
rea
recursos  educacionais  abertos

• O que são?
Quaisquer materiais educacionais que possam ser utilizados, alterados, remi-
xados e compartilhados livremente por todas as pessoas. São livros, planos de 
aula, softwares, jogos, resenhas, trabalhos escolares, vídeos, áudios, imagens e 
outros recursos compreendidos como bens educacionais essenciais ao usufruto 
do direito de acesso à educação e à cultura.

• Pra que servem?
Para facilitar o acesso de todas as pessoas ao conhecimento. Para garantir a 
liberdade e a criatividade de produção. Para incentivar práticas de colaboração, 
participação e compartilhamento. Para aproveitar melhor os recursos públicos 
investidos em material didático. Para incentivar que educadores e estudantes 
sejam reconhecidos como autores. Para melhorar o conteúdo que já existe. Para 
uma educação de qualidade. Para incentivar a produção de conteúdos locais. 
Para melhorar o uso dos impostos pagos por todos. Para permitir o acesso à 
educação a quem está na escola e a quem não está.



• O que eu tenho com isso?
Se você é educadora ou educador pode utilizar, redistribuir, remixar, melhorar, 
revisar, atualizar os conteúdos REA, em vez de utilizar pacotes educacionais pro-
duzidos por outros. Ao criar conteúdos educacionais definidos como REA poderá 
ter a autoria do trabalho  reconhecida  e aumentar a possibilidade de escolher 
o material e adequá-lo à sua realidade. Pode, da mesma forma, ter seu material 
adaptado e utilizado em qualquer parte do mundo!

Se você é estudante e acredita que o conhecimento é construído e reconstruído dia-
riamente pelas pessoas, a partir do acúmulo da humanidade, venha contribuir com a 
expansão dos REA!  Sua contribuição nesta construção pode ser utilizada, alterada e re-
mixada. Além de aprendiz, você é autora ou autor e pode ter reconhecimento por isso.

Se você é gestora ou gestor público, adotando REA como política, contribuirá para que 
todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento. E será eficiente: vai fazer mais coisas, 
com menos recursos. Com o dinheiro que pagaria apenas pelo uso restrito de material 
didático, pode replicar as possibilidade de usos, fomentar a produção de novos conte-
údos, incentivar o trabalho e a formação 
de professores. Ademais, ajudará a au-
mentar a capacidade nacional de pes-
quisa e criação de materiais educacio-
nais, incluindo professores, estudantes 
e a comunidade. Também reconhecerá 
que o dinheiro vindo de impostos deve 
gerar recursos livres que permitarm 
uma educação inclusiva para todos!
 
Se você é ativista de algum movimen-
to social, levantar a bandeira REA sig-
nifica defender a educação participa-
tiva e emancipadora. Estudantes e 
educadores ganham autonomia para 
criar novos materiais e readequar o 
que existe. Sem falar na possibilida-
de de todas as pessoas acessarem o 
conhecimento livremente.

Para saber mais: http://www.rea.net.br

O que eu produzo e 
compartilho já não é 
REA? Depende...

• Está licencidado de maneira flexí-
vel, por meio de uma licença livre 
como as do Creative Commons, por 
exemplo?

• Está publicado na internet, acessí-
vel a qualquer pessoa?

• A publicação está num formato de 
arquivo acessível a quem utiliza os 
mais diversos softwares? PDFs, por 
exemplo, não são o bastante para 
incentivar diversas possibilidades 
de usos.


