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RESUMO 

A formação continuada é indispensável para a construção e renovação do saber docente. O 

educador deve sempre atualizar o seu conhecimento para assim acompanhar e atender as 

diferentes necessidades de seus alunos. Este artigo apresenta um relato sobre uma experiência 

realizada com professores de uma escola estadual da rede pública de Petrolina. Essa ação é 

ligada ao projeto Educador Tecnológico – iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Sertão Pernambucano – e teve por objetivo enfatizar a importância da 

formação continuada e do uso de novas tecnologias para a promoção de melhorias no trabalho 

docente. O projeto consistiu em um curso sobre Recursos Educacionais Abertos visando o uso 

e a produção desse tipo de material abordando a sua relevância para o contexto escolar. A 

pesquisa é de caráter qualitativo sendo que os procedimentos utilizados para coleta dos dados 

foram a observação e questionário. Os resultados apontam que os participantes se engajaram 

com a proposta do projeto que era despertar esses profissionais para a importância da 

formação continuada na sua prática educacional. Conclui-se ainda que o curso realizado 
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trouxe contribuições efetivas para a formação dos professores, o que possivelmente poderá ser 

refletido na sua prática em sala de aula e no processo de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Formação Continuada, REAs, Tecnologias na Educaçã 

1. Introdução 
 O ato de ensinar deve ser atualizado constantemente para acompanhar as 

transformações que acontecem longo dos anos, pois cada geração possui necessidades 

diferentes de aprendizagem. É nesse ponto, que se torna indispensável à formação continuada 

do professor. Essa formação não se resume a um diploma recebido pela conclusão da 

graduação, pelo contrário, a profissão de professor deve passar constantemente por uma 

revisão e construção de saberes [TARDIF, 2002]. Ser educador é se renovar a cada dia, vestir 

o seu saber, o seu conhecimento com novas roupagens.  De acordo com Cambraia e Fink 

(2014), o professor deve ser preparado para os desafios e incertezas da contemporaneidade. É 

primordial que os conhecimentos pedagógicos sejam constantemente revisitados e 

transformados de acordo com as diferentes exigências presenciadas durante o processo de 

ensino e aprendizagem. Sousa (2008) afirma que “[...] ser docente implica, portanto, dominar 

uma série de saberes, capacidades e habilidades especializadas que o fazem competente no 

exercício da docência.”  Ensinar é, portanto, um desafio constante. 

 Em tempo de modernidade e de grandes avanços nas tecnologias, uma das principais 

exigências que surgem para o professor é ensinar em meio a todo esse aparato tecnológico. 

Isso constitui, antes de tudo, um desafio para o educador que precisa apropriar-se de tais 

conhecimentos. É válido ressaltar que a tecnologia não deve ser contemplada como inimiga do 

professor, e sim como recurso para dinamizar o processo de ensino e aprendizagem e 

ressignificar o trabalho escolar. Nesse contexto, surgem como aliados do professor em sala de 

aula, os Recursos Educacionais Abertos (REA). Estes vêm conquistando a atenção de 

pesquisadores, educadores e governos pelo fato de representarem uma alternativa para 

ampliação do acesso ao ensino e melhoria da qualidade da educação. 

 Assim, esse artigo enfatiza a importância da Formação Continuada na vida do docente 

e o uso dos Recursos Educacionais Abertos como ferramenta de apoio ao ensino. O texto 

relata uma experiência realizada com professores de uma escola da rede pública estadual da 
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cidade de Petrolina. Essa intervenção foi uma ação promovida pelo projeto Educador 

Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 

e consistiu na realização de um curso sobre o uso de REAs.  

2. A Importância da Formação Continuada de professores 

 Educar é um desafio árduo, pois o professor deve lidar com a heterogeneidade e as 

diferentes maneiras que seus alunos concebem o conhecimento.  Segundo Silva (2001), a 

formação do educador deve considerar as necessidades de conhecimento e as reais dificuldades 

vivenciadas na sala de aula.  

 O processo de formação continuada de professores é algo que tem sido debatido a anos 

por vários teóricos. Entre esses autores que apresentam discussões sobre esta temática e 

ressaltam sua relevância estão Libâneo (2004), Nascimento (2000), Imbernón (2011), entre 

outros. 

 Segundo Libâneo, 

O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação inicial. A 
formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos 
destinados à formação profissional, completados por estágios. A formação 
continuada é o prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento 
profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho e o 
desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além do exercício 
profissional. (LIBÂNEO, 2004, p. 227). 

 O autor ainda afirma que a formação deve continuar durante toda a trajetória 

profissional do docente, pois a mesma tem função de construir profissionais participativos, 

críticos e reflexivos diante das mudanças da sociedade. Esse tipo de profissional é descrito por 

Imbernón (2011) como agente de mudança, individual e coletivamente. Em outras palavras, o 

professor deve estar em constante atualização para seja bem-sucedido em sala de aula.  

 A formação continuada é a oportunidade para a aquisição de novos conhecimentos. 

Contudo, para ser bem-sucedida, a mesma precisa ser significativa para o professor. Segundo 

Nascimento (2000), muitas iniciativas de capacitação dos docentes têm demonstrado pouca 

eficácia, e alguns motivos são: a desvinculação entre teoria e prática; o destaque excessivo 

dado aos aspectos normativos; a falta de projetos coletivos, entre outros.  Isto é, a formação só 

é expressiva e válida se promover mudanças na postura do professor. 
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3. REA: Definições e contribuições para o trabalho escolar 

 Para chegar ao conceito de Recursos Educacionais Abertos se faz necessário o 

entendimento do que seja Educação Aberta. Trata-se de um movimento emergente de 

educação que visa à partilha de boas ideias entre colegas educadores disseminando a 

colaboração e interatividade. Santos (2013), afirma que nesse movimento, a ideia de que o 

conhecimento deve protegido por senhas ou limitações de acesso é constantemente desafiada. 

Surgindo uma nova proposta: ensinar e aprender devem ser acessíveis a todos. E é nesse 

discurso que surge o novo pilar da Educação Aberta: os REA. 

 Citado pela primeira vez em uma conferência da UNESCO em 2002, os Recursos 

Educacionais Abertos - comumente conhecidos por sua sigla em inglês OER (Open 

Educational Resources).- são materiais digitais que estão disponíveis de forma livre e aberta 

para a comunidade acadêmica, e podem ser utilizados para o ensino, a aprendizagem e a 

pesquisa.  

 Para Amiel. et al. (2012), “O conceito de REA é focado em dois princípios: licenças 

de uso que permitem maior flexibilidade, e uso legal de recursos didáticos; e abertura técnica, 

no sentido de utilizar formatos de recursos que sejam fáceis de abrir e modificar em qualquer 

software. ” Dessa maneira, um REA pode ser visto como adaptável para suprir as 

necessidades individuais de cada usuário. Já para Rossini et. al. (2012), REA são conteúdos 

abertos de aprendizagem, materiais usados em processos de ensino-aprendizagem e que estão 

disponíveis na web sob licenças específicas. De acordo com Hilen (2006), estes, 

compreendem três elementos principais: 

 - Conteúdos de Aprendizagem: são os conteúdos em si. Alguns cursos completos, 

materiais de curso, tópicos de conteúdo, metodologia de ensino e aprendizado, exercícios, 

temas de aprendizagem, coleções, periódicos, etc. 

 - Ferramentas: softwares, cujo objetivo é auxiliar a criação, entrega, uso e melhoria 

do Conteúdo de Aprendizagem. Inclui também busca e organização do conteúdo, sistemas de 

gerenciamento de conteúdo e de aprendizagem, ferramentas de desenvolvimento de conteúdo 

e comunidade de aprendizado online. 
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 - Recursos para implementação: licenças de propriedade intelectual que promovem a 

publicação aberta de materiais e das ferramentas, estabelecer princípios e localização de 

conteúdo, como indexação, arquivamento, etc.  

 Segundo a UNESCO, os REA:  

(...) normalmente são disponibilizados gratuitamente através da Web. Seu 
principal uso é de professores e instituições educacionais no desenvolvimento de 
cursos, mas eles também podem ser usados diretamente pelos alunos. Recursos 
Educacionais Abertos incluem objetos de aprendizagem, tais como material de 
aula, referências e leituras, simulações, experiências e demonstrações, bem como 
currículos, apostilas e guias dos professores (UNESCO,2002).   

 Os REA são regidos por quatro liberdades, conhecidas como os “4Rs”: Usar 

(compreende a liberdade de usar o originar ou uma nova versão do REA), Aprimorar  (A 

liberdade de adaptar e melhorar os REA), Recombinar (Ter a liberdade para combinar, fazer 

misturar e colagens de uma REA com outro) e Distribuir  (Possuir a liberdade de fazer cópias 

e compartilhar o REA com outras pessoas).  

 Por ter uma ideologia que prega a coletividade, a aprendizagem conjunta no meio 

acadêmico, os REA são fortes aliados para o docente facilitando e inovando o trabalho 

escolar. Dentre as suas vantagens estão: a facilidade de acesso e a criatividade de produção, 

levar a tecnologia para a sala de aula de uma maneira produtiva, planejada promovendo a 

ideia de autoria entre professores e alunos.  

4. Metodologia 

 A experiência foi realizada com 15 professores de uma escola estadual da rede pública 

de Petrolina através do Projeto Educador Tecnológico – cuja iniciativa é capacitar educadores 

quanto ao uso de tecnologias na educação. Durante o desenvolvimento desse trabalho foi 

utilizada a abordagem qualitativa que “[...] trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2012).  

 A intervenção consistiu em uma formação para os docentes sobre o uso de Recursos 

Educacionais Abertos. O curso teve a duração de três meses perfazendo uma carga horária de 

30 horas. Com aulas conceituais e práticas, o participante foi capacitado para buscar, utilizar e 

produzir REA.  
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 Inicialmente para elaboração desse curso foram considerados alguns pontos, entre eles, 

o perfil do professor para identificar se tinha conhecimento prévio ou não das ferramentas que 

seriam utilizadas: PowerPoint e Word. Foi detectado nessa primeira investigação que alguns 

possuíam dificuldades no manuseio desses softwares. Sendo assim foi realizado três 

encontros, com duração de 3 horas cada, onde foram demonstrados os principais recursos de 

cada programa. Após essa capacitação iniciou-se as aulas conceituais, na oportunidade os 

educadores conheceram os Recursos Educacionais Abertos, seu impacto nas práticas de 

ensino e aprendizagem, e seus tipos de licenças. Em seguida foram instruídos a buscarem 

materiais de ensino em repositórios de REAs.  

 Com os professores já apropriados da parte conceitual foi iniciada a prática que 

consistiu na construção de conteúdos didáticos que respeitassem as quatro liberdades que 

regem um recurso educacional aberto: Usar, Aprimorar , Recombinar e Distribuir . Esta 

segunda fase foi dividida em duas etapas: construção de jogos no PowerPoint utilizando o 

Hiperlink e a produção de e-books (livro digital) utilizando o Word. A figura 1 apresenta um 

dos jogos construídos por um participante, cujo objetivo foi acertar o nome e curiosidades de 

personalidades famosas. Esse jogo pode ser utilizado nas disciplinas de Artes e História. 

 
Figura 1 – Jogo Quem Sou Eu  

 Já na figura 2 é possível visualizar um dos e-books produzido durante a execução do 
curso. Ele trata sobre as curiosidades olímpicas e pode ser usado na disciplina de Educação 
Física:  
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Figura 2 - E-book Curiosidades Olímpicas  

 Ao final, todos esses materiais produzidos foram publicados em 

plataformas/repositórios de REAs, cumprindo assim uma das liberdades dos REA que é 

distribuir e compartilhar o material produzido, já que a ideia principal é que qualquer material 

publicado possa ser utilizado e recombinado por outras pessoas. Formando dessa maneira uma 

grande rede de aprendizado e troca de conhecimentos.  

5. Resultados 

 Para avaliar os resultados dessa experiência foram aplicados questionários e realizadas 

constantes observações com o intuito de verificar como os professores se sentiram ao utilizar 

o recurso educacional aberto e produzir/criar materiais para dinamizar a sua aula e 

compartilhá-los em plataformas abertas. 

 Na primeira pergunta os participantes foram questionados se já sabiam o que eram 

REA antes da formação:  
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Gráfico 1 

 Nas respostas 66,7% dos participantes afirmaram desconhecer o que seriam Recursos 

Educacionais Abertos e 33.3% disseram que conheciam. Porém, quando questionados se já 

tinham utilizado REA foi obtido o seguinte resultado:  

 
Gráfico 2 

 Foi observado que a maioria dos participantes, 83,3%, nunca havia usado um Recurso 

Educacional Aberto. Após essa coleta de dados foi realizado um momento de conversa com os 

participantes para saber o feedback dos mesmos sobre o curso. Quando interrogados sobre o 

que acharam de usar REA, afirmaram que era bastante interessante, pois o material é 

facilmente encontrado na Internet e que poderia ser compartilhado entre os colegas. Ainda 
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relataram que as estratégias e dicas para o uso de REA, apresentadas no curso, iriam 

contribuir efetivamente para suas atividades em sala de aula. 

 Os resultados apontam que os professores se engajaram com a proposta do curso. 

Todos participaram das atividades que foram desenvolvidas. Alguns demonstraram uma maior 

dificuldade no uso do computador, mas isso não atrapalhou a produção dos Recursos 

Educacionais Abertos. Ao final da formação todos os docentes desenvolveram as habilidades 

e competências esperadas.  

6. Desafios encontrados e considerações finais 

 Ao se falar em formação para professores é natural que surjam muitos obstáculos 

durante o percurso. Assim, essa experiência, inicialmente, apresentou alguns desafios: 

 - Rejeição e receios dos professores no início das atividades: Alguns professores 

relataram que tinham uma rotina de trabalho exaustiva e que não dispunham de tempo para a 

formação. Ainda demonstraram receio por ser uma formação que exigia o uso do computador, 

o que leva a confirmação de que muitos educadores ainda possuem medo de usar a tecnologia 

no seu cotidiano escolar. Para reverter esse entrave foi preciso vários diálogos para convencê-

los de que o computador nada mais que um parceiro para o processo de ensino e 

aprendizagem. Quanto ao horário das atividades foram adaptados conforme a rotina de cada 

docente. 

 - A Internet e computadores da escola: Os softwares dos computadores da escola se 

encontravam desatualizados. Foi feito um rápido reparo nas máquinas para os professores 

conseguissem utilizá-las. No entanto, outra barreira surgiu, a internet da escola oscilava 

bastante e ficava dias sem acesso. Para contornar essa situação, o ministrante responsável pela 

formação roteava o 3G do seu celular para os computadores, um por um, e assim os 

professores podiam publicar o material produzido nas plataformas de REA.  

 Embora tenham se apresentados tantos desafios foi possível superar cada um e realizar 

com sucesso a formação. Essa experiência destacou a importância da formação continuada 

para a construção do saber docente. As aulas conceituais e práticas que aconteceram durante 

este trabalho condiz com a afirmação levantada por Machado (2005) que “a formação 

continuada é um dos aspectos importantes para reunir a teoria e a prática no contexto 
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profissional”. É nessa situação que os professores percebem e abstraem as melhorias partindo 

da prática e aliando- a à teoria. Momentos assim tornam o ensino- aprendizagem mais claros e 

interessantes aos educandos. 

   Destaca-se também, nessa experiência, a importância dos REA como aliados 

promissores da educação. Contudo, mesmo com facilidade de acesso a conteúdo muito ainda 

deve ser feito para propagar a ideologia dos Recursos Educacionais Abertos. Para que assim 

eles sejam conhecidos/reconhecidos, utilizados/reutilizados efetivamente no meio acadêmico. O 

investimento no uso de REA contribui com a qualidade da educação, permite a partilha de 

saberes e aquisição do conhecimento em diversas áreas. Como enfatiza D’Antoni (2012): “a 

partilha de recursos do mundo para o bem comum ressoa com o compromisso internacional de 

Educação para Todos”. 

  Por fim, para as conclusões finais, ressalta-se que a iniciativa desse trabalho gerou 

alguns frutos, dentre eles o 1º Lugar de Melhor Projeto PIBEX no evento XI Jornada de 

Iniciação Científica realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sertão Pernambucano – Campus Oiricuri. Resultados assim demonstram que cada 

investimento na formação do professor é válido. Dar a oportunidade para esse profissional 

aprimorar, renovar os seus conhecimentos oferece melhorias para o ensino.  
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