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Projeto de 
incentivo a 

políticas 
públicas

Comunidade
(mais de 7,5 

mil 
participantes 

no FB)

Quem somos

Pesquisadores

- UFBA
- Unicamp
- FGV
- USP
- UFG
- NIC.br



Citando a fonte, eu posso pegar 

qualquer material disponível online para 

usar em uma produção minha (ou do 

meu grupo, da minha escola etc). 

Você concorda?





•“4Rs” (reuse, review, remix e redistribute)

R
e
m
ix
a
r

R
e
di
st
ri
b
ui
r

R
e
u
til
iz
a
r

“4Rs” Liberdades



Ferramentas Conteúdos de 
Aprendizagem

Direito 
Autoral

www.rea.net.br

http://www.rea.net.br/


   “São materiais de ensino, 
aprendizado, e pesquisa em 
qualquer suporte ou mídia, que estão 
sob domínio público, ou estão 
licenciados de maneira aberta, 
permitindo que sejam utilizados ou 
adaptados por terceiros (...)” 

UNESCO/ COL, com colaboração da Comunidade REA Brasil, 2011

Conceito



   “(...) O uso de formatos técnicos 
abertos facilita o acesso e o reuso 
potencial dos recursos publicados 
digitalmente (...)” 

UNESCO/ COL, com colaboração da Comunidade REA Brasil, 2011

REA



  “(...) Podem incluir cursos 
completos, partes de cursos, 
módulos, livros didáticos, artigos de 
pesquisa, vídeos, testes, software, e 
qualquer outra ferramenta, material ou 
técnica que possa apoiar o acesso ao 
conhecimento.” 

UNESCO/ COL, com colaboração da Comunidade REA Brasil, 2011

REA







Quais as condições?



Step 2: Receive a LicenseLicenças



Licença Atribuição Compartilhar Remix Uso 
Comercial Licença 

Idêntica

X X X X

X X X X X

X X X

X X X

X X X X

X X

O que posso fazer?





BUSCA
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BUSCA

http://search.creativecommons.org/?lang=pt
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Políticas de REA: o que já 
temos e no que precisamos 
avançar 





Políticas de REA: o que já temos e no que 
precisamos avançar 

SME-SP



Políticas de REA: o que já temos e no que 
precisamos avançar 





O novo PNE (PL 8035/10) apresenta 10 diretrizes objetivas e 

20 metas, seguido de estratégias específicas de 

implementaçao. O texto oferece maneiras para que a 

sociedade possa controlar e cobrar as conquistas do  plano.

Plano Nacional de Educação: REA é 
mencionado em 2 metas (5 e 7)

http://migre.me/mbq07 

http://migre.me/mbq07




Se você é educador(a)

Pode utilizar, redistribuir, melhorar, revisar, 
atualizar, remixar conteúdos REA.

Pode criar conteúdos REA adequados a 
realidade da sua escola e/ou turma e se 
tornar autor.

Pode ter seu material adaptado e utilizado 
em qualquer parte do mundo.



O caso dos alunos

Utilizar REA pode ser o estímulo que faltava: 
criação (individual ou colaborativa).

Aluno autor ganha reconhecimento por seus 
trabalhos/materiais.

 Membros ativos da disseminação da cultura 
livre e da construção colaborativa do 
conhecimento.



Gestão escolar

Formação de professores;
Adequação e customização de materiais;
Valorização da cultura local;
Economia de recursos.
Pode ampliar o acesso à educação;
Pode ter seu material adaptado e utilizado em 
qualquer parte do mundo.




Livro REA 
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Vídeos:

Ética Hacker: http://www.youtube.com/watch?v=pFXI8KlUC0w
Sobre o Creative Commons: http://www.youtube.com/watch?v=HgvUEvigvyU
Lei de Direito Autoral no Brasil: http://www.youtube.com/watch?v=kxqiZpICOmE
Direito Autoral: http://www.youtube.com/watch?v=JSZpyX2bqAY
Canal REA.br no Youtube: http://www.youtube.com/user/reabrasil1
Rafaella Traniello: http://vimeo.com/2784584  e http://vimeo.com/1457042 

Materiais

Caderno REA para educadores: http://educacaoaberta.org/wiki/index.php/Caderno_REA 
Informações sobre projetos REA no Brasil e no mundo: www.rea.net.br   
A Riqueza das Redes http://cyber.law.harvard.edu/wealth_of_networks/Main_Page e 
http://www.congo-education.net/wealth-of-networks/ 
Para Entender a Internet – Sobre Pirataria http://www.paraentender.com/internet/pirataria
Jargon file (arquivo de jargões) - http://catb.org/jargon/ 
Bibliografia sobre REA: https://www.zotero.org/groups/edaberta/items/ 
Lista de softwares livres alternativos aos proprietários: https://prism-break.org/en/all/ 
Bibliografia sobre Educação Aberta: https://www.zotero.org/groups/edaberta/items 

Para Saber Mais
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Obrigada!!!

www.educadigital.org.br
@ieducadigital

Priscila Gonsales
prigon@educadigital.org.br 
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