, capturado e mantido pela organização (Osterwalder &
Pigneur, 2010; Zott, Amit, & Massa, 2011).
No caso dos REA, há elementos que adicionam complexidade a essa definição. Em
primeiro lugar, a própria definição do que o termo “aberto” significa influencia a complexidade
do modelo de negócios. Se aberto significa livre de custos, o modelo de receita mais adequado
é o de subsídios externos. Se a definição de aberto for mais frouxa, alguma parte da cadeia de
valor (instituições, por exemplo), pode pagar pelo serviço da plataforma, na forma de um “hub”
educacional (de Langen, 2011).
Em segundo lugar, há múltiplas partes interessadas, potenciais clientes: governos,
comitês de avaliação e certificação, provedores de educação, professores e alunos
(Ossiannilsson & Creelman, 2012a). Cada tipo de stakeholder é mais propenso a consumir um
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nível de granularidade de REA e, mesmo dentro do mesmo grupo de stakeholders, há
necessidades diferentes (Lane, 2012, p. 135).
Neste cenário, ganham importância pesquisas sobre as preferências e motivações dos
usuários para validar os pressupostos em que os modelos de negócio estão baseados (de Langen,
2011). O problema requer medidas práticas que avancem sobre o aspecto filosófico do termo
“abertura” (Marshall, 2012, p. 115).
2.3

Domínio metodológico: Conjoint Analysis
Conjoint Analysis engloba modelos e técnicas de decomposição utilizados para predizer

preferências de indivíduos frente a alternativas de produtos e serviços com múltiplos atributos,
transformando respostas subjetivas a estímulos em parâmetros de preferência estimados (Green
& Srinivasan, 1978).
A ferramenta avalia o efeito conjunto (relativo) de variáveis independentes na ordenação
de uma variável dependente, refletindo o processo de julgamento do respondente (Sohn & Ju,
2010). É, portanto, uma ferramenta multivariada para compreender como são desenvolvidas as
preferências dos indivíduos (Mok, Sohn, & Ju, 2010), estimando a estrutura dessas preferências
(Green & Srinivasan, 1978). Tal estrutura indica a importância de cada fator na avaliação geral
e também a influência dos diferentes níveis de fator na utilidade (preferência geral), baseada
nas utilidades parciais de cada nível (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2009). Permite, assim,
caracterizar o processo de escolha dos estudantes, informação relevante a pesquisadores e
gestores da matéria (Soutar & Turner, 2002).
2.3.1 Origens e aplicações
Similar aos experimentos de decisão discreta (Discrete Choice Experiments [DCE]), a
Conjoint Analysis ancora-se em teorias do consumidor que argumentam que a utilidade para o
consumidor origina-se dos atributos do produto e não do consumo em si (Walsh et al., 2017).
Assume que o indivíduo combina quantidades individuais de valor para cada atributo para
avaliar um produto, serviço ou conceito real ou hipotético (Hair et al., 2009). É tradicionalmente
utilizada para processos de escolha mas também para avaliar percepções dos indivíduos (Green
& Srinivasan, 1978).
Difere dos modelos tradicionais de valor-expectativa, que são baseados em regras
composicionais: a utilidade – juízo de valor de preferência, subjetivo, particular de cada
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indivíduo (Hair et al., 2009) – total de um objeto com múltiplos atributos é tida pela soma
ponderada pelos pesos (ratings) associados a cada nível dos atributos, conforme percepção do
respondente para cada atributo em separado. A Conjoint Analysis, por sua vez, emprega o
método decomposicional, em que o indivíduo avalia perfis descritivos completos. O
pesquisador, com base nessas percepções, extrai a utilidade individual de cada atributo,
estimando a estrutura das preferências dos entrevistados (Green & Srinivasan, 1978).
A Conjoint Analysis geralmente fornece como resultado os parâmetros estimados do
modelo de preferência dos indivíduos. Com base nisso é possível caracterizar o grau de
importância de cada atributo para cada indivíduo (abordagem descritiva). Em uma abordagem
normativa, os resultados podem ser usados para avaliar relações de custo x benefício entre
alternativas em situações de decisão e alocação de recursos (políticas públicas, por exemplo)
(Green & Srinivasan, 1978).
Conjoint analysis também é utilizada para simular escolha do consumidor frente a perfis
de produtos concorrentes do mercado ou a conceitos de novos produtos utilizando dados
sociodemográficos do respondente para fazer segmentação de mercado. É uma ferramenta útil
para pautar campanhas de comunicação com base no valor atribuído à marca (Green &
Srinivasan, 1978).
O principal pressuposto da técnica é que o objeto pode ser caracterizado por um número
finito de atributos a serem avaliados pelos respondentes. Os respondentes escolhem avaliando
o tradeoff entre os atributos das alternativas (Sohn & Ju, 2010). Outro pressuposto é que os
indivíduos têm regras de composição uniformes entre si, embora as preferências sejam variáveis
(Green & Srinivasan, 1978).
Decisões sobre o design devem considerar: o processo de coleta de dados, o nível de
agregação na análise e a incorporação de restrições nas funções de utilidades parciais dos
atributos (Rao, 2014).
2.3.2 Etapas da Conjoint Analysis
O uso da Conjoint Analysis determina o delineamento do projeto pois é um programa
de pesquisa completo. Inicia-se com a definição do objetivo do estudo, delineamento do objeto
e definição das variáveis de estudo. Os passos da pesquisa estão resumidos no Quadro 3 a
seguir.
A etapa inicial de caracterização e definição é essencialmente qualitativa

São

geralmente utilizadas as técnicas de revisão da literatura, grupo focais (Mok et al., 2010; Walsh
et al., 2017), júri de especialistas (van Til, Stiggelbout, & IJzerman, 2009), instrumentos de
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coleta anteriores (Soutar & Turner, 2002; Sohn & Ju, 2010) entrevistas em profundidade
(Roizman, da Silva, & Costa, 2004).
Etapa

QualitativaCaracterização

Ténica –
Delineamento da
Conjoint Analysis

Passo
Alternativas
1. Definição de Objetivos
1.1 seleção das variáveis independentes
1.2. determinação da contribuição individual das variáveis independentes
1.3 estabelecimento do modelo de julgamento dos respondentes
2. Definir os elementos de utilidade total
3. Identificar os critérios-chave de decisão
Baseada em escolhas (n<6)
1. Definir tipo
Tradicional (6<n<10)
Adaptativa (n>10)
2. Planejar estímulos
2.1. seleção e definição de fatores e níveis
2.2. especificação do modelo de preferência
Aditiva
2.2.1. regra de
composição
Interativa
Modelo vetorial (linear)
Ponto ideal (quadrática)
2.2.2 utilidade
Utilidade parcial separada
Modelo misto
2.3 Definição do método de Dois fatores por vez (análise de trade-off);
apresentação
Perfil completo (avaliação de conceito)
2.4 Construção do conjunto Design fatorial fracionário
de estímulos para o método
Amostragem aleatória de distribuição multivariada
de perfil completo
Descrição verbal (cartões de estímulo)
2.5 Definição da
Parágrafo descritivo;
apresentação dos estímulos
Representação em figura ou modelo tridimensional
Não - Métricas:
- Comparações pareadas;
2.6 Montagem da escala de
- Ranking;
mensuração para a variável
Métricas:
dependente
- Soma constante;
- Escala de avaliação
2.7 Definição da forma de coleta de dados
Variável dependente ordinal:
- MONANOVA (para utilidades parciais);
- PREFMAP
- LINMAP (para ponto ideal);
- Algoritmo de tradeoff não métrico de Johnson;
2.8 Definição do modelo de
Variável dependente intervalar:
estimação
- Regressão múltipla
Modelo de probabilidade de escolha a partir de dados de
comparação pareada:
- LOGIT;
- PROBIT

Pré-teste e ajustes
Coleta de dados
Estimação
Avaliação do Ajuste
Intrepretação
Validação
Conclusão

Quadro 3 – Passos da Conjoint Analysis
Fonte: Adaptado de Green & Srinivasan (1978, p. 105) e Hair et al. (2009).
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Definidas as variáveis (fatores) e os níveis, inicia-se a etapa de definições técnicas,
próprias da Conjoint Analysis. A primeira das decisões é a seleção do tipo (Hair et al., 2009)
• método tradicional – para até 9 fatores individuais, emprega o modelo aditivo
simples, utiliza classificações de preferências declaradas pelos respondentes (Rao,
2014; Hair et al., 2009).
• método de conjunto adaptativo – adequado para número grande de fatores (n>10).
Também conhecido como Adaptive Conjoint Analysis (ACA), permite avaliar a
preferência sobre conjuntos maiores de atributos. As perguntas são feitas em etapas
e adaptadas segundo as escolhas dos respondentes nas etapas anteriores (Soutar &
Turner, 2002).
• abordagem baseada em escolhas (choice based cojoint analysis) – baseada em
escolhas declaradas, emprega interações entre níveis e fatores diretamente e é
estimado apenas no nível agregado (Rao, 2014; Hair et al., 2009). Originou-se da
teoria de maximização da utilidade aleatória e na lei de julgamento comparativo.
abordagem auto-explicada (self-explicated method) – método composicional, inspirado
nas abordagens de Fishbein (1967) e Rosenberg (1956), em que a atitude é a soma ponderada
da importância relativa dos atributos e da pontuação dos níveis dos atributos (Rao, 2014; Hair
et al., 2009).
Em seguida, os estímulos devem ser definidos. Os fatores e níveis devem ser facilmente
comunicados aos respondentes e precisamente implementados (não vagos). Nessa etapa é
definido o número de fatores, observando-se as perturbações na confiabilidade, a
multicolinearidade fatorial (agrupando fatores, ou empregando ortogonalidade de níveis, caso
seja necessário) e particularidades da variável preço, altamente correlacionada com diversos
outros atributos. Na especificação dos níveis deve-se avaliar a oportunidade de utilizar
quantidade equilibrada de níveis e cuidar para que os intervalos entre os níveis sejam realistas
(Hair et al., 2009).
A definição do número de estímulos, fatores e níveis deve levar em consideração o
número de parâmetros a estimar e o tempo esperado de resposta. Ao definir os níveis, a escolha
a fazer é entre detalhá-los com linguagem comum ou forçar intervalos mais extremos do que os
normais reduzindo as correlações entre atributos a zero. A primeira alternativa apresenta maior
validade (de face, principalmente) enquanto a segunda, comum ao design ortogonal, tem maior
precisão (Green & Srinivasan, 1978).
A primeira parte da especificação do modelo de preferência diz respeito à regra de
composição. A mais utilizada é a aditiva, que combina as utilidades individuais para formar a
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utilidade total. Esse mecanismo não inclui termos de interação, importantes para compreender
variância não explicada, mas que diminui o poder preditivo (Hair et al., 2009).
Para seleção da relação de utilidades parciais há três alternativas principais, com nível
de informação e complexidade crescentes: linear (vetorial), ponto ideal (quadrática) e utilidade
parcial separada. Há, ainda, a possibilidade de combinar alternativas em modelos mistos (Green
& Srinivasan, 1978; Hair et al., 2009).
Para definição do método de apresentação dos estímulos na coleta de dados, há duas
alternativas possíveis: análise de dois fatores por vez (apresentação de trocas ou análise de
tradeoff), ou análise de perfil completos individuais. Na análise de tradeoff, os fatores são
apresentados dois a dois e o respondente deve ordenar as combinações de cada par de fatores
de acordo com sua preferência. A principal vantagem é a simplicidade que reduz a sobrecarga
de informações sobre o respondente e a complexidade da montagem do instrumento de coleta.
As desvantagens são a perda de realismo com a redução aos pares, problemas com fatores
correlacionados, grande número de julgamentos (ao quebrar os atributos aos pares, em tabelas
separadas), tendência dos indivíduos de focarem em um só fator; mais adequada a apresentações
textuais do que visuais (Green & Srinivasan, 1978).
Já a técnica de perfil completo (avaliação de conceito) é considerada mais realista já que
apresenta todos os fatores relevantes para avaliação. Para diminuir a sobrecarga de informação
inerente à técnica, é recomendável limitar a 5 ou 6 fatores de avaliação. pode operar tanto com
rankings quanto com escalas de avaliação (escalas de cinco pontos de “Mais desejado” para
“Menos desejado”, por exemplo). O perfil completo envolve menos julgamentos que, por outro
lado, são mais complexos, sendo essa complexidade a maior desvantagem dessa alternativa de
coleta. É ideal para cenários de alta correlação ambiental entre fatores e pequeno número de
fatores (Green & Srinivasan, 1978).
A composição dos cartões de estímulos com os diversos fatores e níveis tem caráter
combinatório: elaborar cartões com três atributos de dois níveis cada gera 8 combinações
possíveis (sendo n o número de níveis e k o número de atributos, nk=2³=8). Essa explosão
combinatória inviabilizaria programas de pesquisa com números sensivelmente maiores de
atributos ou níveis.
Os designs fatoriais fracionários são úteis para a solução desse problema. Operando com
esquemas de confusão (confounding schemes), os designs fatoriais permitem ao pesquisador
examinar um número maior de fatores com menor número de experimentos, sendo uma
ferramenta útil para o estudo de causa e efeito. Com os designs fatoriais é possível, ainda ter
informações sobre interações não obtidas diretamente nos designs completos e identificar mais
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facilmente os fatores mais importantes. Para tanto, A principal desvantagem é a impossibilidade
de estimar separadamente todos os efeitos principais e de interação (Holland & Cravens, 1973).
Os estímulos podem ser apresentados sob a forma de descrição verbal, parágrafo
descritivo ou com uso de figuras. A escolha deve considerar as características das variáveis, a
possibilidade de sobrecarga de informação e relações de custo x benefício de cada alternativa.
Em geral, estudos demonstraram que o uso de figuras em adição a textos, embora diminua o
tempo de escolha do respondente, não aumenta a qualidade da informação coletada (Green &
Srinivasan, 1978).
A escala de classificação da variável dependente pode ser não-métrica – como as
comparações pareadas e ranking – ou métrica – como em escalas de mensuração intervalares
ou comparações pareadas de soma constante (Green & Srinivasan, 1978). A escala pode ser
tanto de preferência geral ou intenção de compra. Se as variáveis métricas têm a vantagem
aplicação de métodos multivariados, as não-métricas apresentam maior confiabilidade – os
rankings, por exemplo, são mais facilmente interpretados e, portanto, representam melhor as
preferências do entrevistado –, possibilidade de estimação multiplicativa ou aditivo, e é mais
adequado às analises dois a dois (tradeoff analysis). A escala métrica pode ser mais facilmente
aplicada a distância do que os métodos de ranqueamento, que requerem explicação. Com tais
definições, determina-se a forma de coleta de dados: com entrevistas presenciais, surveys por
meio eletrônico etc (Green & Srinivasan, 1978).
O modelo de estimação dos parâmetros depende de definições que serão feitas apenas
após a etapa inicial de revisão sistemática e de entrevistas com especialistas. Entretanto, deve
ser definido antes do pré-teste e da coleta de dados, para que o nível de mensuração das
variáveis coletadas pelo instrumento seja adequado aos testes a serem feitos.
Após a coleta de dados e estimação dos parâmetros, avalia-se a qualidade do modelo. A
confiabilidade refere-se tanto às respostas dos entrevistados quanto aos parâmetros estimados.
Para avaliar a confiabilidade das respostas do entrevistados, grupos de entrevistados são
selecionados para: responder a subconjuntos de estímulos (teste-reteste); ou para ordenar um
outro conjunto de estímulos (com os mesmos níveis de fator do primeiro com cuidado de evitar
duplicidade) depois de algum tempo (formas alternadas com testes espaçados), avaliando o
coeficiente de equivalência entre os dois testes (Green & Srinivasan, 1978).
A validade, por sua vez, é avaliada em diversos níveis: validade interna, que visa a
avaliar o ajuste do modelo, usando, por exemplo, o R² ajustado. A avaliação da validade externa
é dificultada pelo caráter geralmente fictício do estímulo usado na Conjoint Analysis. Um
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método alternativo, de validade preditiva, compara predições com o comportamento efetivo do
respondente frente ao estímulo real (Green & Srinivasan, 1978).
Os resultados da Conjoint Analysis permitem interpretação tanto individual quanto
agregada. Permite, ainda, avaliar a importância relativa de atributos (Hair et al., 2009). Com os
resultados – atributos preferidos, atributos que diferenciam as alternativas, clusters de
indivíduos com preferências similares entre outros – é possível comparar com os atributos da
proposta de valor dos REA e verificar se há congruência entre elas. Caso haja congruência,
poderemos descartar essa hipótese de que a falta de aderência entre o valor proposto e a
preferência do cliente são determinantes para a dificuldade de difusão dos REA em países em
desenvolvimento como o Brasil.
O método autoexplicado é baseado nas abordagens composicionais de Fishbein (1967)
e Rosenberg (1956), em que a preferência por um objeto é resultado da soma ponderada da
importância dos atributos e os pontos atribuídos a cada nível dos atributos Rao (2014).
2.4

Hipóteses de pesquisa
Considerando as características dos REA (apresentadas no domínio substantivo), as

possíveis explicações das dificuldades de expansão discutidas à luz do modelo de difusão da
inovação (apresentada no domínio teórico) e as possibilidades de análise dadas pela Conjoint
Analysis, a principal hipótese de pesquisa é a de que os atributos da proposta de valor dos REA
não são consistentes com as preferências do público-alvo desses recursos. Essa hipótese é
desmembrada em níveis menores, para serem operacionalizadas a partir da análise da utilidade
dos atributos.
Um dos possíveis pontos de divergência é que a motivação para buscar produtos
educacionais em países em desenvolvimento, que estão na fase de educação de massa (voltada
para a formação de técnicos), é eminentemente extrínseca. As pessoas estudam porque a
comprovação de sua qualificação formal as permitirá ocupações melhores e, consequentemente,
melhor qualidade de vida (Christensen, 2011). E a questão da certificação é justamente um dos
problemas ainda não equacionado dos REA. Por isso, a oferta, ou não, de certificado é objeto
da primeira hipótese a ser investigada.
H1 – A oferta de certificado tem a maior importância dentre os atributos de um
curso online gratuito.
H1a – A utilidade de cursos online gratuitos que oferecem certificado é maior do
que cursos online gratuitos que não oferecem certificado.
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O processo de definir as necessidades educacionais, elencar fontes de recursos
educacionais abertos e encontrar os recursos mais adequados à necessidade educacional é tarefa
complexa a ser delegada ao estudante autônomo em um modelo de educação totalmente
independente de instituições. Da mesma forma, a heutagogia, que diz respeito à aprendizagem
autônoma, pressupõe disciplina e habilidades específicas de autoregulação. Na ausência dessas
características, o papel de apoio ao aprendizado, exercido por um tutor ou professor acrescenta
valor para estudantes adultos em países em desenvolvimento.
O papel de suporte é ainda mais necessário na educação a distância, medida por
tecnologia. Pois o estudante deve, além de gerenciar seu tempo e suas estratégias de
aprendizagem, saber lidar com o recurso tecnológico que media o aprendizado. Assim, a oferta,
ou não, de suporte compõe a segunda hipótese de investigação.
H2. A existência de suporte ao ensino é importante na decisão por fazer um curso
online gratuito.
H2a. A utilidade de cursos online gratuitos que oferecem suporte de tutor ou
professor é maior do que a de cursos que oferecem o conteúdo para estudo
autônomo.
A maioria dos REA disponíveis para uso e atualizados estão em Inglês. Embora muitos
artigos tratem isso como um problema secundário, no caso brasileiro, a alfabetização em uma
segunda língua é restrita a menos de 5% da população (Rodrigues, 2017) e isso pode ser uma
barreira significativa ao uso. Por isso, a oferta de cursos no idioma local (Português) ou idioma
estrangeiro (Inglês) é base para a terceira hipótese de investigação.
H3. O idioma em que o curso é oferecido é importante na decisão por fazer um
curso online gratuito.
H3a. A utilidade de cursos online gratuitos ofertados em Português é maior do que
a de cursos ofertados em Inglês.
Um dos principais argumentos da legitimidade dos REA tem sido associado à reputação
das instituições que os ofertam. O MIT é a melhor universidade do mundo por seis anos
seguidos e foi a precursora dos REA, com o OCW em 2002. Entretanto, a hipótese é de que as
pessoas em países em desenvolvimento não reconhecem a reputação dessa instituição e,
portanto, tendem a privilegiar a USP, uma instituição de reputação local. As instituições serão
representadas como categorias de produtos.
H4. A instituição que oferece o curso é importante na decisão por fazer um curso
online gratuito.

75

H4a. A utilidade de cursos online gratuitos ofertados por instituição local é maior
do que a de cursos ofertados por instituição internacional.
Conforme os resultados da revisão conceitual mostraram, bem como as definições de
REA, a existência de uma licença de propriedade que autorize explicitamente a retenção, uso,
reuso, modificação e compartilhamento é o que diferencia os REA dos demais conteúdos
disponíveis na internet (com copyright associado ou sem licença declarada). Entretanto, seja
por não conhecerem, seja por não verem valor nisso, a quinta hipótese é que estudantes adultos
brasileiros não consideram que a licença de propriedade atribuída a um recurso educacional
seja relevante para sua escolha em fazer um curso online gratuito.
H5. A licença de propriedade atrelada a um curso não é importante na decisão por
fazer um curso online gratuito.
As escolhas metodológicas para o teste das hipóteses – dentre as inúmeras
possibilidades que a Conjoint Analysis oferece – são detalhadas no capítulo a seguir.
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3

MATERIAIS E MÉTODOS
A Conjoint Analysis é uma estratégia de pesquisa adequada para testar a hipótese de

associação entre a proposta de valor dos REA e os atributos que compõem a preferência de
estudantes. Avalia as preferências dos indivíduos por meio da análise da utilidade e da
importância dos atributos. A análise dos dados da Conjoint Analysis permite identificar o “tipo
ideal” de REA, ou seja, um serviço cuja combinação de atributos tenha a maior utilidade
somada; identificar os atributos que geram diferenciais efetivamente ao comparar as
características de produtos em diferentes posições no ranking de utilidade total; inferir a
importância relativa dos atributos dos REA para os estudantes (Roizman et al., 2004). Portanto,
a Conjoint Analysis é o que pauta as estratégias do delineamento deste trabalho.
A primeira etapa de projetos de Conjoint Analysis é construir um conjunto de produtos,
serviços, ou conceitos – que podem ser reais ou fictícios –, detalhando os atributos (fatores) em
níveis. Este estudo utiliza revisão sistemática da literatura, tendo em vista as características do
objeto de análise: os especialistas de REA estão difusos pelo mundo, o que dificulta a
composição dos grupos focais; a discussão sobre os REA ainda é bastante conceitual, entre
acadêmicos, refletindo-se por exemplo, na definição técnica do objeto (5 R + licença).
Em seguida, os respondentes avaliam tais objetos, escolhendo entre as alternativas. Os
indivíduos expressam suas preferências pelo produto como um todo, não informam sua
avaliação dos atributos individualmente. A partir dessas avaliações gerais, o pesquisador
determina a influência individual dos atributos sobre a avaliação da utilidade geral pelo
respondente (Hair et al., 2009).
Dentre os diferentes métodos de conjoint analysis disponíveis, o mais adequado aos
objetivos do estudo é o método híbrido. Na primeira etapa do método híbrido, o respondente
deve avaliar os níveis dos atributos de acordo com sua atratividade na escolha.
O respondente, então, atribui um peso de 0 a 100 a cada um dos fatores, de acordo com
a importância relativa daquele atributo. Na segunda etapa, é aplicada a abordagem tradicional
com perfil único (Conjoint value analysis ou traditional conjoint analysis), em que perfis
completos de cursos online gratuitos são apresentados aos respondentes que os avaliam (rating)
e os dados são analisados utilizando regressão.
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3.1

Variáveis e unidades de análise
Dentre os diversos tipos de REA disponíveis, esta pesquisa estuda os cursos completos.

Isso porque a decisão por fazer cursos é geralmente individual (em vez de coletiva ou
autoritária) e a observabilidade do objeto é maior do que nos casos em que os REA são
utilizados como componentes no ensino formal. Isso permite que a pergunta sobre as
preferências seja mais semelhante ao processo real de escolha.
Para caracterizar os cursos hipotéticos que compõem os perfis da Conjoint Analysis,
foram selecionados atributos de REA por meio da revisão conceitual empregada de forma
sistemática. Esses atributos desdobram-se em níveis, como visto no Quadro 4.
Atributo

Justificativa

A qualidade dos REA é
geralmente associada à
reputação da instituição.
Instituição
Avaliação da vantagem
relativa e compatibilidade
percebidas na inovação.

Referência

Níveis
Hipótese
Melhor universidade
Reputação
Huang et al.(2012), Khanna MIT do Mundo local tem
reputação mundial
e Basak (2013),
maior
Das (2011),
Melhor universidade
utilidade que
Schlicht (2013),
do Brasil (e da
reputação
USP
Caswell et al. (2008)
América Latina) mundial
reputação local

Indivíduos em países em
desenvolvimento têm
motivação extrínseca ao
buscarem oportunidades
educacionais, como
certificados que os permitem
Christensen (2011),
evoluir na carreira e terem
Certificação
Trow (2007),
melhores condições de vida.
Chiappe(2016)
Em contrapartida, a
certificação é um ponto crítico
ao desenvolvimento dos REA.
Avaliação da vantagem
relativa e compatibilidade
percebidas na inovação.

Suporte

Os REA são principalmente
destinados à educação ao
longo da vida, autônoma.
Entretanto, a heutagogia prevê
que os indivíduos requerem
suporte didático-pedagógico
para selecionar, se engajarem Blaschke (2017)
e se manterem em iniciativas
educacionais
Avaliação da vantagem
relativa, complexidade e
compatibilidade percebidas na
inovação.

Sem certificado
Oferta de
certificado
tem a maior
utilidade
entre os
atributos
Com certificado

Sem suporte

Com suporte

Existência de
suporte é
relevante
para a
decisão de
usar REA

79

Referência
Justificativa
O que diferencia os REA dos
demais conteúdos disponíveis
são as licenças de propriedade
que autorizam sua retenção,
uso, modificação e
Autorização compartilhamento. Materiais Butcher (2011),
de uso sem atribuição de licença de Sinclair et al. (2013)
propriedade são
automaticamente protegidos
pelo Copyright. Entretanto, as
pessoas não conhecem ou não
se atentam a isso
A maioria dos REA são
criados por instituições
internacionais, no idioma
Inglês. A fluência em um
segundo idioma no Brasil é
Idioma
Cobo (2013)
baixa e acreditamos que isso é
uma barreira significativa de
uso.
Avaliação da complexidade
percebida na inovação

Atributo

Níveis

Hipótese

Copyright - você pode
usar mas não pode
modificar ou compartilhar
o material5
A licença de
propriedade
não faz
diferença na
Creative commons - você
escolha
pode usar, modificar,
compartilhar o material

Inglês
O idioma
Inglês reduz a
utilidade
Português

Quadro 4 – Variáveis: atributos e níveis
Fonte: Elaborado pela autora

Considerando as combinações possíveis entre os cinco atributos com dois níveis cada,
o total de perfis completos passíveis de seleção é de 32 (25), como visto pelo Quadro 5. Um
número grande de estímulos pode gerar a fadiga dos respondentes e comprometer a
confiabilidade dos dados (Rao, 2014).
Perfil Instituição Suporte

Licença

Certificado

Idioma

1 MIT

Sem Suporte Copyright Sem Certificado Ing

2 USP

Sem Suporte Copyright Sem Certificado Ing

3 MIT

Com Suporte Copyright Sem Certificado Ing

4 USP

Com Suporte Copyright Sem Certificado Ing

5 MIT

Sem Suporte CC

Sem Certificado Ing

6 USP

Sem Suporte CC

Sem Certificado Ing

7 MIT

Com Suporte CC

Sem Certificado Ing

8 USP

Com Suporte CC

Sem Certificado Ing

9 MIT

Sem Suporte Copyright Com Certificado Ing

10 USP

Sem Suporte Copyright Com Certificado Ing

11 MIT

Com Suporte Copyright Com Certificado Ing

12 USP

Com Suporte Copyright Com Certificado Ing

O texto “você pode usar mas não pode modificar ou compartilhar o material” foi utilizado como
simplificação do termos de Copyright que determinam que é o direito exclusivo do autor sobre a reprodução e
venda de sua obra intelectual, artística ou científica. Assim, a liberdade de uso do recurso fica a cargo da
autorização do autor, e em geral, o usuário pode ser autorizado a apenas acessar o conteúdo e não a reproduzi-lo).
Fonte: https://copyright.com.br/Direito-Autoral-Direito-Legal.html
5
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Perfil Instituição Suporte

Licença

Certificado

Idioma

13 MIT

Sem Suporte CC

Com Certificado Ing

14 USP

Sem Suporte CC

Com Certificado Ing

15 MIT

Com Suporte CC

Com Certificado Ing

16 USP

Com Suporte CC

Com Certificado Ing

17 MIT

Sem Suporte Copyright Sem Certificado Port

18 USP

Sem Suporte Copyright Sem Certificado Port

19 MIT

Com Suporte Copyright Sem Certificado Port

20 USP

Com Suporte Copyright Sem Certificado Port

21 MIT

Sem Suporte CC

Sem Certificado Port

22 USP

Sem Suporte CC

Sem Certificado Port

23 MIT

Com Suporte CC

Sem Certificado Port

24 USP

Com Suporte CC

Sem Certificado Port

25 MIT

Sem Suporte Copyright Com Certificado Port

26 USP

Sem Suporte Copyright Com Certificado Port

27 MIT

Com Suporte Copyright Com Certificado Port

28 USP

Com Suporte Copyright Com Certificado Port

29 MIT

Sem Suporte CC

Com Certificado Port

30 USP

Sem Suporte CC

Com Certificado Port

31 MIT

Com Suporte CC

Com Certificado Port

32 USP

Com Suporte CC

Com Certificado Port

Quadro 5 – Design fatorial completo
Fonte: Elaborado pela autora.

O uso de um design fatorial fracionário permite, com o mínimo de experimentos de
conjoint analysis, avaliar os efeitos principais dos níveis e dos fatores por meio de mínimos
quadrados parciais (ordinary least squares). Dois cartões adicionais (holdout cards) são
utilizados para aferir a validade preditiva dos dados coletados. Os perfis selecionados no design
ortogonal e os perfis para validade preditiva estão no Quadro 6:
Cartão
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Perfil
3
6
9
16
18
23
28
29
1
32

Instituição
MIT
USP
MIT
USP
USP
MIT
USP
MIT
MIT
USP

Suporte
Com Suporte
Sem Suporte
Sem Suporte
Com Suporte
Sem Suporte
Com Suporte
Com Suporte
Sem Suporte
Sem Suporte
Com Suporte

Licença
Copyright
CC
Copyright
CC
Copyright
CC
Copyright
CC
Copyright
CC

Certificado
Sem Certificado
Sem Certificado
Com Certificado
Com Certificado
Sem Certificado
Sem Certificado
Com Certificado
Com Certificado
Sem Certificado
Com Certificado

Idioma
Ing
Ing
Ing
Ing
Port
Port
Port
Port
Ing
Port

Quadro 6 – Cartões e perfis originados do design fatorial fracionário
Fonte: Elaborado pela autora

Tipo do cartão
Design
Design
Design
Design
Design
Design
Design
Design
Holdout
Holdout
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Para modular a linguagem com o vocabulário menos técnico, foram adicionadas breves
descrições em termos que os respondentes possivelmente não conhecessem, especificamente
uma descrição das instituições e dos termos da licença de propriedade.
O respondente era convidado a analisar as propostas de cursos online gratuitos segundo
as características de seus atributos e, então, avaliar a probabilidade de escolher fazer o curso ou
não. Os perfis expostos na Figura 15 e na Figura 16 foram apresentados um a um.

Figura 15 – Cartões com os perfis hipotéticos de cursos oferecidos pela USP
Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 16 – Cartões com os perfis hipotéticos de cursos oferecidos pelo MIT
Fonte: Elaborado pela autora.

Outras variáveis do tipo sociodemográficas foram incluídas no instrumento de coleta:
idade, gênero, escolaridade, local de residência, situação de emprego, acesso à internet em casa,
dispositivo utilizado para acesso à internet, experiência com cursos online, habilidade digital,
nível de inglês. Essas variáveis são úteis na agregação dos resultados (Rao, 2014).
Outros atributos possíveis como temática do curso, grau de dificuldade e preços foram
considerados constantes entre os perfis: os respondentes foram convidados a considerar que um
curso gratuito de um conteúdo que eles desejassem poderia ser oferecido nas diferentes
configurações apresentadas nos cartões de perfis, como se pode observar no instrumento de
coleta do Apêndice A.
3.2

Sujeitos e Amostragem
Coleta de dados com uso de cartões de estímulo para capturar a preferência de potenciais

usuários de REA. Considerando o ideal dos REA de atingir estudantes autônomos,
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independente de vínculo com instituições de ensino, a coleta é feita via internet, com
amostragem por conveniência.
3.3

Coleta de dados
Uma versão inicial do instrumento foi criada na plataforma Survey Monkey e submetida

a pré-teste com 10 respondentes, todos estudantes de pós-graduação brasileiros. Com o préteste foi removida uma tela explicativa que continha informações duplicadas que, segundo
relato dos respondentes, deixavam a experiência da resposta cansativa. Foram feitas também
adequações no layout do instrumento para visualização em smartphone.
Por meio da análise dos dados do pré-teste foi possível identificar a sensibilidade do
algoritmo do pacote R Conjoint a respostas sem variação. Um dos respondentes atribuiu o
mesmo valor (100) a todos os perfis, justificando, em campo específico para comentários, que
gosta de fazer cursos online, independente da oferta de certificados, da existência de suporte,
do idioma em que o curso está, da instituição que o oferece ou da licença de propriedade que é
associada a ele.
Após os ajustes, o instrumento, em formato digital, foi compartilhado em redes sociais
como o Facebook, Whatsapp e e-mail, tendo ficado disponível para resposta durante 30 dias.
3.4

Plano de análise dos dados
Como as variáveis independentes (atributos) são categóricas, a estimação da utilidade

será pela forma de modelos aditivo utilidades parciais (additive partworth function model).
Usando variáveis dummy para decompor as avaliações em funções de utilidade individual, com
regressão múltipla (mínimos quadrados parciais, ou ordinary least squares) em que a
preferência dos respondentes é a variável dependente e as variáveis dummy para os níveis dos
atributos (em vez de códigos para efeitos ou código ortogonal) são as variáveis independentes
(Rao, 2014; Bak & Bartlomowicz, 2012). Os dados coletados são analisados com auxílio do
pacote conjoint do software livre R.
Após a análise inicial – com a construção de modelos individuais da utilidade média
percebida dos atributos – é realizada a análise agregada das preferências para a amostra como
um todo – por meio da análise de regressão múltipla – e para agrupamentos determinados por
meio de análise de clusters (k-means) e por características sociodemográficas (renda, idade,
escolaridade, habilidade digital, proficiência em inglês, experiência com cursos online).
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Embora esse tipo de análise agrupada parta do pressuposto ingênuo de que os respondentes são
homogêneos em suas preferências, serve como um instrumento descritivo da amostra e como
meio para identificar padrões de preferências, com a ressalva de que o modelo gerado não é
adequado pra predições em nível individual (Rao, 2014).
A validade externa das funções de utilidade é avaliada com o uso dos dados coletados
com os perfis holdout, em interpolações para predição de valores de utilidade em níveis de
atributos não contemplados na coleta (novos patamares de preço, por exemplo) (Rao, 2014).
Esse procedimento pode ser utilizado para validação das funções de utilidade, com sistemas de
holdout.
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4

DISCUSSÃO E RESULTADOS
O questionário obteve 118 respostas. Desses respondentes, 100 responderam a todas as

questões da Conjoint Analysis (oito questões com os perfis do design experimental fracionário,
mais dois perfis alternativos para validação externa). Três dessas pessoas não responderam às
questões de avaliação direta dos atributos (self-explicated method, ou soma cem), tampouco às
questões sociodemográficas.
Em uma análise preliminar dos dados, um respondente foi removido da base de dados
pois apresentou desvio padrão zero em suas respostas: o respondente atribuiu a mesma
probabilidade de fazer os cursos, independente da configuração. Como o modelo de estimação
é baseado em regressões parciais, esse tipo de resposta impede o cálculo das utilidades agrupada
da amostra. A amostra utilizada nas análises, portanto, contém 99 respondentes.
Tabela 8 – Características da amostra
Variável
Gênero

Nível

62 63%

Maculino/Outros

34 34%
1

1%

Variável

Ocupação

Nível

n

%

Aposentado

7

7%

Desempregado

4

4%

Empregado

60 61%
10 10%

21 a 29

16 16%

Empresário

30 a 39

44 44%

Estudante em tempo integral

40 a 49

11 11%

Celular

65 66%

50 a 59

16 16%

Desktop ou notebook

26 26%

60 ou mais

8

8%

Ensino médio completo

2

2%

3

3%

8

8%

Ensino técnico
Escolaridade Ensino superior incompleto
Ensino superior completo
Pós-graduação

Renda

%

Feminino
18 a 20

Idade

n

2

2%

de R$ 1.255 a R$ 2.004,99

5

5%

41 41%

de R$ 8.641 a R$ 11.261,99 11 11%
Acima de R$ 11.262,00
Tamanho da amostra

2

2%

Tablet, Ipad

3

3%

Sem conhecimento algum

5

5%

Fluente
Habilidades
digitais

37 37%

Já fez curso
online?

6%

SmartTV e outros dispositivos

Básico
Proficiência em
24 24%
Intermediário
Inglês
59 60%
Avançado

Até R$ 1.254,99
de R$ 2.005 a R$ 8.640,99

Principal
dispositivo de
acesso à
internet

6

22 22%
33 33%
26 26%
10 10%

Básico

5

5%

Intermediário

43 43%

Avançado

48 48%

Não

8

Sim

8%

88 89%
99

Fonte: Elaborado pela autora

Como se observa pela Tabela 8, a maioria dos respondentes é do gênero feminino (63%),
tem entre 30 e 39 anos (44%), possui pós-graduação, pertence à Classe C (renda entre R$ 2005
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e R$ 8640,99)6 e é empregado em período integral ou parcial. Todos os respondentes afirmaram
ter acesso à internet banda larga em sua residência e a maioria utiliza aparelhos celulares para
acesso à internet. A maioria afirma já ter realizado algum curso online (89%), ter nível
intermediário de Inglês e nível avançado de habilidades digitais.
A amostra apresenta características diferentes da maioria da população brasileira,
sobretudo no que diz respeito ao nível de Inglês (menos de 3% da população é fluente no
idioma7), às habilidades digitais (o Brasil ocupa a 69ª posição no ranking mundial de
desenvolvimento de TICs8). Embora isso seja uma limitação à generalização estatística dos
resultados da pesquisa obtidos a partir da amostra para a população brasileira como um todo,
permite analisar as preferências desse estrato da população e descrever a aplicação da
ferramenta de Conjoint Analysis.
4.1

Análise das utilidades parciais dos atributos
A estimação da estrutura de preferências dos atributos dos REA é feita pelo cálculo da

utilidade individual de cada atributo, permitindo caracterizar o grau de importância de cada
atributo para cada indivíduo e para a amostra como um todo. A partir disso é possível verificar
quais os atributos e características mais valorizadas pelos respondentes, sendo possível
direcionar ações para desenvolvimento de produtos cuja proposta de valor esteja alinhada às
preferências e necessidades do mercado.
4.1.1 Certificado
Pela Figura 17, observa-se que, para os respondentes, oferecer certificado aumenta a
utilidade percebida em um curso, o que confirma a hipótese 1a. Isso sustenta a percepção de
Christensen (2011) de que, em países em desenvolvimento, em que a pobreza é maior, a
motivação para buscar oportunidades educacionais é extrínseca, busca-se algo a mais do que
meramente o aprendizado.
O certificado confere status e habilita as pessoas a alcançarem melhores postos de
trabalho, levando a uma melhor qualidade de vida. Dessa forma, cursos online gratuitos abertos
que oferecem certificado aumentam a vantagem relativa percebida pelos potenciais usuários,
bem como a compatibilidade percebida com as necessidades que eles buscam satisfazer

6

https://cps.fgv.br/qual-faixa-de-renda-familiar-das-classes
https://exame.abril.com.br/carreira/por-que-ainda-nao-somos-fluentes-em-ingles/
8
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
7
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(Rogers, 2003). Isso também corrobora o argumento de Trow (2007), de que em sistemas de
educação de massa, orientada para a formação para o trabalho, é necessário a chancela de que
o indivíduo possui as qualificações para postos de trabalhos técnico-especialistas. Isso é
conferido pelo certificado.

Figura 17 – Utilidade percebida no atributo Certificado
Fonte: Elaborado pela autora

4.1.2 Suporte
A Figura 18 ilustra a maior utilidade percebida pelos respondentes em cursos que
oferecem suporte em detrimento dos cursos que não oferecem suporte. Isso corrobora a
afirmação de que a educação autônoma, baseada na heutagogia (aprendizado autodeterminado),
requer regulação: ou de disciplina própria, ou de apoio de um profissional. O fato de o curso
ser online, o que requer um grau de conhecimento em tecnologias, também pode estar refletido
nessa percepção de maior valor nos cursos que oferecem suporte ao estudante já que ter alguém
auxiliando no aprendizado reduz a complexidade e aumenta a vantagem relativa percebidas
nessa inovação (Rogers, 2003).

Figura 18 – Utilidade percebida do atributo Suporte
Fonte: Elaborado pela autora
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Essas respostas suportam a hipótese H2a, de que os cursos online gratuitos que oferecem
suporte apresentam maior utilidade percebida do que os que não oferecem suporte.
4.1.3 Idioma
Pela Figura 19 observa-se que os cursos oferecidos em Português têm maior utilidade
percebida pelos respondentes do que os oferecidos em Inglês, corroborando a Hipótese H3a. O
idioma nativo do Brasil é o Português e é diferente da maioria do conteúdo disponível na
internet, conforme Cobo (2013) esclarece.
Para uma população como a brasileira, cujo grau de fluência em Inglês é de cerca de 5%
(Rodrigues, 2017), o curso ser ofertado nesse idioma é um fator que aumenta a complexidade
percebida pelo potencial usuário ao decidir sobre adotar ou não essa inovação (Rogers, 2003).
Soma-se, portanto, ao curso ser online (o que requer algum conhecimento de tecnologias) e a
distância (o que requer disciplina para estudar).

Figura 19 – Utilidade percebida no atributo Idioma
Fonte: Elaborado pela autora

Isso reforça a necessidade de conscientização sobre a possibilidade de revisão dos REA
já disponíveis na internet: a tradução é autorizada e essa ação por parte de provedores de REA
incrementaria a utilidade para potenciais usuários por meio da redução da complexidade
percebida por eles nessa inovação.
4.1.4 Instituição
Uma das hipóteses de interesse deste estudo era que os cursos oferecidos pela USP
apresentariam melhor utilidade do que os cursos oferecidos pelo MIT. A suspeita originou-se
de uma crença de que o brasileiro médio não sabe o que é o MIT, mas conhece a USP e
reconhece a instituição como uma instituição que oferece educação de qualidade. Com grande
frequência, repercutem nas redes sociais cursos grátis oferecidos pela USP. Entretanto, sobre o
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MIT, que oferta conteúdo aberto há mais de uma década, não há tanta divulgação. Dessa forma,
um curso oferecido pela USP teria maior vantagem percebida (Rogers, 2003) relativa a cursos
alternativos, oferecidos por outras instituições.
Pela Figura 20, observa-se que cursos oferecidos pela USP apresentam maior utilidade
do que cursos oferecidos pelo MIT na percepção dos respondentes da pesquisa. Isso reforça a
posição de Ngugi (2011) de que é necessário estimular a capacidade de desenvolvimento de
REA localmente, elevando os países em desenvolvimento ao papel de produtores de
conhecimento, não os limitando ao papel de consumidores de recursos exportados pelos países
desenvolvidos. Mais do que a customização dos conteúdo com a cultura local (que aumentaria
a qualidade do uso do REA às necessidades locais), a maior utilidade percebida em uma
instituição de reputação local em comparação com uma instituição de melhor e mais reputação
significa maior sensibilização ao uso, contribuindo para a difusão dos REA. Entretanto, notase a baixa amplitude da utilidade média percebida no atributo instituição, o que sugere que uma
fraca relação entre este atributo e as percepção sobre a observabilidade, compatibilidade,
possibilidade de teste, vantagem relativa e complexidade da inovação que os REA apresenta.

Figura 20 – Utilidade percebida do atributo Instituição
Fonte: Elaborado pela autora

4.1.5 Licença
De acordo com os respondentes, cursos com licença de propriedade que autoriza o reuso
do material em outros contextos apresentam maior utilidade do que cursos que restringem o uso
do material ao domínio do curso, apenas, como se vê na Figura 21. A escolha por explicar
brevemente o que é uma licença Creative Commons pode ter feito diferença nessa percepção.
O atributo licença, assim como o atributo instituição, tem baixa amplitude da utilidade média
percebida. Essa baixa amplitude da utilidade percebida sugere que o atributo licença não esteja
relacionado com as dimensões da percepção sobre a inovação que os REA representam
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(vantagem relativa, compatibilidade, complexidade, possibilidade de teste e observabilidade),
o que será melhor explorado na análise das importâncias relativas dos atributos (Rogers, 2003).

Figura 21 – Utilidade percebida no atributo Licença
Fonte: Elaborado pela autora

As utilidades percebidas pelos respondentes nos níveis dos atributos avaliados estão
resumidas na Tabela 9. Nessa análise inicial é possível ver quais dos níveis são preferidos em
cada atributo, individualmente. A amplitude da utilidade percebida nos níveis dos atributos
indica a importância daquele atributo com relação aos demais. A análise dessa importância
relativa é avaliada e validada no próximo tópico de análise.
Tabela 9 – Resumo das utilidades dos níveis e atributos percebidas pelos respondentes
Atributo

Níveis

Utilidade média percebida

MIT

-0,202

USP

0,202

Instituição

Sem certificado

-12,571

Com certificado

12,571

Sem suporte

-5,071

Com suporte

5,071

Inglês

-4,657

Português

4,657

Copyright

-1,328

Creative commons

1,328

Certificação

Suporte

Idioma

Autorização de uso

Fonte: elaborado pela autora

Comentário
Instituição com reputação local tem
maior utilidade que instituição com
reputação global. Entretanto, a
baixa amplitude da utilidade sugere
que o atributo tem baixa
importância relativa.
Cursos com certificado têm maior
utilidade percebida do que cursos
sem certificado. A amplitude da
utilidade é a maior entre os
atributos.
Cursos com suporte apresentam
maior utilidade percebida do que
cursos sem suporte.
Cursos oferecidos no idioma
português têm maior utilidade
percebida do que cursos oferecidos
em Inglês
Cursos registrados com licença de
propriedade aberta (Creative
Commons) têm maior utilidade
percebida do que os com licença de
propriedade restrita (Copyright).
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4.2

Análise das importâncias relativas dos atributos
A análise da importância relativa dos atributos mostra a diferença que cada atributo pode

fazer na utilidade geral. É baseada na média das importâncias relativas individuais. Por isso, a
apresentação das utilidades individuais no item anterior facilita a visualização dos atributos que
apresentam maior utilidade relativa: os que têm maior amplitude, são mais decisivos na
preferência dos respondentes.
Pela Figura 22 pode-se verificar que o atributo Certificação tem peso três vezes maior
do que os atributos Instituição e Licença, dois atributos comumente utilizados para argumentar
sobre a viabilidade da iniciativa de REA: são promovidos por instituições renomadas por
oferecer educação de alto nível e diferenciados dos demais recursos digitais e conteúdo online
pela licença de propriedade atribuída.
O idioma, por sua vez, tem duas vezes mais importância do que instituição e licença,
figurando como a segunda maior importância relativa entre os cinco atributos avaliados. Isso é
importante pois sugere os atributos que devem ser priorizados para aumentar a utilidade
percebida nos REA e, assim, facilitar sua difusão: disponibilizar conteúdo legendado ou
dublado em outros idiomas que não o Inglês ou, até mesmo, promover ações de conscientização
da possibilidade de tradução de recursos já existentes e de capacitação para essas atividades
podem ajudar a maior promoção dos REA pois aumentam a utilidade percebida em proporção
maior do que as licenças ou o vínculo a uma instituição de reputação internacional.

Figura 22 – Importância relativa dos atributos - método decomposto
Fonte: Elaborado pela autora
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O terceiro atributo com maior importância relativa é a oferta de suporte. Isso sugere que
a oferta de REA, por mais que seja uma alternativa à educação tradicional, focada nas
instituições, nesse momento deve se preocupar em substituir atores na cadeia de valor e não
papeis. Assim, por mais que se almeje desconcentrar o poder focado nas instituições físicas e
dar maior autonomia aos usuários, o papel de mediador do conhecimento deve ser mantido.
Ainda que seja executado por uma inteligência artificial, por pares da comunidade ou por um
tutor remoto, a existência de suporte pode aumentar a utilidade percebida e facilitar a difusão
dos REA.
4.2.1 Validação dos resultados
A Tabela 10 apresenta os resultados do modelo de regressão linear das utilidades. O R²
indica que 17,57% da utilidade total é prevista pelo modelo em análise. Pelo R²_ ajustado temse a avaliação do poder de generalização do modelo: se tivesse sido estimado diretamente da
população em vez da amostra, responderia por aproximadamente 0,52% a menos variância no
modelo. Como é possível observar, pelo valor do teste F, há menos do que 0,1% de chance de
esse valor de estatística F ser encontrado ao acaso na população da qual essa amostra foi
retirada. Ou seja, esse modelo de regressão desempenha papel melhor do que utilizar a média
para prever os valores da variável dependente (Field, Miles, & Field, 2013).
Tabela 10 – Resultados da regressão
Coefficients:
(Intercept)

Estimate

Std. Error

t value

Pr(>|t|)

Sig

< 2e-16

***

63,95

1,112

57,501

-0,202

1,112

-0,182

0,856

factor(x$suporte)1

5,071

1,112

4,559

5,95E-06

factor(x$licenca)1

1,328

1,112

1,194

0,233

factor(x$certificacao)1

12,571

1,112

11,303

< 2e-16

***

factor(x$idioma)1

-4,657

1,112

-4,187

3,15E-05

***

factor(x$instituicao)1

***

--Signif. codes: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 31,3 on 786 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0,1757, Adjusted R-squared: 0,1705
F-statistic: 33,51 on 5 and 786 DF, p-value: < 2,2e-16

Fonte: Elaborado pela autora

Quanto aos coeficientes dos atributos, é possível observar que os atributos Suporte,
Certificação e Idioma apresentaram significância a 1% (p<α), levando à não-rejeição da
hipótese nula de que esses o valor desses parâmetros na população são zero. Não há evidências
de que os efeitos de instituição e licença observados na amostra sejam observados na população.
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Com isso, a Hipótese H1, de que o atributo certificado teria maior importância relativa
dentre os atributos apresentados, foi confirmada. A Hipótese H2, de que a existência de suporte
ao estudante é importante na decisão por fazer um curso online, também foi confirmada: a oferta
de suporte é o segundo atributo mais importante para os respondentes e o coeficiente apresentou
validade estatística.
A hipótese H3, de que o idioma em que o curso é oferecido é importante na decisão por
fazer um curso online, também foi confirmada: como se vê nas análises agrupadas a seguir,
com exceção dos grupos com maior escolaridade (nível de pós-graduação) e com proficiência
no idioma Inglês, que não representam a maioria da população brasileira, a maioria dos
respondentes percebe maior utilidade nos cursos oferecidos em Português.
A hipótese H4, de que a instituição que oferece o curso é importante na decisão por
fazer um curso online gratuito não encontrou evidências que a sustentassem. No ranking de
importância relativa, a instituição foi a penúltima colocada. Entretanto, os dados de utilidade
média percebida pelos respondentes apontam que cursos ofertados pela USP (instituição local,
brasileira) apresentam maior utilidade percebida do que os cursos ofertados pelo MIT
(instituição internacional).
Finalmente, hipótese H5, de que as licenças não são relevantes para a decisão de fazer
um curso online gratuito foi verificada: não houve evidências que sustentassem o efeito da
licença na avaliação dos perfis de cursos. O principal atributo que diferencia os REA dos demais
cursos online, portanto, não é variável considerada na decisão de fazer um curso online gratuito
para os respondentes pesquisados.
A validade preditiva foi avaliada com auxílio dos holdout cards. Os coeficientes dos
modelos individuais de utilidade foram utilizados para predizer a avaliação de cada respondente
para cada uma das configurações dos holdout cards. Em seguida, foi calculada a correlação
entre os valores preditos utilizando esse procedimento e os valores efetivamente atribuídos
pelos respondentes, resultando em um coeficiente de Pearson de 0,78.
4.2.2 Comparação entre o método composto e o método decomposto
Diferente do método decomposto (utilizado para análise no tópico anterior), o método
composto (self-explicated method) coleta a importância dos atributos para cada respondentes
perguntando diretamente a eles (em vez de estimar a importância).
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Pela Figura 23 observa-se que quando os respondentes são perguntados diretamente
sobre a importância dos atributos, há uma distribuição mais homogênea da importância total
entre cada um dos atributos a distribuição apresentada no tópico anterior.

Figura 23 – Importância relativa dos atributos - método composto
Fonte: Elaborado pela autora

Pode-se observar, ainda, que a ordem de importância dos atributos é diferente entre os
métodos. Embora Certificação também seja o atributo de maior importância, Idioma, por
exemplo, o atributo com a segunda maior importância relativa no método decomposto, tem a
penúltima importância relativa no método composto. A instituição, que foi o último atributo em
importância relativa no método decomposto, aparece nos resultados do método autoreportado
como o segundo atributo mais importante, com importância relativa muito próxima do atributo
mais importante, certificação. Pelo método composto, a licença é o atributo menos importante
na decisão por fazer um curso online gratuito. A comparação da ordem de importância dos
atributos e do valor da importância relativa entre os dois métodos é vista na Tabela 11.
Tabela 11 – Comparação da importância média nos métodos composto e decomposto
Atributo
Certificação
Idioma
Suporte
Licença
Instituição
Fonte: Elaborado pela autora.

Método Decomposto

MétodoComposto

Conjoint

1º
2º
3º
4º
5º

Soma 100

37,24
24,96
15,57
11,35
10,88

1º
4º
3º
5º
2º

26,91
18,03
20,98
8,93
25,94
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Essa diferença na ordem de importância expressa (método composto) e elicitada
(método decomposto) reforça a relevância do uso de técnicas como a conjoint analysis para
identificar as reais preferências dos entrevistados. Isso porque quando perguntados diretamente,
os respondentes escolher respostas que achem ser mais socialmente aceitas em vez de expressar
suas reais opiniões, percepções ou preferências, o que se chama viés de desejabilidade social
(social desirability bias) (Grimm, 2010). Assim, os respondentes podem dizer que certificação
e instituição têm pesos equivalentes em sua preferência para não parecer que o diploma é o fator
preferido em suas escolhas, mas ao praticar o exercício de escolha, essa preferência é
evidenciada. Ou, ainda, o indivíduo pode não assumir que o idioma é um fator relevante para
sua escolha, mas ao simular o exercício de escolha na conjoint analysis, isso é evidenciado.
4.3

Análises agrupadas
As análises agrupadas permitem visualizar padrões de preferências na amostra. Como

os indivíduos possuem modelos de preferências e de escolhas heterogêneos, os resultados
obtidos pela análise agrupada não podem ser utilizados para indução das preferências
individuais. Entretanto, esses padrões que a análise exploratória agrupada evidencia podem
servir de insumos para novas hipóteses.
Em uma primeira análise, foi empregada a técnica de análise de clusters visando a
agrupar indivíduos com padrões de preferência semelhantes, criando grupos internamente
homogêneos e externamente heterogêneos (Fávero, Belfiore, Silva, & Chan, 2009). Em uma
segunda etapa, os padrões de preferência foram analisados segundo as características
sociodemográficas dos indivíduos: renda, idade, escolaridade, experiência com cursos online,
proficiência em Inglês e habilidades digitais.
4.3.1 Cluster analysis - k-means
Para a análise de agrupamentos, foi utilizado o algoritmo k-means, com quatro clusters.
Como se observa pela Figura 24, quatro agrupamentos é o número a partir do qual há
diminuições menores na soma dos quadrados totais dentro dos grupos, ou seja, há pouco ganho
na homogeneidade dos grupos ao criar novos agrupamentos (Fávero et al., 2009).

Soma Total dos quadrados dentro dos grupos
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Figura 24 – Avaliação do método do cotovelo para determinar número de clusters
Fonte: Elaborado pela autora.

Foram formados quatro clusters com 36, 21, 32 e 10 respondentes cada. Nessa
configuração, do total da variância da amostra, 55,9% pôde ser explicada pela diferença entre
grupos. A Tabela 12 apresenta a média das avaliações dos cartões de perfis em cada um dos
grupos. Observa-se que o grupo menor (Cluster 4) foi o que apresentou maior variabilidade das
respostas, em contraste com o Cluster 1, cujas avaliações foram mais homogêneas e com média
mais alta entre os agrupamentos.
Tabela 12 – Média das avaliações dos perfis por cluster
Média das avaliações dos perfis por Cluster
Cartão 1 Cartão 2 Cartão 3 Cartão 4 Cartão 5 Cartão 6 Cartão 7 Cartão 8
72,507

81,382

88,604

73,715

83,854

89,813

87,507

Desvio
Padrão
81,889 6,716

8,833

4,512

44,452

70,298

15,583

27,500

81,369

63,119

39,458 29,676

32 57,664

47,141

78,992

91,578

36,547

50,773

80,984

72,102

64,473 19,238

4
10 14,700
6,150
7,000 17,150
Soma dos quadrados dentro dos grupos por cluster
[1] 69256.01 93875.95 108814.76 33323.30
(between_SS / total_SS = 55.9 %)

78,350

94,000

89,350

86,300

49,125 40,877

Cluster n

(perfil 3)

1

36 77,729

2

21

3

(perfil 6) (perfil 9) (perfil 16) (perfil 18) (perfil 23)

(perfil 28)

(perfil 29)

Média

Fonte: Elaborado pela autora

No caso do cluster 4, as maiores médias são dos cartões cujo curso fictício é oferecido
em Português (cartões 5,6,7,8) enquanto as menores médias são dos cursos oferecidos em Inglês
(cartões 1,2,3,4). Isso se reflete na maior amplitude da utilidade percebida do atributo Idioma,
visto na Figura 25. A Figura 25 também reflete a homogeneidade das respostas dos indivíduos
agrupados no cluster 1: diferente do cluster 4, não há amplitude que se destaque em nenhum
dos atributos.
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Figura 25 – Utilidade média dos atributos por cluster
Fonte: Elaborado pela autora

A Figura 26 e a Figura 27 apresentam as características demográficas. Os Clusters 3 e 4
possuem características semelhantes quanto à idade (maior concentração da faixa etária de 30
a 39 anos), à escolaridade (maior número de respondentes com pós-graduação) e renda (maior
número de respondentes com renda superior a R$ 11.262,00). O cluster 4, por sua vez, reúne
respondentes de maior faixa etária e menor renda (a maioria entre R$ 2.005 e R$ 8640,99).
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Figura 26 – Características demográficas dos clusters
Fonte: Elaborado pela autora

Figura 27 – Características dos clusters
Fonte: Elaborado pela autora
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O cluster 4 destaca-se, ainda, pelo conhecimento básico ou nenhum conhecimento no
idioma Inglês e pelas habilidades digitais em nível básico e intermediário. Quanto a essas
variáveis, os clusters 1 e 3 também apresentam estruturas semelhantes, com maior frequência
observada de respondentes de nível intermediário de Inglês mas também os maiores números
de respondentes com nível avançado entre os grupos.
Com exceção do cluster 4, a certificação é o atributo com maior importância relativa
entre os grupos, apresentando maior nível no cluster 2 (47,11% da importância total). O cluster
2 apresenta padrão de importâncias relativas semelhante ao cluster 3: para ambos os grupos, o
idioma e suporte têm importância equivalente (aproximadamente 17%), mas enquanto no
cluster 2 o suporte é considerado menos importante do que o idioma, no cluster 3 o suporte tem
importância sensivelmente maior do que o idioma. Para ambos os grupos os atributos menos
importantes são a licença (aproximadamente 15%) e a instituição (aproximadamente 10%).
A instituição é o atributo de menor importância em todos os clusters, com exceção do
cluster 1, em que a licença é o atributo menos importante. O cluster 1 apresenta as importâncias
relativas mais bem distribuídas entre os atributos.
Pela Figura 28 é possível verificar que a amplitude da utilidade dos atributos licença e
instituição são os menores entre todos os atributos. Pode-se observar, também, a equivalência
da amplitude da utilidade do atributo de suporte entre os grupos, o destaque da amplitude do
atributo idioma no cluster 4 (onde o idioma é o atributo de maior importância relativa) e da
amplitude do atributo certificado nos clusters 2 e 3.

Figura 28 – Importâncias médias por cluster
Fonte: Elaborado pela autora
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Analisando as preferências pelos níveis de cada atributo, o curso oferecer suporte
aumenta a utilidade percebida em todos os grupos. O mesmo ocorre para o fornecimento de
certificados e, em menor escala, para o uso de licenças que permitam reutilizar o material do
curso (Creative Commons).
Para verificar se há padrões de preferência entre grupos com características
sociodemográficas semelhantes, as utilidades foram analisadas segundo renda, faixa etária,
escolaridade, nível de Inglês, habilidades digitais e experiência com cursos online.
4.3.2 Por renda
Em todas as faixas de renda, a preferência é por cursos com certificado, com suporte, e
Português e que tenham licença de propriedade que permita o reuso do material do curso, como
se observa pelas utilidades médias positivas na Figura 29. No caso do atributo instituição,
apenas na faixa de menor renda o MIT apresenta utilidade maior do que a USP.
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Figura 29 – Utilidade média dos atributos segundo a renda
Fonte: Elaborado pela autora

4.3.3 Por nível de escolaridade
Pela Figura 30 destaca-se que quanto maior a escolaridade, menor a utilidade percebida
na existência de suporte em um curso e maior é a utilidade percebida na oferta de certificado.
Os atributos instituição e licença apresentam as menores amplitudes e o MIT é preferido entre
os extremos de menor (Ensino médio) e maior escolaridade (Pós-graduação).
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Figura 30 – Utilidade média dos atributos segundo a escolaridade
Fonte: Elaborado pela autora

4.3.4 Por idade
Pela Figura 31 destaca-se que quanto maior a idade, maior a utilidade percebida em
cursos em Português e que oferecem suporte. O idioma apresenta maior amplitude nas faixas
etárias extremas. Outro destaque é que para os respondentes com 60 anos ou mais, utilidade do
certificado tem a menor amplitude entre as faixas etárias (menor importância relativa) é inversa
dos demais grupos (negativa).
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Figura 31 – Utilidade média dos atributos segundo a faixa etária
Fonte: Elaborado pela autora

4.3.5 Por experiência com cursos online
Como a maioria dos respondentes já fez curso online, os padrões de utilidade são
homogêneos entre os grupos, com exceção da licença: entre os respondentes que nunca fizeram
um curso online, a preferência é pelo Copyright, o que pode ser devido à inexperiência com
tecnologias educacionais desse tipo ou desconhecimento sobre a licença de propriedade
intelectual. Nota-se pela Figura 32 a menor amplitude dos atributos instituição e licença, a maior
amplitude dos atributos suporte e certificação e a maior utilidade de cursos com suporte (mesmo
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para os que já têm experiência com curso online), com certificado, ofertados pela USP em
Português.
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Figura 32 – Utilidade média dos atributos segundo experiência com cursos online
Fonte: Elaborado pela autora

4.3.6 Pelo nível de Inglês
Pela Figura 33 destaca-se que quanto menor o nível de Inglês, maior a utilidade
percebida em cursos ofertados em Português e com suporte. Entre respondentes fluentes em
Inglês, o curso ser ofertado em Inglês e pelo MIT acrescenta utilidade ao curso.
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Figura 33 – Utilidade média dos atributos segundo o nível de proficiência em Inglês
Fonte: Elaborado pela autora

4.3.7 Por habilidade digital
Destaca-se na Figura 34 que, quanto menor o nível de habilidades digitais, maior a
utilidade percebida em cursos ofertados em Português e com suporte. A amplitude dos atributos
licença e instituição continuam sendo as menores e do atributo certificado, a maior.
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5

CONCLUSÃO
A educação autônoma é tida como fato pelos desenvolvedores de REA, e o pressuposto

de que pessoas em países em desenvolvimento sentir-se-ão confortáveis e desejosas de recursos
digitais por serem desenvolvidos por instituições de renome estão encrustadas nas pesquisas
desenvolvidas. Ao serem importadas para países em desenvolvimento com esses pressupostos
embutidos, podem encontrar barreiras à sua adoção (além das barreiras já esperadas no ciclo de
difusão de inovação). Entretanto, a qualidade vai além do renome da instituição; a educação
autônoma depende de autorregulação e de motivação. A motivação varia de contexto para
contexto; ainda que os REA tenham sido criados para serem independentes das instituições
educacionais, isso não denota a extinção do papel de difusor da educação, apenas a mudança
do ator que o ocupa.
O principal objetivo desse estudo era avaliar como os atributos da proposta de valor dos
REA se relacionam com as preferências de potenciais consumidores: estudantes adultos de
países em desenvolvimento. Para isso, foi aplicado um instrumento de Conjoint Analysis em
que os perfis hipotéticos utilizados para avaliação foram compostos de atributos extraídos de
revisão sistemática da literatura.
Os resultados apontam que a instituição que oferta os REA – um dos principais
argumentos em favor dos REA, como materiais educacionais de qualidade, com a qualidade
associada à reputação da instituição – e a licença de propriedade atribuídas a eles – principal
atributo que diferencia os REA dos demais recursos educacionais digitais e outros materiais
disponíveis online – não são importantes na decisão de estudantes adultos brasileiros por fazer
um curso online gratuito para os respondentes pesquisados.
A Conjoint Analysis permite analisar as preferências "intermediárias" além das
preferências que podem parecer óbvias – pelos atributos que oferecem menor custo e maior
benefício. Assim, identificar que o idioma é um atributo relevante para a escolha dos potenciais
usuários e que a instituição não demonstrou ser relevante são iformações que auxiliam a
priorizar os atributos que devem ser adicionados, melhorados e comunicados.Ainda assim,
embora o achado de que cursos com certificado são preferidos, ter isso em forma de evidência
é uma contribuição científica que permite comparar se essa preferência também se verifica em
outras culturas, já que em alguns lugares o certificado já não é mais valorizado.
Em contrapartida, atributos que a comunidade de REA ainda pena para agregar aos
recursos apresentam as maiores importâncias relativas (e estatisticamente significantes) para os
respondentes. É o caso da certificação, atributo de maior importância relativa, é uma dificuldade
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ainda não equacionada na educação aberta: como certificar o uso de recursos em formato não
estruturado. Da mesma forma o suporte que é uma questão crítica para os provedores de REA,
sobretudo no que diz respeito à sustentabilidade da iniciativa – custo de manutenção
confrontados com fluxos de receitas complexos, atribuídos a um modelo de negócios em que a
gratuidade faz parte da definição do produto – é o segundo atributo mais importante para os
respondentes. O idioma, finalmente, tem importância relativa maior do que os principais
atributos de REA e é uma outra possível fonte de dificuldade de expansão dos REA em países
com idiomas diferentes do Inglês, como no caso do Brasil, já que a maioria do conteúdo
disponibilizado está em Língua Inglesa.
Isso pode representar um espaço de mercado para que novas organizações (que não
precisam ter reputação internacional) ofereçam cursos em Português, que ofereçam certificado
e algum mecanismo de suporte. Ainda que haja licença de propriedade intelectual restrita.
Os resultados desse trabalho indicam, ainda, que a adoção de inovação vai além de uma
única característica: ser gratuito. Para aumentar a penetração e, consequente, a sustentabilidade
da inovação, as iniciativas de REA devem focar nos atributos que os clientes preferem, ou seja,
outras variáveis além da gratuidade devem ser consideradas. Pesquisas semelhantes à deste
estudo deveriam ser empregadas para avaliar as preferências dos demais stakeholders de REA:
professores, bibliotecários, administradores de instituições educacionais, gestores públicos etc.
É necessário que existam sujeitos que desempenhem atividades que reduzam a
complexidade percebida, para que seja mais simples usar e adotar REA – e que também pareça
mais simples. Isso poderia dispensar a necessidade de suporte. É necessário focar também, em
propostas de REA que aumentem a compatibilidade percebida pelos potenciais usuários:
enquanto a lenta transformação de valores da sociedade não é concluída – e a valorização da
educação como meio de emancipação se sobreponha à valorização dos certificados que a
educação escolar proporciona – , propor REA que se encaixem nos valores atuais, oferecendo
certificado, dando suporte, e que seja oferecido em idioma local.
Os resultados deste trabalho indicam que a cadeia de valor dos REA pressupõe uma
mudança de atores, mas não uma mudança de papeis. O papel de provedor passa a ser mais
difuso do que atual, com professores e alunos assumindo atividades de criação de conteúdo. O
papel de usuário também é ampliado: professores, alunos e a sociedade em geral podem utilizar
os REA em suas diferentes granularidades e aplicações. O papel de mediador é o mais
negligenciado pelas pesquisas de REA e, dado que suporte é um atributo valorizado, necessita
ser mantido, podendo ser um tutor presencial, virtual ou, até mesmo, uma máquina (bots,
inteligência artificial).
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Quanto ao problema da certificação, outro atributo valorizado pelos usuários em
potencial, os recentes avanços da tecnologia como o blockchain9 e artefatos do tipo open
badging (emblemas abertos) podem ser ferramentas adequadas para avalizar trilhas de educação
em que se aplicam os REA.
As principais limitações deste estudo são: a amostra, que não permite a generalização
estatística dos resultados para toda a população de estudantes adultos brasileiros, é suficiente
apenas para descrever as preferências da amostra analisada; e a não aleatoriedade da
apresentação dos cartões com os perfis de cursos – as ferramentas disponíveis não apresentavam
essa funcionalidade –, que podem ter influenciado na avaliação dos respondentes.
Dessa forma, as contribuições teóricas são: a organização da pesquisa sobre REA; a
caracterização dessa inovação como um fenômeno de difusão de inovação, articulando o
problema da dificuldade de sua adoção nos países em desenvolvimento com a teoria de
inovação; aplicação de uma ferramenta prática que permite avaliar de maneira indireta as
preferências dos respondentes, contornando o problema do viés de desejabilidade social das
respostas. As contribuições práticas, por sua vez, residem no desdobramento prático dos
resultados, que permitem que a comunidade de REA direcione esforços para fatores que
realmente interessam aos potenciais usuários de REA: certificado, suporte e idioma.
Para estudos futuros, podem ser aplicadas outras abordagens de Conjoint Analysis, como
a Choice Based Conjoint (CBC) ou com comparações do tipo tradeoff, para considerar as
interações entre os níveis e atributos. Com essas outras abordagens mais sofisticadas, é possível
incluir outros atributos, ampliar os níveis, inserindo níveis intermediários, testar as interações
e não apenas os efeitos principais e testar outros modelos de análise, para verificar qual tem
maior validade preditiva.

9

Blockchain é uma arquitetura de sistemas para transações descentralizadas que usa a descentralização e
o compartilhamento do armazenamento e do processamento das transações como forma de segurança. Uma das
possibilidades de aplicação é na atribuição de certificações (em educação, inclusive) pois permite descentralizar a
portabilidade do certificado bem como a validação do conteúdo do certificado por uma rede e não apenas por uma
instituição (Grech & Camilieri, 2017; Swan, 2015).
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APÊNDICE B – CONJOINT ANAYSIS NO R

Comandos e Resultados da Conjoint Analysis no R
Juliana Nelia do Nascimento Correa
25 de julho de 2018
Este arquivo foi gerado diretamente do R, com R Markdown e o pacote knitr

Parte 1 - Preparação do R
Verificar se os pacotes necessários estão instalados. Senão, instalá-los.
list.of.packages <- c("conjoint",
"AlgDesign",
"ggplot2",
"clusterSim",
"gridExtra",
"easypackages")
new.packages <- list.of.packages[!(list.of.packages %in%
installed.packages()[,"Package"])]
if(length(new.packages))
install.packages(new.packages)

Carregar as bibliotecas dos pacotes:
library(easypackages)
libraries("conjoint", "AlgDesign", "ggplot2", "clusterSim", "gridExtra")

Parte 2 - Design dos cartões
Nessa fase de pré-coleta, são desenhados os perfis (cartões) a serem apresentados aos
respondentes.
O comando a seguir mostra as combinações possíveis caso seja usado o design fatorial
completo. Neste caso, são 32 combinações: 5 atributos com 2 níveis cada, ou seja, 25
estimulos<-expand.grid(instituicao<-c('MIT','USP'),
suporte<-c('SemSuporte', 'ComSuporte'),
licenca<-c('Copyright','CC'),
certificacao<-c('SemCertificado','ComCertificado'),
idioma<-c('Ing', 'Port'))
colnames(estimulos)<-c("instituicao",
"suporte",
"licenca",
"certificacao",
"idioma")
estimulos
##
## 1

instituicao
suporte
licenca
certificacao idioma
MIT SemSuporte Copyright SemCertificado
Ing
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##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

USP
MIT
USP
MIT
USP
MIT
USP
MIT
USP
MIT
USP
MIT
USP
MIT
USP
MIT
USP
MIT
USP
MIT
USP
MIT
USP
MIT
USP
MIT
USP
MIT
USP
MIT
USP

SemSuporte
ComSuporte
ComSuporte
SemSuporte
SemSuporte
ComSuporte
ComSuporte
SemSuporte
SemSuporte
ComSuporte
ComSuporte
SemSuporte
SemSuporte
ComSuporte
ComSuporte
SemSuporte
SemSuporte
ComSuporte
ComSuporte
SemSuporte
SemSuporte
ComSuporte
ComSuporte
SemSuporte
SemSuporte
ComSuporte
ComSuporte
SemSuporte
SemSuporte
ComSuporte
ComSuporte

Copyright
Copyright
Copyright
CC
CC
CC
CC
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
CC
CC
CC
CC
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
CC
CC
CC
CC
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
CC
CC
CC
CC

SemCertificado
SemCertificado
SemCertificado
SemCertificado
SemCertificado
SemCertificado
SemCertificado
ComCertificado
ComCertificado
ComCertificado
ComCertificado
ComCertificado
ComCertificado
ComCertificado
ComCertificado
SemCertificado
SemCertificado
SemCertificado
SemCertificado
SemCertificado
SemCertificado
SemCertificado
SemCertificado
ComCertificado
ComCertificado
ComCertificado
ComCertificado
ComCertificado
ComCertificado
ComCertificado
ComCertificado

Ing
Ing
Ing
Ing
Ing
Ing
Ing
Ing
Ing
Ing
Ing
Ing
Ing
Ing
Ing
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

Para conseguir executar a coleta de dados online com as ferramentas disponíveis,
optamos por utilizar o design ortogonal.
O design ortogonal combina cada nível de cada atributo com cada nível de cada um dos
outros atributos, montando combinações independentes (ortogonais).
Neste caso, de 25 combinações, é possível reduzir o design fatorial para 23 combinações.
perfisiniciais<-caFactorialDesign(data=estimulos, type="orthogonal")
perfisiniciais
##
##
##
##
##
##
##
##
##

3
6
9
16
18
23
28
29

instituicao
MIT
USP
MIT
USP
USP
MIT
USP
MIT

suporte
ComSuporte
SemSuporte
SemSuporte
ComSuporte
SemSuporte
ComSuporte
ComSuporte
SemSuporte

licenca
Copyright
CC
Copyright
CC
Copyright
CC
Copyright
CC

certificacao idioma
SemCertificado
Ing
SemCertificado
Ing
ComCertificado
Ing
ComCertificado
Ing
SemCertificado
Port
SemCertificado
Port
ComCertificado
Port
ComCertificado
Port

Esses perfis serão, então, inseridos no instrumento de coleta de dados.
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Parte 3 - Análise
Durante os pré-testes, identificamos que o design ortogonal pode se alterar após
execuções de diferentes códigos no R no período entre o desenho do instrumento de
coleta e a análise dos dados coletados.
Para evitar essa inconsistência, o design ortogonal utilizado na coleta de dados foi
inserido como um objeto fixo em um dataframe.
inst<-c("MIT", "USP", "MIT", "USP", "USP", "MIT", "USP", "MIT")
supp<-c("ComSuporte", "SemSuporte", "SemSuporte", "ComSuporte",
"SemSuporte", "ComSuporte", "ComSuporte", "SemSuporte")
licenca<-c("Copyright", "CC", "Copyright", "CC",
"Copyright", "CC", "Copyright", "CC")
cert<-c("SemCertificado", "SemCertificado", "ComCertificado", "ComCertific
ado",
"SemCertificado", "SemCertificado", "ComCertificado", "ComCertific
ado")
idioma<-c("Ing", "Ing", "Ing", "Ing", "Port", "Port", "Port", "Port")
perfis<-data.frame(inst, supp, licenca, cert, idioma)
colnames(perfis) <- c("instituicao","suporte", "licenca", "certificacao",
"idioma")
rownames(perfis) <- c("3","6", "9", "16", "18", "23", "28", "29")

Inserção da base de dados da coleta
Preparação dos dados
Cada coluna da base de dados corresponde a um perfil (um cartão preparado na fase de
design da pesquisa) e cada linha corresponde a um respondente. Em cada célula,
portanto, está a avaliação do respondente daquela linha para o perfil daquela coluna. Os
nomes das colunas foram incluídos para facilitar a visualização dessa configuração
(linhas como respondentes e colunas como perfis). Entretanto, a inserção dos nomes não
interfere nos cálculos.
setwd("C:/Users/julia/OneDrive/Mestrado-Ju - OneDrive/Dissertacao/Conjoint
analysis/Coleta")
preferencias <- read.csv("Dadosn99.csv",sep=";",dec=",", header=TRUE)
colnames(preferencias) <- c("3","6", "9", "16", "18", "23", "28", "29")
head(preferencias)
##
##
##
##
##
##
##

1
2
3
4
5
6

3
49
59
97
14
20
70

6
9 16 18 23 28 29
0 80 90 30 53 92 90
82 81 45 70 70 56 68
85 100 100 90 86 100 98
0
3
0 100 99 100 90
10 20 50 30 50 75 60
70 85 80 50 50 50 50

Para facilitar a visualização dos resultados, são inseridos os rótulos nos níveis que serão
utilizados nos gráficos (caso contrário, os rótulos sairiam com os códigos 1 e 2).
niveis<-c("MIT","USP",
"SemSuporte", "ComSuporte",

158

"Copyright","CC",
"SemCertificado","ComCertificado",
"Ing", "Port")

Rotina da Conjoint Analyisis
Utilidades por respondente
O cálculo das utilidades por respondente é útil para a validação da análise conjunta via
holdout cards. Também é possível checar os valores da média das utilidades.
Os holdout cards escolhidos foram o perfil com todos os níveis que suspeitamos serem
“não preferidos” (MIT, Inglês, Sem Suporte, Sem Certificado, Copyright) e o perfil cujos
níveis suspeitamos serem os mais “preferidos” (USP, Português, Com Suporte, Com
Certificado, Creative Commons). Para melhor visualizar as utilidades, exportei os dados
para o excel (comando write.csv) e trabalhei os gráficos por lá.
UtilidadePorRespondente <- caPartUtilities(preferencias,perfis,niveis)
#write.csv2(UtilidadePorRespondente, "utilidadeporrespondente.csv")
print(UtilidadePorRespondente)
##
C
##
0
##
5
##
0
##
0
##
5
##
5
##
0
##
5
##
0
##
5
##
0
##
5
##
0
##
0
##
0
##

intercept

MIT

USP SemSuporte ComSuporte Copyright

C

[1,]

60.500

7.500

-7.500

10.500

-10.500

-2.250

2.25

[2,]

66.375

3.125

-3.125

-8.875

8.875

-0.125

0.12

[3,]

94.500

0.750

-0.750

1.250

-1.250

-2.250

2.25

[4,]

50.750

0.750

-0.750

2.500

-2.500

-3.500

3.50

[5,]

39.375

-1.875

1.875

9.375

-9.375

3.125

-3.12

[6,]

63.125

0.625

-0.625

-0.625

0.625

-0.625

0.62

[7,]

96.250

3.750

-3.750

3.750

-3.750

1.250

-1.25

[8,]

82.125

3.125

-3.125

-0.875

0.875

1.875

-1.87

[9,]

76.250

-2.500

2.500

2.500

-2.500

-2.500

2.50

[10,]

85.375

-0.625

0.625

3.125

-3.125

-3.125

3.12

[11,]

77.250

5.250

-5.250

6.000

-6.000

-6.750

6.75

[12,]

52.875

-0.375

0.375

14.625

-14.625

9.125

-9.12

[13,]

72.000

-0.750

0.750

-1.250

1.250

0.500

-0.50

[14,]

73.250

0.750

-0.750

0.250

-0.250

-1.000

1.00

[15,]

86.250

-1.250

1.250

11.250

-11.250

1.250

-1.25

[16,]

46.250

6.250

-6.250

28.750

-28.750

-21.250

21.25
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0
##
0
##
0
##
0
##
0
##
0
##
0
##
0
##
0
##
0
##
0
##
5
##
5
##
5
##
0
##
0
##
0
##
0
##
5
##
5
##
0
##
0
##
5
##
5
##
5
##
5
##
0
##

[17,]

85.500

-0.250

0.250

3.250

-3.250

5.500

-5.50

[18,]

93.750

1.250

-1.250

2.500

-2.500

0.000

0.00

[19,]

87.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

[20,]

71.250

1.250

-1.250

11.250

-11.250

-1.250

1.25

[21,]

88.750

6.250

-6.250

6.250

-6.250

1.250

-1.25

[22,]

65.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

[23,]

65.000

-1.750

1.750

-0.500

0.500

-0.750

0.75

[24,]

53.750

3.750

-3.750

8.750

-8.750

-3.750

3.75

[25,]

87.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

[26,]

67.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

12.500 -12.50

[27,]

73.125

6.375

-6.375

0.625

-0.625

-4.375

4.37

[28,]

64.125 -11.625

11.625

-2.125

2.125

4.875

-4.87

[29,]

46.875

-3.125

3.125

3.125

-3.125

3.125

-3.12

[30,]

45.750

0.250

-0.250

0.250

-0.250

0.500

-0.50

[31,]

65.750

2.750

-2.750

5.250

-5.250

5.000

-5.00

[32,]

21.250

4.250

-4.250

-2.750

2.750

8.750

-8.75

[33,]

90.000

10.000 -10.000

0.000

0.000

0.000

0.00

[34,]

44.125

-4.375

4.375

4.625

-4.625

4.125

-4.12

[35,]

34.625

-7.875

7.875

7.875

-7.875

15.375 -15.37

[36,]

50.000

0.000

0.000

0.000

0.000

25.000 -25.00

[37,]

22.750 -10.250

10.250

19.750

-19.750

-4.750

4.75

[38,]

84.375

-0.625

0.625

3.125

-3.125

0.625

-0.62

[39,]

75.375

4.375

-4.375

4.125

-4.125

-2.125

2.12

[40,]

59.375

5.625

-5.625

0.625

-0.625

-3.125

3.12

[41,]

81.875

-5.625

5.625

5.625

-5.625

0.625

-0.62

[42,]

25.000

6.000

-6.000

22.500

-22.500

1.250

-1.25

[43,]

75.000

0.000

0.000

0.000

0.000

25.000 -25.00
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0
##
0
##
5
##
5
##
0
##
0
##
0
##
0
##
5
##
0
##
5
##
5
##
0
##
0
##
5
##
0
##
5
##
0
##
5
##
0
##
0
##
0
##
0
##
0
##
0
##
0
##
5
##

[44,]

32.000

0.750

-0.750

17.750

-17.750

-9.000

9.00

[45,]

50.875

-0.125

0.125

0.125

-0.125

0.125

-0.12

[46,]

84.125

-3.125

3.125

4.375

-4.375

2.625

-2.62

[47,]

37.500 -12.500

12.500

12.500

-12.500

0.000

0.00

[48,]

69.000

0.750

-0.750

-3.500

3.500

6.000

-6.00

[49,]

25.000 -25.000

25.000

25.000

-25.000

0.000

0.00

[50,]

74.500

0.750

-0.750

0.500

-0.500

-0.750

0.75

[51,]

14.875

-0.375

0.375

0.125

-0.125

-0.125

0.12

[52,]

40.750

-0.500

0.500

0.250

-0.250

-0.500

0.50

[53,]

72.375

-7.875

7.875

4.125

-4.125

3.375

-3.37

[54,]

49.625

3.125

-3.125

19.625

-19.625

3.375

-3.37

[55,]

47.500

-0.500

0.500

12.750

-12.750

0.250

-0.25

[56,]

73.000

3.500

-3.500

1.250

-1.250

3.750

-3.75

[57,]

65.625

-1.875

1.875

4.375

-4.375

6.875

-6.87

[58,]

58.750

14.250 -14.250

14.250

-14.250

-10.750

10.75

[59,]

72.375

0.375

-0.375

0.375

-0.375

-0.625

0.62

[60,]

25.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

[61,]

56.125 -18.625

18.625

6.375

-6.375

[62,]

82.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.50

[63,]

97.500

0.000

0.000

0.000

0.000

2.500

-2.50

[64,]

90.750

0.750

-0.750

2.250

-2.250

2.000

-2.00

[65,]

81.000

1.750

-1.750

0.250

-0.250

0.750

-0.75

[66,]

71.250

3.750

-3.750

18.750

-18.750

3.750

-3.75

[67,]

91.250

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

[68,]

57.500 -10.000

10.000

-2.500

2.500

5.000

-5.00

[69,]

46.875

-1.875

1.875

1.875

-1.875

1.875

-1.87

[70,]

41.375

16.375 -16.375

-3.875

3.875

-21.125

21.12

18.875 -18.87
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5
##
0
##
0
##
0
##
5
##
0
##
0
##
0
##
5
##
0
##
5
##
0
##
0
##
5
##
0
##
0
##
0
##
5
##
5
##
0
##
5
##
5
##
0
##
5
##
0
##
0
##
5
##

[71,]

72.000

-0.750

0.750

0.750

-0.750

0.250

-0.25

[72,]

71.500

-3.750

3.750

-3.750

3.750

6.500

-6.50

[73,]

68.750

3.750

-3.750

-2.500

2.500

3.750

-3.75

[74,]

70.375

4.375

-4.375

10.625

-10.625

2.875

-2.87

[75,]

73.750

-3.750

3.750

8.750

-8.750

-1.250

1.25

[76,]

72.000

3.750

-3.750

1.250

-1.250

0.250

-0.25

[77,]

75.000

0.000

0.000

25.000

-25.000

[78,]

88.875 -10.125

10.125

10.875

-10.875

-10.875

10.87

[79,]

51.000

0.000

0.000

13.500

-13.500

-4.250

4.25

[80,]

50.625

-0.625

0.625

10.625

-10.625

-0.625

0.62

[81,]

70.500

2.000

-2.000

3.250

-3.250

-1.500

1.50

[82,]

63.250

9.250

-9.250

13.250

-13.250

[83,]

75.625

-0.625

0.625

0.625

-0.625

0.625

-0.62

[84,]

41.250

-3.750

3.750

3.750

-3.750

8.750

-8.75

[85,]

56.750

5.750

-5.750

5.750

-5.750

-5.750

5.75

[86,]

80.500

7.500

-7.500

13.500

-13.500

[87,]

59.875

2.875

-2.875

-1.875

1.875

1.125

-1.12

[88,]

68.875

-8.875

8.875

-3.875

3.875

-3.875

3.87

[89,]

65.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

[90,]

46.875 -10.625

10.625

6.875

-6.875

-4.375

4.37

[91,]

81.125

6.625

-6.625

6.625

-6.625

-4.625

4.62

[92,]

47.250

-6.750

6.750

9.000

-9.000

9.000

-9.00

[93,]

38.375

-0.875

0.875

-0.375

0.375

-3.125

3.12

[94,]

73.750

-1.250

1.250

3.750

-3.750

3.750

-3.75

[95,]

83.750

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

[96,]

58.625

-2.125

2.125

36.375

-36.375

-0.125

0.12

[97,]

50.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

25.000 -25.00

10.500 -10.50

11.000 -11.00
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[98,]

68.750
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6.250

-6.250

6.250

-6.25

[99,]

50.625

-0.625

0.625

0.625

-0.625

-0.625

0.62

[1,]
[2,]
[3,]
[4,]
[5,]
[6,]
[7,]
[8,]
[9,]
[10,]
[11,]
[12,]
[13,]
[14,]
[15,]
[16,]
[17,]
[18,]
[19,]
[20,]
[21,]
[22,]
[23,]
[24,]
[25,]
[26,]
[27,]
[28,]
[29,]
[30,]
[31,]
[32,]
[33,]
[34,]
[35,]
[36,]
[37,]
[38,]
[39,]
[40,]
[41,]
[42,]
[43,]
[44,]
[45,]
[46,]
[47,]
[48,]

SemCertificado ComCertificado
Ing
Port
27.500
-27.500 -5.750
5.750
-3.875
3.875
0.375 -0.375
5.000
-5.000
1.000 -1.000
-2.500
2.500 -46.500 46.500
11.875
-11.875 -14.375 14.375
3.125
-3.125 13.125 -13.125
3.750
-3.750
1.250 -1.250
1.875
-1.875 -2.875
2.875
8.750
-8.750 -11.250 11.250
3.375
-3.375 11.625 -11.625
13.500
-13.500 -14.250 14.250
27.125
-27.125 -13.375 13.375
26.000
-26.000 22.750 -22.750
17.250
-17.250 -6.500
6.500
1.250
-1.250 -13.750 13.750
11.250
-11.250 11.250 -11.250
2.000
-2.000
3.750 -3.750
5.000
-5.000
0.000
0.000
-12.500
12.500 -12.500 12.500
8.750
-8.750
1.250 -1.250
11.250
-11.250
1.250 -1.250
25.000
-25.000
0.000
0.000
26.250
-26.250
7.000 -7.000
41.250
-41.250
3.750 -3.750
12.500
-12.500 -12.500 12.500
2.500
-2.500 12.500 -12.500
14.625
-14.625
4.125 -4.125
26.375
-26.375
9.375 -9.375
46.875
-46.875 -3.125
3.125
-0.250
0.250 -45.000 45.000
22.250
-22.250 -2.500
2.500
19.750
-19.750 -5.250
5.250
0.000
0.000
0.000
0.000
43.875
-43.875 -4.125
4.125
34.625
-34.625 -7.875
7.875
0.000
0.000 -25.000 25.000
9.750
-9.750 -13.750 13.750
11.875
-11.875 -0.625
0.625
12.875
-12.875
7.125 -7.125
8.125
-8.125 -0.625
0.625
6.875
-6.875 -0.625
0.625
-5.000
5.000 -19.250 19.250
25.000
-25.000
0.000
0.000
0.500
-0.500 -8.750
8.750
0.875
-0.875 -49.125 49.125
8.375
-8.375
8.625 -8.625
37.500
-37.500
0.000
0.000
18.250
-18.250
1.250 -1.250
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[49,]
[50,]
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[52,]
[53,]
[54,]
[55,]
[56,]
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[58,]
[59,]
[60,]
[61,]
[62,]
[63,]
[64,]
[65,]
[66,]
[67,]
[68,]
[69,]
[70,]
[71,]
[72,]
[73,]
[74,]
[75,]
[76,]
[77,]
[78,]
[79,]
[80,]
[81,]
[82,]
[83,]
[84,]
[85,]
[86,]
[87,]
[88,]
[89,]
[90,]
[91,]
[92,]
[93,]
[94,]
[95,]
[96,]
[97,]
[98,]
[99,]

25.000
25.250
10.625
4.500
-3.375
21.375
24.750
11.250
28.125
-8.750
7.625
25.000
18.875
5.000
2.500
2.750
8.000
13.750
8.750
35.000
19.375
28.875
2.000
6.500
5.000
10.875
13.750
-0.500
0.000
-9.875
15.500
5.625
10.250
5.750
15.625
41.250
43.250
4.000
-0.625
26.125
35.000
0.625
18.875
4.500
9.125
21.250
3.750
2.875
0.000
18.750
0.625

-25.000
-25.250
-10.625
-4.500
3.375
-21.375
-24.750
-11.250
-28.125
8.750
-7.625
-25.000
-18.875
-5.000
-2.500
-2.750
-8.000
-13.750
-8.750
-35.000
-19.375
-28.875
-2.000
-6.500
-5.000
-10.875
-13.750
0.500
0.000
9.875
-15.500
-5.625
-10.250
-5.750
-15.625
-41.250
-43.250
-4.000
0.625
-26.125
-35.000
-0.625
-18.875
-4.500
-9.125
-21.250
-3.750
-2.875
0.000
-18.750
-0.625

0.000
16.000
-13.625
-40.750
16.375
-1.375
-1.750
-2.750
-4.375
-33.750
0.625
-25.000
-18.625
7.500
0.000
2.500
-9.500
-6.250
-1.250
-7.500
-15.625
-3.875
-0.500
-3.750
-1.250
-11.875
8.750
-14.000
0.000
9.875
19.750
-0.625
1.000
0.500
-4.375
-3.750
6.750
-1.000
0.875
-8.875
0.000
31.875
-5.875
4.500
1.875
-3.750
-6.250
-0.625
-50.000
-31.250
-38.125

0.000
-16.000
13.625
40.750
-16.375
1.375
1.750
2.750
4.375
33.750
-0.625
25.000
18.625
-7.500
0.000
-2.500
9.500
6.250
1.250
7.500
15.625
3.875
0.500
3.750
1.250
11.875
-8.750
14.000
0.000
-9.875
-19.750
0.625
-1.000
-0.500
4.375
3.750
-6.750
1.000
-0.875
8.875
0.000
-31.875
5.875
-4.500
-1.875
3.750
6.250
0.625
50.000
31.250
38.125

O pacote conjoint tem comandos individuais para calcular cada uma das medidas
(utilidades parciais individuais e agrupadas, matriz de preferências etc.). Entretanto, o
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comando Conjoint já fornece todos os resultados de uma vez. O pacote conjoint foi
construído utilizando uma família de gráficos pouco atraente visualmente.
Por isso, personalizei o pacote (renomeei para ConjointJu), alterando os comandos
originais da parte gráfica para gerar em gráficos mais funcionais e bonitos.
ConjointJu<-function (y, x, z)
{
options(contrasts = c("contr.sum", "contr.poly"))
outdec <- options(OutDec = ".")
on.exit(options(outdec))
options(OutDec = ",")
utls <- round(caUtilities(y, x, z), 4)
levnms <- c("intercept", as.matrix(z))
lu <- cbind(levnms, utls)
Utls <- as.data.frame(lu)
print("Part worths (utilities) of levels (model parameters for whole s
ample):")
print(Utls)
imp <- round(caImportance(y, x), 2)
print("Average importance of factors (attributes):")
print(imp)
print(paste("Sum of average importance: ", sum(imp)), quote = FALSE)
print("Chart of average factors importance")
dev.new(width = 5, height = 5, pointsize = 9)
#barplot(imp, ylim = c(0, 100), ylab = "Average importance",
#xlab = "Factors", names.arg = names(x))
impdf<-data.frame(imp)
print(impdf)
grafico<<-ggplot(data=impdf,
aes(x=c("Instituição","Suporte", "licença", "Certifica
ção", "Idioma"),
y=impdf))+
geom_bar(stat = "identity")+
labs(x = NULL, y = "Importância média\n(em %)")+
scale_y_continuous(limits=c(0,ylim=100))
#print(grafico)
}
ConjointJu(preferencias, perfis, niveis)
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

Call:
lm(formula = frml)
Residuals:
Min
1Q
-78,465 -19,838

Median
7,768

3Q
21,535

Max
56,818

Coefficients:
(Intercept)
factor(x$instituicao)1
factor(x$suporte)1
factor(x$licenca)1

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
63,950
1,112 57,501 < 2e-16 ***
-0,202
1,112 -0,182
0,856
5,071
1,112
4,559 5,95e-06 ***
1,328
1,112
1,194
0,233
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##
##
##
##
##
##
##
##

factor(x$certificacao)1
12,571
1,112 11,303 < 2e-16 ***
factor(x$idioma)1
-4,657
1,112 -4,187 3,15e-05 ***
--Signif. codes: 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1
Residual standard error: 31,3 on 786 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0,1757, Adjusted R-squared: 0,1705
F-statistic: 33,51 on 5 and 786 DF, p-value: < 2,2e-16

## [1] "Part worths (utilities) of levels (model parameters for whole samp
le):"
##
levnms
utls
## 1
intercept 63,9495
## 2
MIT
-0,202
## 3
USP
0,202
## 4
SemSuporte
5,0707
## 5
ComSuporte -5,0707
## 6
Copyright
1,3283
## 7
CC -1,3283
## 8 SemCertificado 12,5707
## 9 ComCertificado -12,5707
## 10
Ing -4,6566
## 11
Port
4,6566
## [1] "Average importance of factors (attributes):"
## [1] 10,88 15,57 11,35 37,24 24,96
## [1] Sum of average importance: 100
## [1] "Chart of average factors importance"
##
imp
## 1 10,88
## 2 15,57
## 3 11,35
## 4 37,24
## 5 24,96

Gráfico das preferências relativas
plot(grafico)
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Análise de clusters
Para classificar os respondentes em grupos internamente homogêneos e externamente
heterogêneos, foi aplicado o método do cotovelo. O ponto a partir do qual a variação da
Soma Total dos quadrados dentro dos grupos é apenas marginal é o número ideal de
clusters. Neste caso, quatro clusters.
#Fonte: https://datascienceplus.com/finding-optimal-number-of-clusters/
set.seed(123)
k.max <- 15
data <- preferencias
wss <- sapply(1:k.max,
function(k){kmeans(preferencias, k, nstart=50,iter.max = 15
)$tot.withinss})
plot(1:k.max, wss,
type="b", pch = 19, frame = FALSE,
xlab="Número de clusters K",
ylab="Soma Total dos quadrados dentro dos grupos",
cex.lab=0.8, cex.axis=0.8, las=1)
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Uso do comando de geração de clusters do pacote conjoint, utilizando quatro clusters,
conforme determinado pela análise do cotovelo (elbow method)
caSegmentation(preferencias, perfis, c=4)
## K-means clustering with 4 clusters of sizes 36, 21, 32, 10
##
## Cluster means:
##
[,1]
[,2]
[,3]
[,4]
[,5]
[,6]
[,7]
## 1 77.729167 72.506944 81.38194 88.60417 73.71528 83.85417 89.81250
## 2 8.833333 4.511905 44.45238 70.29762 15.58333 27.50000 81.36905
## 3 57.664062 47.140625 78.99219 91.57812 36.54688 50.77344 80.98438
## 4 14.700000 6.150000 7.00000 17.15000 78.35000 94.00000 89.35000
##
[,8]
## 1 87.50694
## 2 63.11905
## 3 72.10156
## 4 86.30000
##
## Clustering vector:
## [1] 3 1 1 4 2 3 1 1 1 1 1 2 3 3 1 3 1 1 1 3 1 3 3 2 1 3 3 3 2 4 3 2 1
2 2
## [36] 4 2 1 3 3 1 4 3 2 4 1 2 3 2 3 2 4 1 2 2 1 3 4 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2
2 2
## [71] 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 1 3 4 4 4
##
## Within cluster sum of squares by cluster:
## [1] 69256.01 93875.95 108814.76 33323.30
## (between_SS / total_SS = 55.9 %)
##
## Available components:
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##
## [1] "cluster"
"centers"
## [5] "tot.withinss" "betweenss"
## [9] "ifault"

"totss"
"size"

"withinss"
"iter"

O vetor de clusterização resultante da rotina anterior foi inserido na planilha base de
excel e os gráficos com as utilidades individuais de cada grupo foram feitos diretamente
no excel.
Gráfico de importâncias relativas de cada cluster
preferenciascl <- read.csv("prefcluster1.csv",sep=";",dec=",", header=TRUE
)
colnames(preferenciascl) <- c("3","6", "9", "16", "18", "23", "28", "29")
ConjointJu(preferenciascl, perfis, niveis)
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

Call:
lm(formula = frml)
Residuals:
Min
1Q
-81,382 -9,583

Median
3,618

3Q
12,271

Max
27,493

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)
81,8889
1,0278 79,671 < 2e-16 ***
factor(x$instituicao)1
0,7292
1,0278
0,709
0,4787
factor(x$suporte)1
3,1111
1,0278
3,027
0,0027 **
factor(x$licenca)1
1,2292
1,0278
1,196
0,2328
factor(x$certificacao)1
4,9375
1,0278
4,804 2,53e-06 ***
factor(x$idioma)1
-1,8333
1,0278 -1,784
0,0756 .
--Signif. codes: 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1
Residual standard error: 17,44 on 282 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0,117, Adjusted R-squared: 0,1013
F-statistic: 7,471 on 5 and 282 DF, p-value: 1,334e-06

## [1] "Part worths (utilities) of levels (model parameters for whole samp
le):"
##
levnms
utls
## 1
intercept 81,8889
## 2
MIT 0,7292
## 3
USP -0,7292
## 4
SemSuporte 3,1111
## 5
ComSuporte -3,1111
## 6
Copyright 1,2292
## 7
CC -1,2292
## 8 SemCertificado 4,9375
## 9 ComCertificado -4,9375
## 10
Ing -1,8333
## 11
Port 1,8333
## [1] "Average importance of factors (attributes):"
## [1] 14,15 16,10 12,44 34,26 23,05
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##
##
##
##
##
##
##
##

[1] Sum of average importance: 100
[1] "Chart of average factors importance"
imp
1 14,15
2 16,10
3 12,44
4 34,26
5 23,05

grafico1<-grafico + ggtitle("Cluster 1")+ theme(plot.title = element_text(
size=12, hjust = 0.5))
#print(grafico1)
preferenciascl <- read.csv("prefcluster2.csv",sep=";",dec=",", header=TRUE
)
colnames(preferenciascl) <- c("3","6", "9", "16", "18", "23", "28", "29")
ConjointJu(preferenciascl, perfis, niveis)
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

Call:
lm(formula = frml)
Residuals:
Min
1Q
-70,298 -15,583

Median
-0,976

3Q
18,631

Max
55,548

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)
39,458
2,038 19,360 < 2e-16 ***
factor(x$instituicao)1
-3,482
2,038 -1,709 0,089454 .
factor(x$suporte)1
7,542
2,038
3,700 0,000295 ***
factor(x$licenca)1
1,899
2,038
0,932 0,352900
factor(x$certificacao)1
25,351
2,038 12,439 < 2e-16 ***
factor(x$idioma)1
-7,435
2,038 -3,648 0,000356 ***
--Signif. codes: 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1
Residual standard error: 26,42 on 162 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0,5338, Adjusted R-squared: 0,5194
F-statistic: 37,1 on 5 and 162 DF, p-value: < 2,2e-16

## [1] "Part worths (utilities) of levels (model parameters for whole samp
le):"
##
levnms
utls
## 1
intercept 39,4583
## 2
MIT -3,4821
## 3
USP
3,4821
## 4
SemSuporte
7,5417
## 5
ComSuporte -7,5417
## 6
Copyright
1,8988
## 7
CC -1,8988
## 8 SemCertificado 25,3512
## 9 ComCertificado -25,3512
## 10
Ing -7,4345
## 11
Port
7,4345
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##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

[1] "Average importance of factors (attributes):"
[1] 9,76 15,65 10,58 47,11 16,88
[1] Sum of average importance: 99,98
[1] "Chart of average factors importance"
imp
1 9,76
2 15,65
3 10,58
4 47,11
5 16,88

grafico2<-grafico + ggtitle("Cluster 2")+ theme(plot.title = element_text(
size=12, hjust = 0.5))
#print(grafico2)
preferenciascl <- read.csv("prefcluster3.csv",sep=";",dec=",", header=TRUE
)
colnames(preferenciascl) <- c("3","6", "9", "16", "18", "23", "28", "29")
ConjointJu(preferenciascl, perfis, niveis)
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

Call:
lm(formula = frml)
Residuals:
Min
1Q
-72,102 -12,682

Median
2,336

3Q
18,016

Max
52,859

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)
64,4727
1,4320 45,024 < 2e-16 ***
factor(x$instituicao)1
0,4102
1,4320
0,286 0,77479
factor(x$suporte)1
5,7773
1,4320
4,035 7,27e-05 ***
factor(x$licenca)1
0,9258
1,4320
0,647 0,51854
factor(x$certificacao)1 16,4414
1,4320 11,482 < 2e-16 ***
factor(x$idioma)1
4,3711
1,4320
3,052 0,00251 **
--Signif. codes: 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1
Residual standard error: 22,91 on 250 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0,3871, Adjusted R-squared: 0,3749
F-statistic: 31,58 on 5 and 250 DF, p-value: < 2,2e-16

## [1] "Part worths (utilities) of levels (model parameters for whole samp
le):"
##
levnms
utls
## 1
intercept 64,4727
## 2
MIT
0,4102
## 3
USP -0,4102
## 4
SemSuporte
5,7773
## 5
ComSuporte -5,7773
## 6
Copyright
0,9258
## 7
CC -0,9258
## 8 SemCertificado 16,4414
## 9 ComCertificado -16,4414
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##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

10
11
[1]
[1]
[1]
[1]
1
2
3
4
5

Ing
4,3711
Port -4,3711
"Average importance of factors (attributes):"
10,02 17,42 11,52 43,72 17,31
Sum of average importance: 99,99
"Chart of average factors importance"
imp
10,02
17,42
11,52
43,72
17,31

grafico3<-grafico + ggtitle("Cluster 3")+ theme(plot.title = element_text(
size=12, hjust = 0.5))
#print(grafico3)
preferenciascl <- read.csv("prefcluster4.csv",sep=";",dec=",", header=TRUE
)
colnames(preferenciascl) <- c("3","6", "9", "16", "18", "23", "28", "29")
ConjointJu(preferenciascl, perfis, niveis)
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

Call:
lm(formula = frml)
Residuals:
Min
1Q Median
-80,30 -7,00 -1,65

3Q
10,65

Max
93,85

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)
49,125
2,970 16,542
<2e-16 ***
factor(x$instituicao)1
1,375
2,970
0,463
0,645
factor(x$suporte)1
4,675
2,970
1,574
0,120
factor(x$licenca)1
1,775
2,970
0,598
0,552
factor(x$certificacao)1
0,825
2,970
0,278
0,782
factor(x$idioma)1
-37,875
2,970 -12,754
<2e-16 ***
--Signif. codes: 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 ' ' 1
Residual standard error: 26,56 on 74 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0,6914, Adjusted R-squared: 0,6705
F-statistic: 33,16 on 5 and 74 DF, p-value: < 2,2e-16

## [1] "Part worths (utilities) of levels (model parameters for whole samp
le):"
##
levnms
utls
## 1
intercept 49,125
## 2
MIT
1,375
## 3
USP -1,375
## 4
SemSuporte
4,675
## 5
ComSuporte -4,675
## 6
Copyright
1,775
## 7
CC -1,775

172

##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

8 SemCertificado
0,825
9 ComCertificado -0,825
10
Ing -37,875
11
Port 37,875
[1] "Average importance of factors (attributes):"
[1] 4,24 7,55 8,48 6,52 73,21
[1] Sum of average importance: 100
[1] "Chart of average factors importance"
imp
1 4,24
2 7,55
3 8,48
4 6,52
5 73,21

grafico4<-grafico + ggtitle("Cluster 4")+ theme(plot.title = element_text(
size=12, hjust = 0.5))
grid.arrange(
grafico1, grafico2, grafico3, grafico4, nrow = 2)
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APÊNDICE C – Geração do mapa de acessos do MIT OCW no R

Geracao do Mapa de acessos ao MIT OCW no R
Fonte: https://stackoverflow.com/questions/30706124/ploting-the-world-map-in-r

Verificação da instalação dos pacotes necessários para a execução do código. Caso os
pacotes requeridos não estejam instalados, o código instala-os.
list.of.packages <- c("ggplot2",
"dplyr",
"scales")
new.packages <- list.of.packages[!(list.of.packages %in%
installed.packages()[,"Package"])]
if(length(new.packages))
install.packages(new.packages)

Carregamento das bibliotecas dos pacotes.
library(easypackages)
libraries("ggplot2",
"dplyr",
"scales")

Carregamento do mapa mundi, delimitar as fronteiras, excluir a Antartica da plotagem.
WorldData <- map_data('world')
WorldData %>% filter(region != "Antarctica") -> WorldData
WorldData <- fortify(WorldData)

Carregamento da base de dados de acesso ao MIT.
#Dados acumulados de 2008 a 2017
dfacum <- read.csv2("C:/Users/julia/OneDrive/Mestrado-Ju - OneDrive/Disser
tacao/MITOCW/dadosdeacessoacum.csv")
colnames(dfacum)<- c("region", "sessions")

Comandos para geração do gráfico
pacum <- ggplot()
pacum <- pacum +
geom_map(data=WorldData,
map=WorldData,
aes(x=long,
y=lat,
group=group,
map_id=region),
fill="white",
colour="#7f7f7f",
size=0.5)
pacum <- pacum +
geom_map(data=dfacum,
map=WorldData,
aes(fill=sessions/1000,
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map_id=region),
colour="#7f7f7f",
size=0.5)+
coord_map("rectangular",
lat0=0,
xlim=c(-180,180),
ylim=c(-60, 90))+
scale_fill_continuous(low="thistle2",
high="darkred",
guide="colorbar") + #, labels="comma")
scale_y_continuous(breaks=c()) +
scale_x_continuous(breaks=c()) +
labs(fill = "Número \nde sessões\n(em mil)",
title="Acessos ao MIT OCW de 2008 a 2017",
x="",
y="") +
theme_bw() +
theme(legend.position="bottom",
legend.box="horizontal",
legend.key.width= unit(2, "cm"),
legend.text = element_text(size=5),
legend.title = element_text(size=8),
panel.border = element_blank(),
plot.title = element_text(hjust = 0.5))
plot(pacum)

APÊNDICE D – CLASSIFICAÇÃO DOS ARTIGOS

Artigo

Ackovska & Ristov (2014)
Daly (2012)
Montes, Gea, Bergaz, & Rojas (2014)
Jung, Sasaki, & Latchem (2016)
Prince Machado, Tenorio Sepúlveda, & Ramirez Montoya (2016)
Sabitha, Mehrotra, Bansal, & Sharma (2016)
Stoffregen et al. (2016)
Miller & Homol (2016)
Hennessy, Haßler, & Hofmann (2016)
Hilton III (2016)
Avila, Baldiris, Fabregat, & Graf (2016)
Chiappe, Pinto, & Arias (2016)
Pierce (2016)
Goodsett, Loomis, & Miles (2016)
Raneri & Young (2016)
Altinay et al. (2016)
Caeiro-Rodríguez, Rodríguez-Bermúdez, Nistal, & Santos-Gago (2016)
Masterman (2016)
Wiley, Williams, Demarte, & Hilton III (2016)
Judith & Bull (2016)
MacKinnon & Pasfield-Neofitou (2016)
Thakran, Sharma, & Sharma (2016)
Ebner, Schön, & Kumar (2016)
Petrides, Goger, & Jimes (2016)
Mosharraf & Taghiyareh (2016)
Di Lauro & Johinke (2017)
Marcus-Quinn (2016)
E. Davis, Cochran, Fagerheim, & Thoms (2016)
Islim & Cagiltay (2016)

Área de Conhecimento

Nível / Modalidade de ensino

Sujeitos de Pesquisa

Europa
Ásia
América do Norte
África
América Latina
Oceania
Artes e Letras
(cursos de idiomas)
Ciências Biológicas e Médicas
Agricultura e pecuária
Ciências, Tecnologia,
e Matemática
EngenhariaTIC
(STEM)
Negócios
Meio ambiente
Bibliotecas
Sociologia e Direito
Pedagogia e Psicologia
História e Religião
Ensino Superior
Educação Básica (K12)
Educação Profissional
Formação Docente
Treinamento corporativo
Lifelong learning
Aprendizagem de adultos
Política educacional
Pesquisa
Educação Especial
Ensino Híbrido (blended)
PBL
REA
Professor
Instituição
Estudante
Bibliotecário/ Biblioteca
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Revisor
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x
x
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Artigo

Simpson & Swist (2016)
Dutta (2016)
Muganda, Samzugi, & Mallinson (2016)
Navarro, Zervas, Gesa, & Demetrios (2016)
Delimont, Turtle, Bennett, Adhikari, & Lindshield (2016)
Zhou (2016)
Littlejohn & Hood (2017)
Amiel & Soares (2016)
Hu, Li, Li, & Huang (2015)
Fischer, Hilton, Robinson, & Wiley (2015)
Algers & Ljung (2015)
Lopez-Vargas, Piedra, Chicaiza, & Caro (2015)
Elf, Ossiannilsson, Neljesjö, & Jansson (2015)
Law (2015)
Vidal (2015)
Ye, Recker, Walker, Leary, & Yuan (2015)
Ramírez-Montoya (2015)
Annand (2015)
McGreal, Anderson, & Conrad (2015)
González-Alcaide & Hernandez-San-Miguel (2015)
Guo, Zhang, Bonk, & Li (2015)
Stoffregen, Pawlowski, & Pirkkalainen (2015)
Shaykina (2015)
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Hatzipanagos & Gregson (2015)
Valentino (2015)
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Harsasi (2015)
de Hart, Chetty, & Archer (2015)
Song & Woo (2015)
O’Byrne, Roberts, Labonte, & Graham (2015)
Haßler, Hennessy, Cross, Chileshe, & Machiko (2015)
Bernstein (2015)
Cristina et al. (2015)
Hernandez-Carranza, Romero-Corella, & Ramirez-Montoya (2015)
Kimmons (2015)
Algers & Silva-Fletcher (2015)
Chiappe & Arias (2015)
Ozturk (2015)
Nti (2015)
Vollenbroek & Vries (2015)
Hennessy, Haßler, & Hofmann (2015)
Jones (2015)
Mhichíl, Appel, Ó Ciardubháin, Jager, & Prizel-Kania (2015)
Moe (2015)
Alevizou (2015)
Dalsgaard & Thestrup (2015)
Raman, Achuthan, Nedungadi, Diwakar, & Bose (2014)
Caro & Piedra (2014)
Ros et al. (2014)
Nistal & Fonte (2014)
Pirkkalainen, Jokinen, & Pawlowski (2013)
Ebner & Schön (2014)
Mtebe & Raisamo, (014a)
Whyte, Schmid, van Hazebrouck Thompson, & Oberhofer (2014)
Toetenel (2014)
Dixon & Hondo (2014)
Borthwick & Gallagher-Brett (2014)
Onguko (2014)
Hilton III, Robinson, Wiley, & Ackerman (2014)
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Thoms & Thoms (2014)
D. M. T. Gutiérrez, Ibarra, & Ramírez-Montoya (2014)
Kursun, Cagiltay, & Can (2014)
L. Xu, Zhang, & Zheng (2014)
Kelly (2014)
Mtebe & Raisamo, (014b)
Atenas-Rivera & Havemann (2014)
Van Acker, Vermeulen, Kreijns, Lutgerink, & Van Buuren (2014)
Prasad & Usagawa (2014)
Ponti (2014)
Sampson & Zervas (2014)
Shwu-Ching & Hung (2014)
Schuwer & Kusters (2014)
Juhary (2014)
Trgalová & Jahn (2013)
Li & Hu (2013)
Knox (2013)
Rodrigo-San-Juan, Martín-García, & Arguedas-Sanz (2013)
Muñoz, Redecker, Vuorikari, & Punie (2013)
Luo & Omollo (2013)
McKerlich, Ives, & McGreal (2011)
Abeywardena, Chan, & Tham (2015)
Hilton III, Gaudet, Clark, Robinson, & Wiley (2013)
Okamoto (2013)
Palmer & Schueths (2013)
Deimann & Farrow (2013)
Comeau & Cheng (2013)
Millard, Borthwick, Howard, McSweeney, & Hargood (2013)
A. Murphy (2013)
Gruszczynska, Merchant, & Pountney (2013)
Mejías, de la Fuente, & Alves (2013)
Hassen (2013)
Muniafu, Wambalaba, Wanyama, Nduati, & Ndirangu (2013)
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Yeager, Hurley-Dasgupta, & Bliss (2013)
Schlicht (2013)
Jimes, Weiss, & Keep (2013)
Ssajjakambwe et al. (2013)
Kaneene, Ssajjakambwe, & Kisaka (2013)
Sinclair, Joy, Yau, & Hagan (2013)
Parker, Maor, & Herrington (2013)
Stacey (2013)
Cobo (2013)
Mulder (2013)
Connolly (2013)
T. Anderson (2013)
Ives & Pringle (2013)
de Langen (2013)
Ally & Samaka (2013)
Chen & Panda (2013)
Bradshaw, Younie, & Jones (2013)
P. Murphy & Wolfenden (2013)
Rosell-Aguilar (2013)
Xia (2013)
Farisi (2013)
Amiel (2013)
Khanna & Basak (2013)
Tonks, Weston, Wiley, & Barbour (2013)
Tuomi (2013)
Armellini & Nie (2013)
Tiedau (2013)
Ferrari & Traina (2013)
Borthwick & Dicken (2013)
Pantò & Comas-Quinn (2013)
Alvarez, Beaven, & Comas-Quinn (2013)
Beaven (2013)
Bliss, Hilton III, Wiley, & Thanos (2013)
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Parisky & Boulay (2013)
Gil, Candelas, García, & Jara (2012)
Bissell (2012)
Ngimwa & Wilson (2012)
Cohen, Shmueli, & Nachmias (2011)
Okonkwo (2012)
Carson, Kanchanaraksa, Sukon; Gooding, Mulder, & Schuwer (2012)
Sánchez González (2012)
Long & Håklev (2012)
Hilton III & Laman (2012)
Banzato (2012)
Power (2012)
de Almeida, da Silva, & Franco (2012)
Hilton III, Wiley, & Lutz (2012)
Abeywardena, Tham, & Raviraja (2012)
Wright & Reju (2012)
Wiley, Hilton III, Ellington, & Hall (2012)
Willems & Bossu (2012)
Phelan (2012)
Scanlon (2012)
Bossu (2012)
Hodgkinson-Williams & Paskevicius (2012)
Lane (2012)
Nikoi & Armellini (2012)
Hockings, Brett, & Terentjevs (2012)
Olcott Jr. (2012)
Richter & McPherson (2012)
Rolfe (2012)
Huang, Lin, & Shen (2012)
Lu & Tung (2012)
Stephen Marshall (2012)
Andreatos & Katsoulis (2012)
Teixeira, Bacelar-Nicolau, Caeiro, Dams, & van Dorp (2012)
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Schmidt-Jones (2012)
Ossiannilsson & Creelman, (2012a)
Clements & Pawlowski (2012)
Santos-Hermosa, Ferran-Ferrer, & Abadal (2012)
Atenas-Rivera, Rojas-Sateler, & Pérez-Montoro (2012)
Wharrad, Sanderson-Mann, McCandless, & Riley (2012)
Adoiu (2011)
Verpoorten, Westera, & Specht (2009)
Nikoi, Rowlett, Armellini, & Witthaus (2011)
de Langen (2011)
Wilson & Mcandrew (2011)
Mackey (2011)
Garrote, Pettersson, & Christie (2011)
Shelstad (2011)
Bossu & Tynan (2011)
Harley (2011)
Sapire & Reed (2011)
Algers, Lindström, & Pajor (2011)
Hilton III & Wiley (2011)
Ngugi (2011)
Das (2011)
Angell, Hartwell, & Hemingway (2011)
Rennie & Johannesdottir (2011)
Reynolds (2011)
Johansen & Wiley (2011)
Petrides, Jimes, Middleton-Detzner, Walling, & Weiss (2011)
Hilton III, Johnson, Stein, & Wiley (2010)
Hawkridge, Armellini, Nikoi, Rowlett, & Witthaus (2010)
Gurell, Kuo, & Walker (2010)
Lane & McAndrew (2010)
Geith, Vignare, Bourquin, & Thiagarajan (2010)
Haßler & Jackson (2009)
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Rodríguez-Altamirano, Telles-Gómez, Vértiz-Hernández, & SánchezEsparza (2010)
González & Olite (2010)
Martin (2010)
Shelton et al. (2010)
H. C. Davis et al. (2010)
Kanwar, Kodhandaraman, & Umar (2010)
Hilton III & Wiley (2009)
Thakrar, Zinn, & Wolfenden (2009)
Ferreira (2009)
Friesen (2009)
Lane (2009)
Baker, Thierstein, Fletcher, Kaur, & Emmons (2009)
Arendt & Shelton (2009)
Morgan & Carey (2009)
Weibel et al. (2009)
M. S. Smith (2009)
Vera (2009)
Petrides, Nguyen, Kargliani, & Jimes (2008)
Abelson (2008)
Wilson (2008)
Caswell, Henson, Jensen, & Wiley (2008)
Lee, Lin, & Bonk (2007)
Oyo, Kalema, & Byabazaire (2017)
Hilton III, Fischer, Wiley, & Williams (2016)
Cox & Trotter (2016)
Rapp, Gulbahar, & Adnan (2016)
Tabuenca, Kalz, Ternier, & Specht (2016)
Suárez (2016)
Coelho (2016)
Del Valle Jiménez, Celaya Ramírez, & Ramírez-Montoya (2015)
Chiarani (2016)
Feldman-Maggor, Rom, & Tuvi-Arad (2016)
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Raju, Raju, & Claassen (2015)
Guedes, Gonçalves, & Nascimento (2015)
Allen et al. (2015)
Dichev, Dicheva, Agre, & Angelova (2015)
Rodrigo-San-Juan, Martín-García, & Arguedas-Sanz (2013)
Bose (2013)
Ferguson (2017)
Rodríguez, Pérez, Cueva, & Torres (2017)
Pirkkalainen, Pawlowski, & Pappa (2017)
Gadd & Weedon (2017)
B. Smith & Lee (2017)
Woodward (2017)
Salem (2017)
Adnan, Kalelioglu, & Gulbahar (2017)
Kaatrakoski, Littlejohn, & Hood (2017)
J. Xu & Rees (2016)
Cinganotto & Cuccurullo (2016)
Elizabeth & Peláez (2016)
Juszczyk & Kim (2016)
Falconer, Littlejohn, McGill, & Beetham (2013)
Nascimbeni & Burgos (2016)
Prasad, Totaram, & Usagawa (2016)
Jung & Hong (2017)
Massis (2016)
Swirski & Baram-Tsabari (2015)
Merkel & Cohen (2015)
Farrow, de los Arcos, Pitt, & Weller (2015)
Caro & Lesko (2014)
Kok (2013)
Porcello & Hsi (2013)
Singh (2013)
Blyth (2013)
Lindshield & Adhikari (2013)
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Conole (2012)
Stewart Marshall, Kinuthia, & Richards (2012)
Reed (2012)
Mostefaoui, Ferreira, Williams, & Herman (2011)
de Langen & Bitter-Rijkema (2012)
Ossiannilsson & Creelman (2012b)
Holley & Boyle (2012)
Angell, Hemingway, & Hartwell (2011)
Dhlamini (2011)
Santally (2011)
Hemingway, Angell, Hartwell, & Heller (2011)
L. Anderson (2011)
Perks (2010)
F. J. M. Gutiérrez & de los Santos (2009)
Schuwer & Mulder (2009)
West & Daniel (2009)
Kanchanaraksa, Gooding, Klaas, & Yager (2009)
Keats (2009)
Bissell (2009)
Wiley & Gurell (2009)
Kumar (2009)
Gourley & Lane (2009)
Godwin, McAndrew, & Santos (2008)
Okada (2007)
Koohang & Harman (2007)
Hassall & Lewis (2017)
Mills (2016)
Leffa (2016)
Kurelovic (2015)
Jongsermtrakoon & Nasongkhla (2015)
Bueno & Carniel (2015)
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Ackovska & Ristov (2014)
Daly (2012)
Montes, Gea, Bergaz, & Rojas (2014)
Jung, Sasaki, & Latchem (2016)
Prince Machado, Tenorio Sepúlveda, & Ramirez Montoya (2016)
Sabitha, Mehrotra, Bansal, & Sharma (2016)
Stoffregen et al. (2016)
Miller & Homol (2016)
Hennessy, Haßler, & Hofmann (2016)
Hilton III (2016)
Avila, Baldiris, Fabregat, & Graf (2016)
Chiappe, Pinto, & Arias (2016)
Pierce (2016)
Goodsett, Loomis, & Miles (2016)
Raneri & Young (2016)
Altinay et al. (2016)
Caeiro-Rodríguez, Rodríguez-Bermúdez, Nistal, & Santos-Gago (2016)
Masterman (2016)
Wiley, Williams, Demarte, & Hilton III (2016)
Judith & Bull (2016)
MacKinnon & Pasfield-Neofitou (2016)
Thakran, Sharma, & Sharma (2016)
Ebner, Schön, & Kumar (2016)
Petrides, Goger, & Jimes (2016)
Mosharraf & Taghiyareh (2016)
Di Lauro & Johinke (2017)
Marcus-Quinn (2016)
E. Davis, Cochran, Fagerheim, & Thoms (2016)
Islim & Cagiltay (2016)
Simpson & Swist (2016)
Dutta (2016)
Muganda, Samzugi, & Mallinson (2016)
Navarro, Zervas, Gesa, & Demetrios (2016)
Delimont, Turtle, Bennett, Adhikari, & Lindshield (2016)
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Zhou (2016)
Littlejohn & Hood (2017)
Amiel & Soares (2016)
Hu, Li, Li, & Huang (2015)
Fischer, Hilton, Robinson, & Wiley (2015)
Algers & Ljung (2015)
Lopez-Vargas, Piedra, Chicaiza, & Caro (2015)
Elf, Ossiannilsson, Neljesjö, & Jansson (2015)
Law (2015)
Vidal (2015)
Ye, Recker, Walker, Leary, & Yuan (2015)
Ramírez-Montoya (2015)
Annand (2015)
McGreal, Anderson, & Conrad (2015)
González-Alcaide & Hernandez-San-Miguel (2015)
Guo, Zhang, Bonk, & Li (2015)
Stoffregen, Pawlowski, & Pirkkalainen (2015)
Shaykina (2015)
Zancanaro, Todesco, & Ramos (2015)
Clements, Pawlowski, & Manouselis (2015)
Hatzipanagos & Gregson (2015)
Valentino (2015)
Farrow, Pitt, et al. (2015)
Cohen, Reisman, & Sperling (2015)
Yuan & Recker (2015)
Kerres, Michael; Heinen (2015)
Pitt (2015)
Kim, Lee, Lee, & Shon (2015)
Harsasi (2015)
de Hart, Chetty, & Archer (2015)
Song & Woo (2015)
O’Byrne, Roberts, Labonte, & Graham (2015)
Haßler, Hennessy, Cross, Chileshe, & Machiko (2015)
Bernstein (2015)
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Cristina et al. (2015)
Hernandez-Carranza, Romero-Corella, & Ramirez-Montoya (2015)
Kimmons (2015)
Algers & Silva-Fletcher (2015)
Chiappe & Arias (2015)
Ozturk (2015)
Nti (2015)
Vollenbroek & Vries (2015)
Hennessy, Haßler, & Hofmann (2015)
Jones (2015)
Mhichíl, Appel, Ó Ciardubháin, Jager, & Prizel-Kania (2015)
Moe (2015)
Alevizou (2015)
Dalsgaard & Thestrup (2015)
Raman, Achuthan, Nedungadi, Diwakar, & Bose (2014)
Caro & Piedra (2014)
Ros et al. (2014)
Nistal & Fonte (2014)
Pirkkalainen, Jokinen, & Pawlowski (2013)
Ebner & Schön (2014)
Mtebe & Raisamo, (014a)
Whyte, Schmid, van Hazebrouck Thompson, & Oberhofer (2014)
Toetenel (2014)
Dixon & Hondo (2014)
Borthwick & Gallagher-Brett (2014)
Onguko (2014)
Hilton III, Robinson, Wiley, & Ackerman (2014)
Thoms & Thoms (2014)
D. M. T. Gutiérrez, Ibarra, & Ramírez-Montoya (2014)
Kursun, Cagiltay, & Can (2014)
L. Xu, Zhang, & Zheng (2014)
Kelly (2014)
Mtebe & Raisamo, (014b)
Atenas-Rivera & Havemann (2014)
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Van Acker, Vermeulen, Kreijns, Lutgerink, & Van Buuren (2014)
Prasad & Usagawa (2014)
Ponti (2014)
Sampson & Zervas (2014)
Shwu-Ching & Hung (2014)
Schuwer & Kusters (2014)
Juhary (2014)
Trgalová & Jahn (2013)
Li & Hu (2013)
Knox (2013)
Rodrigo-San-Juan, Martín-García, & Arguedas-Sanz (2013)
Muñoz, Redecker, Vuorikari, & Punie (2013)
Luo & Omollo (2013)
McKerlich, Ives, & McGreal (2011)
Abeywardena, Chan, & Tham (2015)
Hilton III, Gaudet, Clark, Robinson, & Wiley (2013)
Okamoto (2013)
Palmer & Schueths (2013)
Deimann & Farrow (2013)
Comeau & Cheng (2013)
Millard, Borthwick, Howard, McSweeney, & Hargood (2013)
A. Murphy (2013)
Gruszczynska, Merchant, & Pountney (2013)
Mejías, de la Fuente, & Alves (2013)
Hassen (2013)
Muniafu, Wambalaba, Wanyama, Nduati, & Ndirangu (2013)
Yeager, Hurley-Dasgupta, & Bliss (2013)
Schlicht (2013)
Jimes, Weiss, & Keep (2013)
Ssajjakambwe et al. (2013)
Kaneene, Ssajjakambwe, & Kisaka (2013)
Sinclair, Joy, Yau, & Hagan (2013)
Parker, Maor, & Herrington (2013)
Stacey (2013)
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Cobo (2013)
Mulder (2013)
Connolly (2013)
T. Anderson (2013)
Ives & Pringle (2013)
de Langen (2013)
Ally & Samaka (2013)
Chen & Panda (2013)
Bradshaw, Younie, & Jones (2013)
P. Murphy & Wolfenden (2013)
Rosell-Aguilar (2013)
Xia (2013)
Farisi (2013)
Amiel (2013)
Khanna & Basak (2013)
Tonks, Weston, Wiley, & Barbour (2013)
Tuomi (2013)
Armellini & Nie (2013)
Tiedau (2013)
Ferrari & Traina (2013)
Borthwick & Dicken (2013)
Pantò & Comas-Quinn (2013)
Alvarez, Beaven, & Comas-Quinn (2013)
Beaven (2013)
Bliss, Hilton III, Wiley, & Thanos (2013)
Parisky & Boulay (2013)
Gil, Candelas, García, & Jara (2012)
Bissell (2012)
Ngimwa & Wilson (2012)
Cohen, Shmueli, & Nachmias (2011)
Okonkwo (2012)
Carson, Kanchanaraksa, Sukon; Gooding, Mulder, & Schuwer (2012)
Sánchez González (2012)
Long & Håklev (2012)

x
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Hilton III & Laman (2012)
Banzato (2012)
Power (2012)
de Almeida, da Silva, & Franco (2012)
Hilton III, Wiley, & Lutz (2012)
Abeywardena, Tham, & Raviraja (2012)
Wright & Reju (2012)
Wiley, Hilton III, Ellington, & Hall (2012)
Willems & Bossu (2012)
Phelan (2012)
Scanlon (2012)
Bossu (2012)
Hodgkinson-Williams & Paskevicius (2012)
Lane (2012)
Nikoi & Armellini (2012)
Hockings, Brett, & Terentjevs (2012)
Olcott Jr. (2012)
Richter & McPherson (2012)
Rolfe (2012)
Huang, Lin, & Shen (2012)
Lu & Tung (2012)
Stephen Marshall (2012)
Andreatos & Katsoulis (2012)
Teixeira, Bacelar-Nicolau, Caeiro, Dams, & van Dorp (2012)
Schmidt-Jones (2012)
Ossiannilsson & Creelman, (2012a)
Clements & Pawlowski (2012)
Santos-Hermosa, Ferran-Ferrer, & Abadal (2012)
Atenas-Rivera, Rojas-Sateler, & Pérez-Montoro (2012)
Wharrad, Sanderson-Mann, McCandless, & Riley (2012)
Adoiu (2011)
Verpoorten, Westera, & Specht (2009)
Nikoi, Rowlett, Armellini, & Witthaus (2011)
de Langen (2011)
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Wilson & Mcandrew (2011)
Mackey (2011)
Garrote, Pettersson, & Christie (2011)
Shelstad (2011)
Bossu & Tynan (2011)
Harley (2011)
Sapire & Reed (2011)
Algers, Lindström, & Pajor (2011)
Hilton III & Wiley (2011)
Ngugi (2011)
Das (2011)
Angell, Hartwell, & Hemingway (2011)
Rennie & Johannesdottir (2011)
Reynolds (2011)
Johansen & Wiley (2011)
Petrides, Jimes, Middleton-Detzner, Walling, & Weiss (2011)
Hilton III, Johnson, Stein, & Wiley (2010)
Hawkridge, Armellini, Nikoi, Rowlett, & Witthaus (2010)
Gurell, Kuo, & Walker (2010)
Lane & McAndrew (2010)
Geith, Vignare, Bourquin, & Thiagarajan (2010)
Haßler & Jackson (2009)
Rodríguez-Altamirano, Telles-Gómez, Vértiz-Hernández, & Sánchez-Esparza
(2010)
González & Olite (2010)
Martin (2010)
Shelton et al. (2010)
H. C. Davis et al. (2010)
Kanwar, Kodhandaraman, & Umar (2010)
Hilton III & Wiley (2009)
Thakrar, Zinn, & Wolfenden (2009)
Ferreira (2009)
Friesen (2009)
Lane (2009)
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Baker, Thierstein, Fletcher, Kaur, & Emmons (2009)
Arendt & Shelton (2009)
Morgan & Carey (2009)
Weibel et al. (2009)
M. S. Smith (2009)
Vera (2009)
Petrides, Nguyen, Kargliani, & Jimes (2008)
Abelson (2008)
Wilson (2008)
Caswell, Henson, Jensen, & Wiley (2008)
Lee, Lin, & Bonk (2007)
Oyo, Kalema, & Byabazaire (2017)
Hilton III, Fischer, Wiley, & Williams (2016)
Cox & Trotter (2016)
Rapp, Gulbahar, & Adnan (2016)
Tabuenca, Kalz, Ternier, & Specht (2016)
Suárez (2016)
Coelho (2016)
Del Valle Jiménez, Celaya Ramírez, & Ramírez-Montoya (2015)
Chiarani (2016)
Feldman-Maggor, Rom, & Tuvi-Arad (2016)
Raju, Raju, & Claassen (2015)
Guedes, Gonçalves, & Nascimento (2015)
Allen et al. (2015)
Dichev, Dicheva, Agre, & Angelova (2015)
Rodrigo-San-Juan, Martín-García, & Arguedas-Sanz (2013)
Bose (2013)
Ferguson (2017)
Rodríguez, Pérez, Cueva, & Torres (2017)
Pirkkalainen, Pawlowski, & Pappa (2017)
Gadd & Weedon (2017)
B. Smith & Lee (2017)
Woodward (2017)
Salem (2017)
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Adnan, Kalelioglu, & Gulbahar (2017)
Kaatrakoski, Littlejohn, & Hood (2017)
J. Xu & Rees (2016)
Cinganotto & Cuccurullo (2016)
Elizabeth & Peláez (2016)
Juszczyk & Kim (2016)
Falconer, Littlejohn, McGill, & Beetham (2013)
Nascimbeni & Burgos (2016)
Prasad, Totaram, & Usagawa (2016)
Jung & Hong (2017)
Massis (2016)
Swirski & Baram-Tsabari (2015)
Merkel & Cohen (2015)
Farrow, de los Arcos, Pitt, & Weller (2015)
Caro & Lesko (2014)
Kok (2013)
Porcello & Hsi (2013)
Singh (2013)
Blyth (2013)
Lindshield & Adhikari (2013)
Conole (2012)
Stewart Marshall, Kinuthia, & Richards (2012)
Reed (2012)
Mostefaoui, Ferreira, Williams, & Herman (2011)
de Langen & Bitter-Rijkema (2012)
Ossiannilsson & Creelman (2012b)
Holley & Boyle (2012)
Angell, Hemingway, & Hartwell (2011)
Dhlamini (2011)
Santally (2011)
Hemingway, Angell, Hartwell, & Heller (2011)
L. Anderson (2011)
Perks (2010)
F. J. M. Gutiérrez & de los Santos (2009)
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de Langen & Bitter-Rijkema (2012)
Ossiannilsson & Creelman (2012b)
Holley & Boyle (2012)
Angell, Hemingway, & Hartwell (2011)
Dhlamini (2011)
Santally (2011)
Hemingway, Angell, Hartwell, & Heller (2011)
L. Anderson (2011)
Perks (2010)
F. J. M. Gutiérrez & de los Santos (2009)
Schuwer & Mulder (2009)

Estudo de caso / Relato
de caso
Ensaio / Review

Artigo

Múltiplos casos

Abordagem geral

Artigo

West & Daniel (2009)
Kanchanaraksa, Gooding, Klaas, & Yager (2009)
Keats (2009)
Bissell (2009)
Wiley & Gurell (2009)
Kumar (2009)
Gourley & Lane (2009)
Godwin, McAndrew, & Santos (2008)
Okada (2007)
Koohang & Harman (2007)
Hassall & Lewis (2017)
Mills (2016)
Leffa (2016)
Kurelovic (2015)
Jongsermtrakoon & Nasongkhla (2015)
Bueno & Carniel (2015)
x
x
x

x

x
x
x
x

x

Narrativa

Análise de conteúdo /
de discurso

Pattern matching

Desenvolvimento de
escala
Análise de Clusters /
Naive Bayes

Fatorial Confirmatória
CB-SEM/ PLS-SEM

Meios de coleta

Fatorial Exploratória
(EFA; PCA)

Regressão múltipla

Correlação

Comparação de médias
t-test; X², ANOVA

Estatística descritiva

Observação participante

Análise de documentos/
Conteúdo online

Abordagem geral

Focus group /
Delphi

Entrevista

Survey / questionário

Experimento/
Quasi-experimento

Pesquisa-ação / Design
Based Research
Abordagem não
positivista
Abordagem crítica

Grounded Theory

Etnografia

Proposição de
framework

Estudo de caso / Relato
de caso
Ensaio / Review

Múltiplos casos

Método
Meios de análise

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

205

206

OUTRAS REFERÊNCIAS
Introduction to Open Education. https://courses.edx.org/courses/coursev1:UTArlingtonX+LINK.OEx+3T2017/course/
OECD. (2016). Education at a Glance 2016: OECD Indicators.
http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-en

