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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar os limites e as possibilidades correlativas à 

área de Ecologia em um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Educação 

a Distância. A questão norteadora foi: Quais são os limites e as possibilidades de 

um Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Educação a Distância diante 

das necessidades formativas inerentes a área de Ecologia? Os dados foram 

constituídos por meio de entrevistas semiestruturadas, aplicação de questionário, 

análise de documentos, tais como o Projeto Pedagógico do Curso e a Matriz 

Curricular, além do diário de campo da pesquisadora e, submetidos à técnica de 

Análise Textual Discursiva (ATD), a partir de categorias definidas com base no 

referencial teórico adotado. Os resultados apresentados indicam que o curso 

investigado, apesar das limitações apontadas, proporciona aos seus licenciandos o 

desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo sobre sua prática docente e, 

sobre o que eles precisam “saber” e “saber fazer” para ensinar Ecologia na 

Educação Básica. Indicando assim, que o novo perfil do professor de Biologia que 

será formado neste curso estará mais preparado para proporcionar aos seus 

educandos o entender do processo de produção/construção do conhecimento 

biológico, estando afinado com as demandas da sociedade como um todo, 

identificando problemas e apresentando soluções, sabendo localizar a informação 

transitando por diversas áreas de conhecimento, estando familiarizado com as 

linguagens contemporâneas, no sentido de favorecer a mediação nos processos de 

aprendizagem, estando dessa forma, mais preparado para enfrentar os desafios e 

necessidades da área de Ecologia. 

 

Palavras-chave: Educação a Distância. Ensino de Biologia. Ensino de Ecologia. 

Formação inicial de professores. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the limits and the possibilities correlative in the 

ecology area in a graduation course in Biological Sciences in Distance Education. 

The guiding question were: What are the limits and the possibilities of a Degree 

course in Biological Sciences in Distance Education to the training needs inherent in 

the area of ecology? The data were built through of semi-structured interviews, 

questionnaires, document analysis, analysis of the Pedagogical Project of the Course 

and Matrix Curriculum, beyond the researcher's field diary and submitted to the 

technique of Discursive Textual Analysis (ATD) from defined categories based on 

reference theoretical adopted. The results presented indicate that the investigated 

course, despite the limitations presented, provides its undergraduates the 

development a critical and reflective thinking about their teaching practice, and on 

what they need to "know" and "know how to do" to teach Ecology in Education 

Basic. Indicating, thus that the teacher Biology new profile that will be formed in 

this course will be more prepared to give its students the understanding of the 

production process/construction of biological knowledge, being in tune with the 

demands of society as a whole, identifying problems and presenting solutions, 

knowing locate the information moving through various areas of knowledge, being 

familiar with contemporary languages, to promote mediation in learning processes, 

thus being more prepared to meet the challenges and needs of Ecology area. 

 

Keywords: Distance Education. Biology teaching. Ecology Teaching. Initial training 

of teachers. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Revivendo a minha história de vida educacional e profissional e apresentando a 

gênese do problema de pesquisa 

 

Inicio este trabalho fazendo uma retrospectiva da minha trajetória de vida 

pessoal, educacional, profissional e expectativas de vida, que fizeram parte da 

minha busca pelo conhecimento, a fim de adquirir novos saberes e experimentar 

crescimento pessoal e profissional. 

Minha vida escolar inicia-se em 1961 no jardim da infância aos três anos de 

idade, quando aprendi a ler e a escrever. Eu, meus pais e mais quatro irmãos, 

morávamos na cidade de Santo Estevão, local aonde nasci. Morávamos na zona 

rural, próximo a cidade. E, mesmo morando na “roça” meus irmãos já estudavam 

na “cidade”. Mas, naquele ano, como eu ainda era muito pequena e já ia começar a 

frequentar a escola, os meus pais acharam por bem, alugar uma casa na cidade a 

fim de facilitar o nosso acesso à escola.  

Embora meus pais nunca tivessem frequentado à escola, eles acreditavam 

muito no valor do estudo e do trabalho para a formação pessoal. E, por conta disso, 

eles sempre procuraram investir em nossa formação.   

Em 1964, mudamos para a cidade de Jequié- Bahia, onde vivemos até hoje. 

Ao chegar à cidade, a minha mãe me matriculou juntamente com o meu irmão mais 

velho (três anos mais velho que eu) na mesma escola, a Escola Adventista de Jequié, 

onde fizemos o 1º ano primário com a professora Marieta. Naquela época existia o 1º 

ano “A” e o 1º ano “B”. Ao concluirmos estas séries, fomos estudar em outra escola, 

a Escola Júlia Magalhães. Lá, nós (eu e o meu irmão), cursamos a 2a e 3a séries 

primárias com a mesma professora (professora Marival), a qual era uma pessoa 

sábia, muito competente, amiga e verdadeira orientadora. 

Lembro-me, que todos os dias antes de iniciar a aula tinham que rezar e, 

todas às segundas-feiras se cantavam o hino nacional, além de ter que cantar hinos 

comemorativos, em datas especiais, como por exemplo, no dia da árvore, no dia do 

soldado, no dia da bandeira etc. Sem contar que todas às sextas-feiras tinham, 
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também, a lição de tabuada (chamava-se sabatina), e quem não soubesse responder, 

ficaria de castigo (só saia da escola depois que conseguisse responder). Além disso, 

faziam-se cópias e ditados e, quem escrevesse alguma palavra errada (teria que 

escrever a palavra correta várias vezes no caderno). Tínhamos aulas de Educação 

Moral e Cívica, aritmética e desenho, além de outras disciplinas.  

Lembro-me, ainda, que na escola havia um parque infantil, um posto de 

saúde e uma lavanderia (onde as mulheres da comunidade iam lavar roupas). E, no 

horário do recreio, a professora estava sempre participando conosco das 

brincadeiras. Tempo muito bom, nunca vou esquecer-me da professora Marival. 

Quando concluímos a 3ª série do curso primário, meus pais se separaram e, 

tivemos que nos mudar para a cidade de Ipiaú – Bahia porque meus irmãos mais 

velhos teriam que trabalhar para ajudar financeiramente no orçamento da família e, 

foi lá onde encontraram emprego. Em Ipiaú, cursamos a 4a série na escola Borda da 

Mata com a professora Miralva. Excelente professora. 

Naquela época, existia o exame de admissão para ingressar no curso 

ginasial. Este era realizado no final da 5ª série primária. No entanto, os alunos que 

concluíssem a 4ª série e, que a professora achasse que tinha condição de fazer a 

prova de admissão ao ginásio, eram indicados a fazerem. Foi o que aconteceu 

comigo e com o meu irmão ao concluir a 4ª série. A professora Miralva, chamou a 

nossa mãe e orientou-a a nos matricular para realizar o referido exame. Contudo, a 

preocupação de minha mãe com os nossos estudos, fez com que ela se sentisse 

receosa em deixar que nos submetêssemos ao referido exame no final daquela série, 

uma vez que meus irmãos mais velhos (os três) já haviam prestado o exame e foram 

reprovados, e por conta disso, ficaram sem estudar. E, não era isso o que ela queria 

para nós.  

No ano seguinte, o relacionamento de meus pais voltou ao normal e, nós 

retornamos para a cidade de Jequié onde cursamos a 5ª série primária na escola 

Anísio Teixeira. Vale ressaltar, que fizemos todo o nosso curso primário em escola 

pública. 

Ao concluir a 5ª série, prestamos o “famoso” exame de admissão ao ginásio 

no ano de 1967 e, fomos aprovados logo na primeira vez. A partir daí, eu e meu 
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irmão deixamos de ser colegas. Eu fui estudar no Instituto de Educação Régis 

Pacheco (IERP), e ele em outro colégio. 

Fiz todo o meu curso ginasial no referido Instituto, o qual tinha uma boa 

qualidade de ensino e era referência na cidade, prá não dizer no município. 

Portanto, posso dizer que toda a minha base de conhecimento escolar foi adquirida, 

principalmente, nos curso primário e ginasial, além das orientações que recebi de 

minha mãe, que mesmo sem ter frequentado escola, com todo o seu esforço, 

dedicação e sabedoria, conseguiu por si só aprender a ler e a escrever e, tornar-se 

“professora leiga”. 

Ao concluir o curso ginasial, fiz o curso técnico em Auxiliar de 

Administração, também, no Instituto de Educação Régis Pacheco. Esse curso era 

ministrado no turno noturno. Como na cidade não tinha muitas opções de curso e, 

eu não gostava da carreira do magistério (um dos cursos que era oferecido no turno 

diurno naquela instituição), optei por fazer este curso, mesmo porque pretendia, 

também, arrumar emprego, o que só veio a acontecer, depois que conclui o curso.  

O meu sonho após concluir o segundo grau, era fazer o curso de medicina, 

fisioterapia ou mesmo administração. No entanto, como não existiam cursos de 

nível superior na cidade (só existiam na capital do estado), e por conta da 

dificuldade financeira, preferi nem expor esse meu desejo para minha mãe, porque 

sabia da sua preocupação em relação a nossa formação e, sabia também, que ela iria 

se sacrificar para poder realizar, assim, acabei desistindo do sonho. 

Em 1987, dez anos após ter concluído o segundo grau, já casada e 

trabalhando, resolvi fazer o vestibular uma vez que na cidade já tinha sido instalada 

uma universidade pública, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), a 

qual oferecia os cursos de Licenciatura em Ciências e o Bacharelado em 

Enfermagem. Optei por fazer o curso de Licenciatura em Ciências. Porém, tive 

muitas dificuldades, principalmente com as disciplinas de Genética, Zoologia, 

Botânica, Bioquímica e Citologia (animal e vegetal), não só em função da minha 

formação anterior, como também, por conta do trabalho, uma vez que o meu 

horário de saída do trabalho era incompatível com o horário das primeiras aulas na 

faculdade. Nessa época eu trabalhava em uma empresa estatal e tinha quer cumprir 
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metas, o que geralmente me obrigava a sair mais tarde, não tendo como chegar cedo 

à Universidade para assistir as primeiras aulas. Por conta disso, precisei fazer o 

vestibular mais duas vezes para poder concluir o curso sem que fosse jubilada.  

Assim que consegui concluir a Licenciatura em Ciências, dei continuidade 

ao curso no intuito de plenificar o mesmo, optando pela habilitação em Biologia.  

Durante todo o período (1990 a 2000) que trabalhei na empresa estatal, 

sempre procurei aproveitar as oportunidades de formação que esta empresa nos 

oferecia. Assim, dentre os vários cursos, seminários, oficinas e encontros oferecidos, 

fiz o curso de inglês, o que muito me ajudou a conseguir segurar a minha vaga no 

futuro emprego. 

No ano de 2001, com muito sacrifício, consegui concluir a Licenciatura em 

Ciências com habilitação em Biologia. E, neste mesmo ano, como estava 

desempregada, prestei concurso para a Secretaria Estadual de Educação do Estado 

da Bahia visando uma vaga na disciplina de Biologia e, fui aprovada e convocada. 

Mas, como ainda não havia colado grau da Licenciatura em Biologia, comecei a 

trabalhar, atuando como professora, pelo Regime de Direito Administrativo 

(REDA) no ensino fundamental e ensino médio, lecionando a disciplina de Inglês, 

com carga horária de 40 horas na cidade de Manoel Vitorino - Bahia. No ano 

seguinte (2002) fui efetivada pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, e 

passei a lecionar a disciplina de Biologia no ensino médio e na Educação de Jovens e 

Adultos. 

Ainda no ano de 2002, fiz a seleção para o curso de especialização em 

Zoologia, oferecido pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e, fui 

aprovada. Foi aí que tive a oportunidade de conhecer, através da coordenadora do 

curso (professora Dra. Lílian Boccardo) o meu orientador, o professor Dr. Ricardo 

Jucá Chagas. 

Neste curso de especialização em Zoologia, desenvolvi o meu projeto de 

pesquisa na área de Ictiologia, e tive como orientador o professor Ricardo Jucá, o 

qual me convidou para participar, como voluntária, do projeto de pesquisa Ecologia 

trófica das comunidades de peixes do reservatório da Barragem da Pedra, Jequié- 
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Bahia, financiado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde 

permaneci até o ano de 2006. 

No ano de 2004, fiz a seleção para o curso de especialização em Ecologia 

com ênfase em ecossistemas do semi-árido baiano, oferecido pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia. Cursei toda a carga horária do curso, mas não 

cheguei a concluir.  

No ano de 2007, passei a fazer parte da Gestão escolar, como vice-diretora 

pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, na cidade de Jequié, onde 

permaneço até a presente data. Portanto, atualmente, atuo com carga horária de 20 

horas como professora de Biologia na cidade de Manoel Vitorino e, 20 horas como 

vice-diretora na cidade de Jequié. 

No ano de 2009, fiz a seleção e fui aprovada para o curso de formação de 

professores (oferecido pelo PARFOR1) em Licenciatura Plena em Informática, na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, vindo a concluir no ano de 2012. 

No ano de 2013, fiz a seleção e fui aprovada para o mestrado acadêmico em 

Genética, Biodiversidade e Conservação oferecido pela Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, porém, só cursei um semestre e desisti. 

Já, no ano de 2014, fiz a seleção e fui aprovada para o mestrado acadêmico 

em Educação Científica e Formação de Professores, oferecido pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, de onde veio a ser gerado o presente trabalho de 

pesquisa que tem como orientador o professor Dr. Ricardo Jucá Chagas.  

Ressalto, que quando ingressei na área de Educação (no ano de 2001), 

apesar de não ter afinidade com a referida área, passei a investir no meu 

aperfeiçoamento profissional, acreditando e defendendo que é possível, sim, no 

espaço escolar, o professor deixar suas contribuições na formação de indivíduos 

críticos e conscientes do seu papel na sociedade.  

Assim, ao ingressar no Programa de Pós Graduação em Educação Científica 

e Formação de Professores (PPG-ECFP), as discussões em torno da formação de 

professores se ampliaram e percebi que estava além da formação e atuação de 

                                                           
1Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR): é um programa emergencial criado para 
permitir a professores em exercício na rede pública de educação básica o acesso à formação superior 
exigida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 
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muitos profissionais com os quais convivo. E, apesar de não ter experiência em 

cursos de Educação a Distância (EAD), observei momentos de angústia de meu 

esposo ao fazer um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, oferecido nesta 

modalidade de educação, por uma Universidade Privada. Assim, a pretensão de 

analisar os limites e as possibilidades correlativas às necessidades formativas da 

área de Ecologia em um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na 

modalidade de Educação a Distância, originou-se da inquietação em saber como as 

Universidades públicas estão preparando esses profissionais, nesta modalidade de 

educação, para atuar na docência na educação básica, particularmente com a área 

de Ecologia.  
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1 - INTRODUÇÃO 

  

Em decorrência dos rápidos avanços ocorridos na sociedade atual, 

proporcionados pelo desenvolvimento científico e tecnológico, os conhecimentos 

dessa natureza se tornam cada vez mais valorizados, fazendo com que as ciências 

ocupem lugar de destaque nos currículos escolares (NARDI; ALMEIDA, 2004).  

Em contrapartida, a preparação do professor de Ciências em geral, e de 

Biologia em particular, é hoje reconhecida como o ponto crítico na reforma 

educacional. No momento, no Brasil este tema está na pauta de qualquer discussão 

sobre a melhoria da alfabetização científica e existe uma grande preocupação nessa 

área, evidenciada no crescente interesse em pesquisas com formação inicial e 

continuada de professores de Ciências e Biologia.  

Pesquisas como as de Carvalho e Gil-Pérez (1993) apontam críticas e 

limitações quanto à efetividade dos cursos de licenciatura na formação dos futuros 

professores para atuarem no Ensino Médio e Fundamental.  Esses autores apontam 

que a questão que se coloca hoje em relação ao professor como um dos fatores 

essenciais no processo ensino/aprendizagem de Ciências/Biologia, diz respeito aos 

conhecimentos que ele precisa adquirir para atuar na docência. 

Os próprios autores, já citados, apontam, ainda, que o professor de Ciências 

tem necessidades formativas fundamentais para que possa desempenhar bem o seu 

trabalho em sala de aula. Uma dessas necessidades é conhecer bem a matéria que 

ensina. E este conhecimento não se refere apenas ao conteúdo da mesma, mas do 

conhecimento da sua história, construção, epistemologia, para que assim se evitem 

visões dogmáticas sobre a ciência (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1993). 

Bastos e Nardi (2008) acrescentam, ainda, que quando o professor não tem 

conhecimento da matéria que leciona tem dificuldades com o planejamento e a 

condução das aulas. Logo, facilmente se presume que as deficiências de formação 

do professor em conteúdos de Biologia e outras áreas do conhecimento têm reflexos 

visíveis sobre o trabalho desenvolvido em sala de aula. 

Na visão de Krasilchik o problema da preparação ineficiente do professor 

de Ciências/Biologia,  
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agravou-se após a expansão do ensino superior [...]. As 
queixas que antes se referiam apenas a deficiências na área 
metodológica ampliaram-se para abranger a formação dos 
profissionais em relação ao conhecimento das próprias 
disciplinas, levando à insegurança em relação à classe, à 
baixa qualidade das aulas e a dependência estreita dos 
livros didáticos (KRASILCHIK, 1987, p. 48). 

 

De fato, Podemos perceber isto, também, na atuação profissional de alguns 

professores em seu dia a dia em sala de aula onde o ensino de Ciências “(...) ainda é 

baseado na transmissão de conteúdos científicos, não oferecendo a chance ao 

estudante de expor seus próprios pensamentos e suas observações de mundo no 

que se refere aos conhecimentos científicos” (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2001). 

Além disso, na maioria das vezes, os processos de ensino e aprendizagem na área 

de ciências, privilegiam o estudo de fatos isolados, com a reprodução simplificada 

de “verdades científicas”, em uma perspectiva de ensino transmissiva, que pouco 

contribui para interpretação e intervenção na realidade (CAMPOS; NIGRO, 1999). 

Isso posto, entendemos que proporcionar uma educação científica de qualidade 

constitui-se em um dos desafios para estes educadores. 

 Assim, entendemos que os cursos de formação inicial de professores, em 

especial o de Ciências/Biologia, devem oferecer ao futuro profissional, uma 

formação sólida, que não seja restrita aos aspectos técnicos, formais, 

descontextualizada aos problemas e demandas sociais, mas sim que se origine da 

própria realidade educacional que caracteriza o processo ensino-aprendizagem, 

contemplando os aspectos sociais e políticos da sociedade contemporânea. Pois, 

considerando que boa parte das características do professor é adquirida durante sua 

vida acadêmica, entendemos que os cursos de Licenciaturas devem fornecer ao 

futuro professor um bom conhecimento de como se aprende para poder ensinar 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2001, p. 29). 

Em relação aos cursos oferecidos na modalidade EAD, empreende-se que 

esta seja uma tarefa muito mais difícil, mesmo porque nesta modalidade de 

educação o aluno é levado a buscar construir o seu conhecimento intermediado por 

tecnologias e, separados espacial e/ou temporalmente dos professores. Apesar de 
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que poucos trabalhos que analisam o processo de formação de professores em 

cursos de EAD foram realizados (VALENTE; ALMEIDA, 2007), inclusive voltados 

para a formação de professores de Biologia. 

No entanto, para autores como Valente e Almeida (2007) a EAD incentiva a 

formação de sujeitos críticos quando pautada no diálogo constante, seja através da 

comunicação síncrona ou assíncrona que acontece nas plataformas virtuais de 

aprendizagem. Os próprios autores, já citados recordam ainda, que a EAD deve 

contribuir para a formação de um professor que seja provocador, que fomente a 

dúvida, crie e recrie questões e situações de aprendizagens voltadas também para 

sua formação, mobilizando diferentes saberes da sua própria prática docente 

(VALENTE; ALMEIDA, 2007). 

Dessa forma, empreende-se que a formação de professores a distância 

alcança possibilidades de atuação profissional, sem perder de vista o saber docente, 

o prazer e o significado contido na aprendizagem desde que não consista apenas 

em aulas de conteúdos pedagógicos para professores (PORTO; NEVES; 

MACHADO, 2012). Sendo necessário, portanto, buscar paralelamente o 

desenvolvimento de habilidades e competências que possibilitem ao professor 

desenvolver uma identidade profissional sólida, por meio de simulações e práticas 

do saber fazer docente (PORTO; NEVES; MACHADO, 2012). 

Por isso, é fundamental que os cursos de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, sejam eles presenciais ou a distância, devem proporcionar ao licenciando 

uma formação sólida, pautada no desenvolvimento de saberes integrados a 

interdisciplinaridade e competências fundada na relação entre teoria e prática, 

contextualizada, que articule saberes científicos, pedagógicos e da experiência no 

desenvolvimento da prática docente e situe o futuro profissional quanto ao seu 

papel e responsabilidade social, pois só assim, eles estarão capazes de formar 

cidadãos críticos e reflexivos, capazes de intervir positivamente  na sociedade. 

 Portanto, esta investigação teve como objetivo analisar os limites e as 

possibilidades correlativas à área de Ecologia em um curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas em Educação a Distância, ministrada na Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC). Mais especificamente procuramos conhecer a Proposta 
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Pedagógica do curso e analisar como são desenvolvidas as metodologias de 

trabalho e a mediação pedagógica no Ambiente Virtual de Aprendizagem como 

geradores de oportunidades formativas, bem como identificar os aspectos 

considerados pelos discentes, como positivos e negativos no uso dos recursos 

didáticos disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Assim, para alcançar os objetivos propostos procuramos responder a 

seguinte questão: Quais são os limites e as possibilidades de um curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas em Educação a Distância diante das 

necessidades formativas inerentes à área de Ecologia?  

Este trabalho se justifica pelo fato de buscar aprofundar conhecimentos 

sobre como estão sendo preparados os professores de Biologia nos cursos de EAD, 

oferecidos pelas Universidades Públicas, para atuarem na Educação Básica, 

particularmente com os conteúdos relacionados à Ecologia.  Dessa forma, 

consideramos que a sua relevância está em apresentar perspectivas de contribuições 

fundantes para pensarmos sobre formação de professores, ensino de Biologia e 

Ecologia, bem como a EAD, categorias estas que se inserem no movimento sócio 

técnico do nosso tempo. Logo, o tema aqui apresentado se torna importante pelo 

fato de poder contribuir com a área de Educação no sentido de subsidiar um melhor 

entendimento da geração de novos conhecimentos e aprimoramento dos processos 

de ensino-aprendizagem.  

Assim, estruturamos este trabalho em quatro capítulos, além da Introdução.  

No primeiro capítulo, apresentamos a fundamentação teórica. Este foi 

dividido em tópicos para apresentarmos aspectos relacionados às necessidades 

formativas do professor de Ciências e Biologia; a Educação a Distância e o Ensino 

de Ecologia. No segundo capítulo expusemos os aspectos metodológicos que 

permitiram explorar nosso objeto de estudo. Buscamos também, caracterizar o 

campo de estudo, os participantes da pesquisa, os instrumentos e procedimentos 

para obtenção dos dados e os princípios e procedimentos que foram adotados na 

análise dos dados. Posteriormente, o capítulo terceiro contempla a apresentação e 
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discussão dos resultados obtidos. Por fim, no quarto capítulo apresentamos as 

considerações finais desse trabalho. 
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2 - QUADRO TEÓRICO 

 

Para dar embasamento a fundamentação teórica deste trabalho, tornou-se 

necessário buscar algumas referências para contemplar as linhas teóricas adotadas 

para este estudo: Necessidades formativas de professores de Ciências e Biologia; 

Educação a Distância e; Ensino de Ecologia. 

 

1. Necessidades formativas dos professores de Ciências e Biologia 

 

No cenário atual, onde o conhecimento científico e tecnológico é cada vez 

mais valorizado na sociedade, a educação em Ciências enfrenta um grande desafio 

voltado para a construção de conhecimentos que contribuam para a formação de 

cidadãos críticos. Assim, para que os conhecimentos científicos sejam discutidos e 

para que o Ensino de Ciências seja realizado com qualidade, torna-se necessário o 

desenvolvimento profissional dos professores que atuam nessa área. 

Atualmente a formação de professores tem sido tema em destaque de 

muitas discussões nos meios social e acadêmico. As pesquisas na área apontam que 

os modelos de formação presentes na maioria dos cursos de licenciatura possuem 

diversos problemas, produzindo, dessa forma, reflexos no modo como os futuros 

docentes são formados e, consequentemente, trabalham em sala de aula 

(LONGUINI, 2004). 

Em se tratando de cursos de formação de professores em EAD, de acordo 

com Giolo (2008) o que está em pauta, não é exatamente a formação de professores 

para a docência a distância, mas para a docência presencial. Esse mesmo autor cita, 

por exemplo, que 

 

Os pedagogos irão enfrentar uma turma de alunos, vivos e presentes, 
reunidos numa escola, e, nesse ambiente, não serão exigidos apenas os 
conhecimentos adquiridos, mas um conjunto de saberes e habilidades 
(método adequado, equilíbrio emocional, comportamento ético, 
estratégias de domínio de classe, desinibição, liderança, paciência etc.), 
coisas que se aprendem nos livros e, principalmente, na prática da 
convivência, na experimentação, nas cobranças mútuas, nos 
laboratórios, nos seminários, nas palestras, nos debates temáticos, nas 
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apresentações culturais, nos estágios supervisionados, nas falas de sala 
de aula, dos corredores, do restaurante universitário etc. (GIOLO, 2008). 

  

Embora seja antiga a preocupação com o professor como um dos fatores 

essenciais no processo ensino-aprendizagem, até recentemente os estudos 

centravam-se nas características do bom professor ou nas “diferenças entre bons e 

maus professores”, no entanto, hoje, a questão que se coloca diz respeito aos 

conhecimentos que o professor precisa adquirir (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2003), 

para atuar na docência.  

 De acordo com Ferreira, 

 
O saber da docência requer formação em uma perspectiva 
multifrequencial, a saber: técnica, sociopolítica, científica, artística, 
interrelacional, de gestão e humana, pois reúne/articula saberes 
heterogêneos, plurais, como: saberes pedagógicos, da experiência, 
científicos, tecnológicos e políticos em um sentido de responsabilidade 
com a realidade social, ou seja, o trabalho do professor revela o 
engajamento político que este possui com relação à manutenção ou com 
a transformação das relações sociais do mundo capitalista (FERREIRA, 
2012). 

 
 Ainda, para a autora além de saberes éticos, estéticos, técnicos 

científicos e políticos a docência exige saberes da interatividade, da criatividade, da 

afetividade e da gestão, conforme representado na figura 1 abaixo: 
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FIGURA 01: Saberes da docência 

 

 

Fonte: FERREIRA, M. da C. A. Saberes pedagógicos/comunicacionais, pesquisa/formação: 

Reflexões sobre as experiências formativas das professoras online. Tese. Programa de Pós-
Graduação em Educação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2012. Disponível em: 
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/14360/1/MariaCAF_TESE.pdf. Acesso em: 
03 de Julho de 2016.  

  

Em relação aos saberes necessários à prática pedagógica do professor de 

Ciências/Biologia Gianotto (2016) comenta que,  

 

o domínio dos conteúdos específicos que se vai ensinar não é suficiente 
para ser um bom professor. A compreensão dos conceitos e objetos das 
disciplinas exige dos docentes o aprofundamento teórico-prático, o 
conhecimento e domínio de novas estratégias, técnicas e tecnologias 
educacionais que venham facilitar a compreensão do conhecimento a 
ser ensinado bem como sua efetiva transposição didática em sala de 
aula, evitando-se assim a reprodução fragmentada dos conteúdos 
(GIANOTTO, 2016). 

 

Krasilchik comenta que o problema da preparação ineficiente em relação ao 

professor de Ciências 

 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/14360/1/MariaCAF_TESE.pdf
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“agravou-se após a expansão do ensino superior [...]. As queixas que 
antes se referiam apenas a deficiências na área metodológica 
ampliaram-se para abranger a formação dos profissionais em relação ao 
conhecimento das próprias disciplinas, levando à insegurança em 
relação à classe, à baixa qualidade das aulas e a dependência estreita 
dos livros didáticos” (KRASILCHIK, 1987, p. 48). 

 

Certamente, a formação inicial da maneira como se tem propiciado, não tem 

fornecido ao futuro docente os instrumentos necessários para exercer sua prática 

com eficiência.  Mesmo porque,  

 

A educação é processo que envolve necessariamente pessoas com 
conhecimentos em níveis desiguais propondo-se a compartilhar esses 
conhecimentos. A educação escolar pressupõe uma atuação de um 
conjunto geracional com outro mais jovem, ou, com menor domínio de 
conhecimentos ou práticas, na direção de uma formação social, moral, 
cognitiva, afetiva, num determinado contexto histórico. 
Presencialmente ou não, há pessoas participando e dando sentido a esse 
processo (GATTI, 2016). 

 

Considerando que boa parte das características do professor é adquirida 

durante sua vida acadêmica, a formação inicial tem contribuído e muito para a 

construção do chamado “pensamento do senso comum” (CARVALHO; GIL-

PÉREZ, 2001, p. 28), entre os quais podemos ressaltar a ideia de que ensinar é fácil, 

bastando pra isso ter alguns conhecimentos científicos, sem levar em consideração a 

necessidade de se ter um bom conhecimento de como se aprende para poder 

ensinar (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2001, p. 29). 

Logo, buscar uma docência de qualidade é mover-se em direção a “uma 

transformação que exige tanto um conhecimento claro e preciso de suas 

deficiências, como a elaboração de um modelo alternativo igualmente coerente e de 

maior eficácia geral (não só em algum aspecto específico)” (CARVALHO; GIL-

PÉREZ, 1993, p. 31). 

Convém, no entanto ressaltar que Carvalho e Gil-Pérez (1998), Silva e 

Schnetzler (2006) e Scheid (2006), em estudos realizados atentaram para a existência 

de algumas situações que interferem no processo educativo, e apontam, por 

exemplo, algumas necessidades e limitações quanto à efetividade dos cursos de 

licenciatura na preparação de futuros professores para atuarem no Ensino 
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Fundamental e Médio. Entre as razões, eles observam que os professores de ciências 

desconhecem o que as pesquisas e inovações didáticas apresentam atualmente 

como fundamentais para o desempenho adequado do papel de professor. 

Dessa forma, reconhecendo a relevância do papel do professor para o 

processo de ensino e aprendizagem, entendemos que é necessário que os cursos que 

preparam esses profissionais, possibilitem ao futuro professor o desenvolvimento 

de conhecimentos, habilidades, experiências e atitudes que os permita aprender a 

interpretar, compreender e refletir sobre os conhecimentos e saberes construídos em 

diferentes momentos da sua formação, visando contribuir para a reflexão do que se 

deve “saber” e “saber fazer” para ser um bom professor e ministrar uma docência 

de qualidade. 

De acordo com Carvalho e Gil-Pérez (2011), o que o professor de Ciências 

deverá “saber” e “saber fazer” se constituem, por um lado, em uma proposta 

baseada na ideia de aprendizagem como construção do conhecimento com as 

características de uma pesquisa científica, e de outro, na necessidade de transformar 

o pensamento espontâneo do professor. 

Pois, para o exercício do ensino são necessárias habilidades e competências, 

não bastando apenas “conhecer o conteúdo”, “ter experiência”, “seguir a intuição” 

ou “ter talento”, dentre outras concepções inadequadas que vêm mantendo o 

ensino numa espécie de cegueira conceitual (GAUTHIER, 1998). 

Considerando que às necessidades formativas são lacunas de 

conhecimentos dos professores, relativos à área de atuação no desenvolvimento de 

sua prática pedagógica, Carvalho e Gil-Pérez (2011) mostram o que deve ser 

priorizado na formação do professor de ciências e o de Biologia, e indicam o que 

eles devem saber, e saber fazer, apontando as seguintes necessidades formativas:  

 

Conhecer o conteúdo da disciplina; Questionar as ideias docentes de 
“senso comum” sobre o ensino e a aprendizagem de Ciências; Adquirir 
conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das Ciências; Saber 
analisar criticamente o “ensino tradicional; Saber preparar atividades 
capazes de gerar uma aprendizagem efetiva; Saber dirigir o trabalho 
dos alunos; Saber avaliar, e; Adquirir a formação necessária para 
associar ensino e pesquisa (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011). 
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Diante disso, concordando com Carvalho e Gil-Pérez (1993, p. 73) quando 

afirmam que os conhecimentos necessários para se desempenhar um bom trabalho 

docente requer primeiramente, romper com a ideia errônea, mas bem difundida, de 

que ensinar uma matéria constitui um trabalho simples, para a qual basta possuir 

um maior nível de conhecimentos que os alunos e, em segundo lugar vem à 

formação de professores, destacando suas insuficiências (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 

1993, p.73). 

 

2. Educação a Distância 

 

Com a expansão das novas tecnologias da informação e comunicação na 

sociedade atual, grandes avanços são permitidos nas mais diversas áreas, inclusive 

na educação. Nesse sentido, surgem novas possibilidades para o processo de 

democratização e socialização do ensino por meio de cursos oferecidos na 

modalidade de EAD, conceituada por Belloni (2002) como modalidade de ensino 

que traz à tona a dimensão espacial, pois existe separação física e temporal entre 

professor e aluno. 

Assim, diante da necessidade de formação de professores, a EAD definida 

como modalidade de ensino pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN 9394/96), revela-se como uma importante estratégia que tem sido usada na 

educação, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas.  

A EAD é uma modalidade de ensino que enfatiza a autoaprendizagem, a 

flexibilização dos tempos e espaços de estudos e a autonomia do aluno, com 

mediação docente e de tutores, utilizando recursos didáticos, sistematicamente 

organizados, apresentados com o suporte das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC). A EAD Se constitui como um importante instrumento de 

inclusão no universo digital, ampliando as possibilidades para suprir as 

necessidades de formação inicial, qualificação e atualização profissional.   

De acordo com os Referenciais de Qualidade para cursos a Distância 

(BRASIL, 2003), o significado de EAD deve ser encarado como a educação 

independente de distâncias e uma modalidade de aprendizado na qual o aluno 
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constrói o conhecimento e desenvolvem habilidades, competências, atitudes e 

hábitos relativos ao estudo, à profissão e a sua própria vida, no tempo e local que 

lhe são adequados de forma mediada por professores que atuam ora a distância, ora 

presencialmente com apoio operacional e com materiais didáticos veiculados por 

meio de diversas mídias. 

Com a expansão da Internet junto às Instituições de Ensino Superior (IES) a 

partir de 1994, a EAD é reconhecida através da Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional (LDBN 9.394/96), onde em seu artigo 80 define-a como uma 

forma de ensino que auxiliará na formação de cidadãos contemporâneos e que 

concomitantemente, atenderá as expectativas da sociedade e do mercado, 

ganhando, dessa forma, status de modalidade de educação e, tornando-se uma 

modalidade de ensino válida e equivalente para todos os níveis de ensino. A EAD 

apresenta-se como uma modalidade de ensino promissora, com ênfase na inclusão 

social, que atende às novas exigências educacionais, produzindo novos espaços, 

tempos e ambientes de educação onde o aluno tem um papel central na construção 

do conhecimento e no processo de aprendizagem (UESC, 2011). 

Em 2005, a EAD passou a ser redefinida como uma modalidade de 

educação a partir do decreto de nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005.  Logo, com a 

promulgação da última LDB 9.394/96 e a publicação do decreto 5.622/2005, novas 

condições para o crescimento e desenvolvimento da EAD no ensino superior no 

Brasil foram criadas, em especial nos modelos orientados para o uso intensivo de 

Novas Tecnologias de Informação e da Comunicação (NTIC), com o conceito de 

Universidade Virtual. Aproximadamente nesse mesmo período, a EAD passou a 

fazer parte da agenda política dos governos que estimularam a participação das 

universidades com o objetivo de criar um sistema nacional de formação de 

professores. 

 

A criação de cursos de EAD torna-se indispensável na implantação de 
uma dinâmica formativa com aspectos diferenciais das práticas 
pedagógicas convencionais, com alternativas pedagógico-
metodológicas necessárias à construção do conhecimento, 
conhecimento este considerado como ciência, tecnologia e cultura, 
visando à integração da formação profissional inicial e continuada, 



 
 

30 

privilegiando as localidades mais distantes dos grandes centros (UESC, 
2011). 

 

Para Berbat (2008) “a educação a distância tem avançado no ritmo do 

desenvolvimento da sociedade em seus aspectos econômicos e educacionais” e 

possui relevante papel na educação, atingindo de uma forma especial, a formação 

dos professores. Trata-se de uma modalidade de educação que promove situações 

de aprendizagem, onde professores e estudantes não compartilham os mesmos 

espaços e tempos curriculares, comuns nas situações de aprendizagem presenciais. 

Como descrito por Belloni (2006), no cenário educativo atual, a EAD 

representa uma prática social, de interatividade e de aprendizagem autodirigida. 

Nesse modelo de educação o computador e a internet podem proporcionar uma 

maior interação entre os participantes envolvidos no processo, principalmente, 

professores e estudantes, se comparados a processos anteriormente desenvolvidos, 

como o uso da carta, do rádio e da televisão (MORAN, 2007). 

Portanto, trata-se de uma parte de um amplo processo de mudança que 

inclui a democratização do acesso à escolaridade, ao ensino continuado e à adoção 

de novos paradigmas educacionais que envolvem a formação de sujeitos 

autônomos capazes de intervir no mundo em que vivem (NEVES, 2013), 

requerendo, dessa forma, mudança de atitude em relação à disciplina, ao 

estabelecimento de horários, à autodeterminação e a persistência. 

A EAD é um modelo de aprendizagem apropriado a adultos, com 

maturidade e motivação necessárias à autoaprendizagem e possuindo um mínimo 

de habilidades de estudo (BELLONI, 1999). A autora considera ainda, que essa 

modalidade de ensino pode contribuir para a formação de alunos mais autônomos 

(BELLONI, 2009), além de poder contribuir para tornar a educação acessível às 

pessoas residentes em áreas isolados e que não tiveram condições de cursar o 

ensino regular no período apropriado (ALMEIDA, 2003, p. 229).  

Ao traçar o perfil do estudante da EAD, Guimarães (2012) se refere a estes, 

como quem desafia o elitismo que marcou os cursos superiores tradicionais, e 

descreve as seguintes características: 
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Matriculam tardiamente na educação superior [...]; Não conseguem 
dedicar-se à universidade em tempo integral [...]; São trabalhadores de 
tempo parcial ou integral [...]; São mais velhos, jovens adultos ou 
adultos; Buscam objetivos claros, tais como melhores salários ou mudar 
de profissão (GUIMARÃES, 2012, p. 126-127). 

 

Adicionado a isso, Aretio (2002) diz que os sistemas de ensino a distância 

são estabelecidos geralmente para atender a uma população adulta que aprende e 

se manifesta de maneira diferente às crianças, adolescentes ou jovens. Depreende-

se, assim, que o aluno dos cursos a distância é um indivíduo geralmente maduro 

com uma história vivencial cheia de experiências, conhecimentos, capacidades, 

hábitos, atitudes, condutas e interesses em seu próprio processo de formação.  

Na opinião de Nunes (1994), a EAD constitui um recurso de incalculável 

importância para atender grandes contingentes de alunos de forma mais efetiva que 

outras modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em 

decorrência da ampliação da clientela atendida. Entretanto, percebemos que muitos 

debates são gerados acerca da qualidade dos cursos de graduação que são 

ofertados, em especial os de licenciatura.  

Como uma das características proporcionada por esta modalidade 

educacional, podemos apontar a flexibilidade de tempo e de espaço. Essa 

flexibilidade se refere à possibilidade dos processos de ensino e de aprendizagem 

ocorrerem em momentos e horários (flexibilidade de tempo) e em locais e espaços 

(flexibilidade de espaço) que melhor se adaptem à vida pessoal e de trabalho de 

educandos e educadores (BELLONI, 2006). 

Efetivamente, os cursos de EAD se fundamentam pela exigência do 

autoestudo e da auto-organização, o que exige do aluno, a autogestão de tempo, de 

sua forma de estudar e de aprender. Além das características já apresentadas, esta 

modalidade de educação apresenta, ainda:  

 

A existência da figura do tutor como interlocutor permanente entre o 
aluno e o professor; Desenvolvimento das atividades didáticas 
permeando-se atividades presenciais e a distância; Utilização de polos 
de apoio presencial, como espaços destinados aos encontros presenciais, 
acesso à bibliografia impressa e infraestrutura de apoio, incluindo-se 
recursos da informação e da comunicação; Utilização maciça de 
tecnologias da informação e da comunicação; Existência da figura da 
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equipe multidisciplinar de apoio ao desenvolvimento do curso (UESC, 
2011). 

 

Com base em pesquisas realizadas2, estas indicam que uma das 

dificuldades do aluno da EAD refere-se ao tempo/horário para realizar as 

atividades pertinentes ao curso, considerando que muitos dos estudantes têm pelo 

menos um emprego e também uma família, tornando-se um desafio dividir, 

organizar e gerenciar seus tempos para os estudos. 

Em relação à questão didática do processo, entende-se que esta modalidade 

de ensino se constitui pelos mesmos elementos fundamentais da modalidade 

presencial, ou seja: concepção pedagógica, conteúdo específico, metodologia e 

avaliação; contudo, diferencia-se pelo modo como se estabelece a mediação 

pedagógica (CATAPAN, 2010). 

Na opinião de Almeida, 

 

Participar de um curso a distância significa conviver com a diversidade 
e a singularidade, trocar ideias e experiências, realizar simulações, 
testar hipóteses, resolver problemas e criar novas situações, engajando-
se na construção coletiva de uma ecologia da informação, na qual 
valores, motivações, hábitos e práticas são compartilhados (ALMEIDA, 
2003). 

 

Conforme explicitado por Maia; Mattar (2007), a EAD é usada na Educação 

Básica, no Ensino Superior, em universidades abertas, universidades virtuais, 

treinamento governamentais, cursos abertos, livres, etc. Assim, com o 

desenvolvimento desta modalidade de ensino, abriu-se a possibilidade de 

implementar diversos projetos educacionais nas mais complexas situações. 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) faz algumas exigências para a 

oferta de cursos de formação de professores a distância, dentre elas podemos 

destacar a implantação de um polo de apoio presencial3 para subsidiar o 

                                                           
2FERREIRA (2006), PALLOF e PRATT (2004), CARELLI (1998), MILL e BATISTA (2011). 
3 Os polos de apoio presencial são caracterizados como unidades operacionais, descentralizadas, de 

atividades pedagógicas e administrativas em que parte dos cursos e dos programas são ofertados na 

esfera de ensino superior no âmbito do Sistema UAB. São mantidos pelos municípios ou Governos 

de Estado, oferecendo infraestrutura (física tecnológica e pedagógica). Nele acontecem os encontros 
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desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas nos 

municípios. Este polo deve ter uma infraestrutura para a EAD, e o mesmo é 

supervisionado a partir de indicações do MEC a fim de garantir as condições 

necessárias para que os acadêmicos acompanhem os cursos.  

É importante salientar que devido à importância dada ao Projeto 

Pedagógico para o funcionamento de qualquer curso, de qualquer nível, ao se 

implantar um curso EAD, deve-se primar pela qualidade do projeto pedagógico a 

ser implementado no referido curso. 

Giusta (2003) chama atenção para isso, dizendo que: 

 

O que determina o valor da EAD é a qualidade do projeto pedagógico a 
ser implementado: seus objetivos, a concepção do processo 
ensino/aprendizagem adotada, a pertinência e a atualidade dos 
conteúdos, as estratégias didáticas, as relações entre os participantes, a 
liberdade para buscar informações e colocar e discutir problemas reais 
levantados pelo grupo. Evidentemente, a escolha dos suportes 
tecnológicos adequados aos propósitos visados é uma decisão de 
importância indiscutível (GIUSTA, 2003. p.27). 

  

Por outro lado, Zamudio (1997 apud Leite; Teixeira, 2001) chama à atenção ao 

afirma que qualquer curso de EAD voltado para a formação de professores deve 

priorizar a autoformação e a autonomia, para tanto a ênfase deve ser dada na 

elaboração do material didático, que deve ser acessível, de fácil consulta e trabalhar 

de forma progressiva o conhecimento. 

Os cursos oferecidos na modalidade EAD, apresentam vantagens e 

desvantagens. Autores como Barreto, Pinto; Martins (1999, p.82), apontam como 

vantagens: o atendimento de um público diversificado, a superação de dificuldades 

geográficas, a diminuição de custos, o respeito ao ritmo do aluno e, principalmente, 

a possibilidade de democratização do acesso ao ensino. E, como a principal 

desvantagem, esses mesmos autores apontam: “(...) que pode aproximar-se dos 

paradigmas do mundo da produção, desenvolvendo uma concepção 

                                                                                                                                                                                   
ou momentos presenciais de acompanhamento, de orientação de estudos, de práticas 

laboratoriais e de avaliações presenciais (GARCIA, 2013). 
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excessivamente padronizada que impede ou dificulta a adoção de um modelo 

interativo” (BARRETO; PINTO; MARTINS, 1999, p. 82). 

Ao passo que, Belloni (2000) defende a EAD para a formação de professores 

no Brasil porque acredita nas possibilidades educativas que integra as Tecnologias 

da Informação e Comunicação, bem como possibilita a ampla abrangência 

territorial que alcança. Alegando ainda, que a EAD tende a se tornar um elemento 

comum na educação pós-secundário, ou seja, ensino superior e cursos de formação 

continuada. E acredita que a educação do futuro vai contar com dois novos atores: o 

professor coletivo e o aluno autônomo. 

 

2.1 Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e mediação pedagógica na 

Educação a Distância 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) se constitui em um dos 

principais recursos da Internet para viabilizar a EAD. São sites ou plataformas 

virtuais que possuem interfaces de comunicação e informação para mediação do 

processo de ensino e aprendizagem. Esses ambientes permitem uma interação 

síncrona (em tempo real) e assíncrona (com flexibilização do tempo) entre alunos e 

professores tutores, através de ferramentas que variam de acordo com cada 

ambiente.  

A fim de superar as barreiras geográficas e temporais existentes no ensino a 

distância, a escolha do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) a ser utilizada nas 

instituições de ensino à distância, vai depender da proposta pedagógica do curso 

oferecido por cada uma delas. Atualmente a plataforma mais conhecida e utilizada 

é a Moodle. 

Para Almeida, os ambientes virtuais de aprendizagem são 

 

sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte 
de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. 
Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar 
informações de maneira organizada, desenvolver interações entre 
pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções 
tendo em vista atingir determinados objetivos. As atividades se 
desenvolvem no tempo, ritmo de trabalho e espaço em que cada 
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participante se localiza, de acordo com uma intencionalidade explícita e 
um planejamento prévio denominado design educacional, o qual constitui 
a espinha dorsal das atividades a realizar, sendo revisto e reelaborado 
continuamente no andamento da atividade (ALMEIDA, 2003). 

 

Portanto, o ambiente virtual de aprendizagem é um espaço fecundo de 

significação onde seres humanos e objetos técnicos interagem, potencializando 

assim a construção de conhecimentos logo, a aprendizagem (SILVA, 2003, p. 223).  

O próprio Silva, já citado, descreve a aprendizagem como todo processo 

sociotécnico em que os sujeitos interagem na e pela cultura, sendo esta um campo 

de luta, poder, diferença e significação, espaço para construção de saberes e 

conhecimento (SILVA, 2003). Logo, as tecnologias digitais podem potencializar e 

estruturar novas sociabilidades e consequentemente novas aprendizagens. 

De acordo com Mendonça (2014), os AVAs podem ser utilizados em 

atividades presenciais, possibilitando aumentar as interações para além da sala de 

aula; e em atividades semipresenciais, por meio dos encontros presenciais e das 

atividades desenvolvidas a distância, oferecendo suporte para a comunicação, troca 

de informações e interação entre os participantes. 

Assim, na EAD a interação entre os participantes faz-se através das 

ferramentas de discussão dentro do ambiente virtual, como fóruns, chat e blog; ou 

ainda por meio das atividades propostas para serem realizadas fora do AVA, 

visando estimular cada vez mais a comunicação e a troca de ideias entre professor, 

alunos, ambiente virtual e materiais de apoio. 

Como descrito por Masseto, a mediação pedagógica na EAD é definida 

como:  

[...] a Atitude, o comportamento do professor que se coloca como um 
facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem que se 
apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua 
aprendizagem [...].  (MASETTO; 2000). 

 

Nessas condições, o professor assume um papel fundamental no processo 

de aprendizagem dos alunos. Logo, o seu trabalho demanda organização, 

planejamento e saber fazer uso dos recursos disponíveis, a fim de favorecer a 

realização de um processo formativo significativo, que enfatize a interação e 
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colaboração entre o professor, o aluno e o tutor, uma vez que estes são os principais 

atores do processo de ensino aprendizagem nesta modalidade de educação. 

A mediação pedagógica em EAD faz com que o professor esteja mais atento 

ao conteúdo trazido por ele aos estudantes; pois “o professor precisa buscar 

caminhos alternativos que alicercem uma ação docente relevante, significativa e 

competente” (BEHRENS, 2003, p. 67). 

Neste sentido, quando a prática docente está fundada no princípio da 

mediação, passa a ter um movimento de coordenação e, ao mesmo tempo, de 

descentralização. Para Veiga (2004), nessa perspectiva cabe ao professor produzir e 

orientar atividades didáticas, necessárias para que os alunos desenvolvam seu 

processo de aprender, auxiliando-os a aprender, a sistematizar os processos de 

produção e assimilação de conhecimentos, coordenando, problematizando e 

instaurando o diálogo. 

Pois, segundo Palloff e Pratt (2004, pág. 65), [...] cursos com altos níveis de 

interação tendem a obter maior índice de satisfação e menor índice de abandono. 

Assim, entendemos que é papel fundamental do professor incentivar um alto nível 

de interação. 

 

3. A Universidade Aberta do Brasil (UAB) como política pública de 

democratização do ensino Superior 

 

A Universidade Aberta do Brasil tem se refletido como um importante 

elemento da política educacional no Brasil nos últimos tempos. 

De acordo com Ferruginiet al. (2013), a regulamentação do sistema UAB 

realizado no ano de 2005 tem contribuído para a expansão da Educação a Distância 

no país.  

 

Trata-se de uma política pública instituída a partir da articulação entre 
a Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação 
(SEED/MEC) e a Diretoria de Educação a Distância da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (DED/CAPES), a qual 
buscou desenvolver a modalidade EAD para expandir a educação 
superior no país (SEGENREICH et al., 2009; UAB/CAPES). 
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O Sistema UAB funciona como articulador entre as instituições de ensino 

superior e os governos estaduais e municipais, com vistas a atender às demandas 

locais por educação superior (UAB/CAPES), visando à formação de professores 

para o ensino básico. 

Assim, essa articulação entre estas instituições, estabelece qual delas deve 

ser responsável por ministrar determinado curso em certo município ou certa 

microrregião por meio dos polos de apoio presencial (UAB/CAPES). 

Portanto, é por meio do uso da metodologia de Educação a Distância que o 

Sistema UAB busca atender demandas locais na preparação e capacitação de 

indivíduos situados em regiões mais carentes da sociedade para que os indivíduos 

possam atuar no mercado de trabalho de forma mais igualitária, justa e competitiva 

(MORÉ et al., 2011; ALVES, 2009 apud FERRUGINI et al., 2014).  

De acordo com Litto e Formiga (2009) o sistema UAB não é uma 

universidade propriamente dita,  

 

mas sim um consórcio de Instituições Públicas de Ensino Superior 
(IPES) responsável por fomentar ações necessárias ao funcionamento da 
modalidade de educação a distância, seja na produção e distribuição de 
material didático impresso, aquisição de livros e laboratórios 
pedagógicos, utilização de TIC’s, integração entre tutores e estudantes, 
capacitação dos profissionais envolvidos, infraestrutura dos núcleos de 
educação e acompanhamento dos polos de apoio presencial 
implantados em municípios diversos (LITTO; FORMIGA, 2009). 

  

Para Ferruginiet al. (2013), o sistema UAB funciona como um instrumento 

eficaz de qualificação e requalificação de professores da educação básica e demais 

interessados com a universalização do acesso a uma educação pública de qualidade.  

Logo, na opinião desses mesmos autores, o sistema UAB se constitui em 

 

uma modalidade que surge como alternativa capaz de incentivar o 
desenvolvimento de municípios com baixos IDH e IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica), fortalecendo, dessa forma, a 
escola no interior do Brasil, minimizando a concentração de oferta de 
cursos de graduação nos grandes centros urbanos e, consequentemente, 
evitando o fluxo migratório para as grandes cidades (FERRUGINI et al., 
2013). 

 

Conforme (UAB/CAPES), o sistema UAB sustenta-se nos seguintes eixos:  
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1)Expansão pública da educação superior; 2) Aperfeiçoamento dos 
processos de gestão das Instituições de Ensino Superior; 3) Avaliação da 
educação superior a distância; 4) Estímulo à investigação em Educação 
Superior a distância no País e; 5) Financiamento dos processos de 
implantação, execução e formação de recursos humanos em educação 
superior à distância (UAB/CAPES). 

 

Ainda, com o intuito de ofertar a formação adequada aos professores do 

país está atualmente em vigência o Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (PARFOR) instituído através do Decreto nº 6.755, de 29 de Janeiro 

de 2009. Esse plano articula um conjunto de ações do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) em colaboração com as secretarias de educação de estados e 

municípios juntamente com as Instituições de Ensino Superior Pública (IES), tendo 

por objetivo oferecer a formação mínima exigida para o exercício da profissão 

docente, ou seja, estabelecer ações e metas para a qualificação dos 600 mil 

professores do país que ainda não possuíam a formação entendida como 

apropriada ao trabalho que estão exercendo (SCHEIBE, 2010). 

Dessa forma, foram oferecidos cursos de primeira licenciatura para 

professores que ainda não possuíam graduação, de segunda licenciatura para 

licenciados que atuam fora da área de formação, e de formação pedagógica para 

bacharéis atuantes na educação.  

De acordo com Gatti et al. (2012, p. 257) “não só em muitos municípios, mas 

também em várias estados, esses programas são os únicos ofertados aos docentes 

das escolas de educação básica, o que aumenta a sua importância relativa, 

sobretudo quando se consideram as desigualdades regionais e educacionais e a 

extensão do país”. 

 

4. Ensino de Ecologia  

  

Embora a visão ecológica do mundo reconheça antecedentes em diversas 

culturas e filosofias da antiguidade, somente em meados do século XIX é que a 

Ecologia apareceu como corpo de ideias organizado (LACREU, 1998). O termo 

Ecologia foi usado pela primeira vez em 1869, pelo cientista alemão Ernst Haeckel 
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em sua obra GenerelleMorphologie der Organismen para designar o estudo científico 

das relações entre os seres vivos (ODUM, 2001). 

Já, no inicio do século XX, a Ecologia foi reconhecida como ciência e como 

um campo particular da Biologia com o estabelecimento de uma teoria unificada 

baseada em muitos estudos que produziram conceitos como os de comunidades 

bióticas de Clements e Shelford e os de cadeia alimentar e ciclagem de nutrientes de 

Linderman e Hutchinson (ODUM, 1988). 

A partir da década de 60 e início dos anos 1970, a preocupação com 

questões ambientais a nível global começou a se intensificar, principalmente, em 

consequência do desenvolvimento cientifico e tecnológico e, estas questões se 

tornam pertinentes à medida que os problemas vão surgindo devido a crescentes 

alterações no meio ambiente provocada pela sociedade. E isso, exige cuidados para 

não comprometer a sobrevivência da espécie humana e de outras espécies 

(LACREU, 1998; RICKLEFS; RELYEA, 2016; KRASILCHIK, 2011). 

O termo Ecologia deriva de duas palavras gregas, sendo que “oikos”, que 

significa casa e “logos”, cm o significado de estudo racional (ODUM, 1988, p. 1). 

Logo, trata-se do estudo racional das relações existentes em torno da casa em que se 

vive como o ambiente de um modo geral, fazendo com que ecologia sirva para 

representar o estudo de ambientes específicos em que se vive que, para fins de 

estudos, recebe o nome de ecossistema. 

Como descrito por Odum, de uma maneira usual a Ecologia é definida 

como:  

 

O estudo das relações dos organismos ou grupos de organismos com o 
seu ambiente, ou a ciência das inter-relações que ligam os organismos 
vivos ao seu ambiente. Uma vez que a ecologia se ocupa especialmente 
da biologia de grupos de organismos e de processos funcionais na terra, 
no mar e na água doce, está mais de harmonia com a moderna acepção 
definir a ecologia como o estudo da estrutura e do funcionamento da 
natureza, considerando que a humanidade é uma parte dela (ODUM, 
2001, p. 13).  

 

Na visão de Haeckel (1969 apud RICKLEFS, 2003 p.2) ecologia é o estudo de 

todas as interrelações complexas denominadas por Darwin como as condições da 

luta pela existência. Assim sendo, o conhecimento do ambiente global como um 



 
 

40 

todo, é fundamental para uma leitura crítica da realidade e para se buscar formas 

concretas de se atuar sobre os problemas ambientais. 

Pois, na visão de Cain; Bowman; Hacker (2011), por exemplo, as pessoas 

causam um forte efeito no ambiente global por duas razões principais:  

 

nossa população tem crescido drasticamente, assim como nosso uso de 
energia e de recursos. A população humana passou da marca de 6,6 
bilhões de indivíduos em 2007, mais do que o dobro dos 3 bilhões de 
habitantes em 1960. Nosso uso de energia e de recursos tem crescido 
ainda mais rapidamente. De 1860 a 1991, por exemplo, a população 
humana quadruplicou de tamanho, mas nosso consumo de energia 
aumentou em 93 vezes (CAIN; BOWMAN; HACKER, 2011). 

 

Assim, pois, o ensino de Biologia e, especificamente o de Ecologia, torna-se 

relevante para a vida de todo cidadão, tendo em vista a sua contribuição para a 

produção de conhecimento e geração de informações sobre a natureza, permitindo 

uma maior e mais eficiente utilização dos recursos naturais para o bem da 

sociedade. Pois, conforme afirma Machado (1982), só cuidamos, respeitamos e 

preservamos aquilo que conhecemos e que a ignorância traz uma visão distorcida 

da realidade. 

Dessa forma, com o apoio de um ensino de ecologia crítico, participativo e 

emancipatório, torna-se possível obter mais poder sobre as comunidades locais e 

viabilizar a transversalidade das questões ambientais nas disciplinas escolares, 

neste sentido, a Educação a Distância pode ser uma importante aliada na luta pelo 

combate aos maus tratos ao planeta. 

De acordo com Krasilchik (2008), os conteúdos de Ecologia na Educação 

Básica são desenvolvidos como um dos programas predominantes no Ensino Médio 

de Biologia e é, também, um dos conteúdos abordados pelo ensino de Ciências 

Naturais no ensino Fundamental. Na visão dessa mesma autora, o ensino de 

Biologia tem, entre outras funções, a de contribuir para que:  

 

Cada indivíduo seja capaz de compreender e aprofundar explicações 
atualizadas de processos e de conceitos biológicos, a importâncias da 
ciência e da tecnologia na vida moderna, enfim o interesse pelo mundo 
dos seres vivos. Esses conhecimentos devem contribuir, também, para 
que o cidadão seja capaz de usar o que aprendeu ao tomar decisões de 
interesse individual e coletivo, no contexto de um quadro ético de 
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responsabilidade e respeito que leva em conta o papel do homem na 
biosfera (KRASILCHIK, 2004). 

 

Sabendo-se que a Biologia é uma ciência que estuda os seres vivos, a relação 

entre eles e o meio ambiente, além dos processos e mecanismos que regulam a vida, 

todo e qualquer problema que envolva conhecimentos da natureza viva, deve ser 

tratado pelos profissionais formados em Ciências Biológicas. Pois, apesar de 

entendermos que houve um significativo avanço nas propostas curriculares para o 

ensino de Biologia nos últimos anos, entendemos também, que o seu ensino ainda 

requer soluções para muitos problemas nas relações ensino-aprendizagem nas 

escolas. Bastos e Nardi (2008) argumentam que quando o professor não tem 

conhecimento da matéria que leciona tem dificuldades com o planejamento e a 

condução das aulas. Os autores argumentam, ainda, que as deficiências de 

formação do professor em conteúdos de Biologia e outras áreas do conhecimento, 

como por exemplo, na de Ecologia, tem reflexos visíveis sobre o trabalho 

desenvolvido em sala de aula. 

A esse respeito, Carvalho e Gil-Perez (1993, pág. 32) dizem que a formação 

de professores para o ensino de Ciências deve contemplar os conhecimentos 

referentes à matéria a ser ensinada, ou seja, além da produção histórica das áreas 

científicas o professor deve estar atualizado, quanto ao desenvolvimento científico 

da área, quanto aos métodos empregados para essa construção e também o que é 

considerado como conhecimento científico. Do ponto de vista de Carvalho e Gil-

Pérez (2006, p. 83), grande parte daquilo que o professor é na sua prática docente, é 

resultado do resgate de experiências vividas ao longo de sua caminhada como 

aluno, o que eles chamam de “formação docente ambiental”.  

Portanto, reconhecer como professores e, futuros professores de Biologia e 

especificamente de Ecologia, compreendem os limites e as possibilidades do 

professor e de sua profissão, é condição essencial para que possam ser 

desenvolvidas estratégias de formação inicial que possibilitem aos futuros 

professores assumirem efetivamente compromissos com a sua profissão, e com um 

ensino de Ecologia de qualidade, crítico e transformador. 
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Como descrito por Krasilchik (2004, p. 42) a finalidade do ensino de 

Biologia, prevista nos currículos escolares, é “desenvolver a capacidade de pensar 

lógica e criticamente”. Contudo, essa mesma autora destaca que esse ideal 

dificilmente é alcançado, uma vez que na prática de sala e aula a realidade que 

temos é de “um ensino diretivo, autoritário, em que toda iniciativa e oportunidade 

de discussão dos alunos é coibida, indicando, que na verdade, o que estamos 

fazendo é apenas transmitindo conhecimentos”. Além disso, percebe-se também, 

que o ensino de Ciências, bem como de outras áreas do conhecimento, como o de 

Ecologia, por exemplo, continua sendo ministrado sem conexão com a história 

(CHASSOT, 1990; KRASILCHIK, 2004), fundamentando-se em geral, na 

transmissão de conhecimentos (MALDANER, 2007).  

De acordo com Pechliye e Trivelato (2005), o ensino de Ecologia é 

integrador dos conteúdos de Ciências Naturais, ajuda o professor a trabalhar de 

maneira mais integral e ampla com conceitos, atitudes e procedimentos e possibilita 

a relação entre disciplinas. Por isso, é importante que o curso de formação do 

professor de Biologia possibilite a esse futuro profissional o desenvolvimento de 

um pensamento crítico e reflexivo sobre sua prática docente e sobre o que precisa 

saber para ensinar Ecologia na educação básica. Assim, pois, é necessário, que esse 

profissional tenha boa qualificação para efetuar a contextualização do saber em algo 

dinâmico e não só transmissão de conteúdos fragmentados. 

De acordo com (MORIN, 2002B, p. 29), um ensino pautado na prática 

interdisciplinar pretende formar alunos e alunas com uma visão global de mundo, 

aptos para “articular, religar, contextualizar, situar-se num contexto e, se possível, 

globalizar, reunir os conhecimentos adquiridos”. Portanto, conhecer e desenvolver 

atividades interdisciplinares, inclusive no ensino de Ecologia, é condição 

fundamental para o exercício da prática docente, pois proporcionam aos alunos em 

formação um processo de ensino-aprendizagem mais significativo. 

Porém, entendemos também, que não é fácil efetivar uma proposta 

pedagógica fundada no princípio da interdisciplinaridade, pois, de acordo com 

Santomé (1998), as práticas interdisciplinares na escola exigem do professor ou 

professora uma postura diferenciada (p. 253): 
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Planejar, desenvolver e fazer um acompanhamento contínuo da 
unidade didática pressupõe uma figura docente reflexiva, com uma 
bagagem cultural e pedagógica importante para poder organizar um 
ambiente e um clima de aprendizagem coerente com a filosofia 
subjacente a este tipo de proposta curricular (SANTOMÉ, 1998, p. 253). 

 

E, nem sempre o professor ou professora consegue fazer sozinho a leitura 

das limitações e possibilidades de sua prática, cabendo, a coordenadora ou 

coordenador pedagógico o dever de ajudá-lo. Nesse sentido, 

 

...é fundamental o papel de um interlocutor que vá ajudando a pessoa a 
se perceber, que vá ampliando as possibilidades de leitura de sua 
prática docente e da prática docente de outros colegas. O papel de um 
supervisor ou de um coordenador pedagógico é fundamental nesse 
caso (FAZENDA, 2002, p. 72). 

  

Mesmo porque, trabalhar com os conteúdos de Ciências/Ecologia de forma 

interdisciplinar, amplia a aprendizagem do aluno dando-lhe condições para que ele 

descubra as verdades e as aplique no seu cotidiano, e não apenas receba 

informações de conceitos pré-concebidos. Carvalho (2000), chama à atenção 

dizendo que atualmente nas Ciências, o ensino está reduzido à transmissão de 

conceitos prontos. O ensino de Ecologia, por exemplo, é apresentado aos alunos, de 

forma fragmentada, sem uma integração entre os conceitos e os fenômenos 

biológicos (MOTOKANE; TRIVELATO, 1999), além de na maioria das vezes é 

apresentado de forma desvinculada do contexto de vida deles. 

Diante disso, entendemos que é necessário que o professor não só o de 

Biologia, como também o de Ecologia esteja capacitado para focar em conceitos e 

competências que possibilite o domínio por parte do aluno para que o mesmo possa 

emitir opiniões, posicionar-se criticamente e fazer escolhas que não sejam pautadas 

apenas no senso comum. Uma vez que a função social do ensino da Biologia, e 

consequentemente da Ecologia, deve contribuir para ampliar o entendimento que o 

indivíduo tem da sua própria organização biológica, do lugar que ocupa na 

natureza e na sociedade, e na possibilidade de interferir na dinamicidade dos 

mesmos, através de uma ação mais coletiva, visando à melhoria da qualidade de 

vida (KRASILCHIK, 2004). 
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Um ensino de Ecologia com vistas à formação cidadã, na visão de Chassot 

(2001), Krasilchik e Marandino (2004) e, Santos e Schnetzeler (1998) é um modelo de 

ensino transformando-se em um instrumento para a alfabetização científica dos 

cidadãos, que os ajuda a compreender os problemas da sociedade atual e os 

capacita a tomarem decisões fundamentadas e responsáveis. 

Por fim, compactuamos com a visão de Carvalho (2000), quando diz que, a 

escola deve dotar as pessoas de “condições teóricas e práticas para que elas 

utilizem, transformem e compreendam o mundo da forma mais responsável 

possível” (CARVALHO, 2000, p. 4). Pois, como afirma Ricklefs (2003), a 

compreensão da Ecologia para a formação do cidadão é fundamental, uma vez que 

o conhecimento dos processos ecológicos é a resposta para a criação de sociedades 

sustentáveis. 

No próximo capítulo, apresentaremos o percurso metodológico que nos 

permitiu elaborar esta investigação. 
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3 - O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo apresentamos os aspectos metodológicos que permitiram 

explorar nosso objeto de estudo: Quais são os limites e possibilidades de um curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas na EAD diante das necessidades formativas 

de alunos inerentes às disciplinas de Ecologia? Além disso, buscamos também, 

caracterizar a Universidade campo de estudo, o curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas EAD da UESC, os participantes da pesquisa, os procedimentos e 

instrumentos para obtenção dos dados. E, por fim, destacamos princípios e 

procedimentos que foram adotados na análise dos dados, a qual optamos por 

utilizar como ferramenta analítica a Análise Textual Discursiva (ATD) 

(MORAES; GALIAZZI, 2011), por considerarmos ser a mais condizente com a 

natureza dos nossos dados. 

  

2.1 Caracterização do estudo 

 

Ao traçar os aspectos da pesquisa, como elaborar e definir objetivos buscou-

se demarcar a metodologia que seria adequada para a mesma. Tomando como 

ponto de partida o objetivo da pesquisa e, a possibilidade de ofertar maiores 

informações durante o processo investigativo (BOGDAN; BIKLEN, 2010), elegemos 

a abordagem qualitativa para nortear a investigação.   

Optamos por este tipo de abordagem pelo fato do nosso propósito 

contemplar uma metodologia de investigação que dá ênfase à descrição, à indução e 

ao estudo das percepções dos sujeitos envolvidos na pesquisa (BOGDAN; BIKLEN, 

1994). Assim, justificou-se a abordagem qualitativa nesta pesquisa, por ser 

adequada à problemática estabelecida e atingir os objetivos propostos. 

Ao valorizar os aspectos descritivos e as percepções pessoais, a pesquisa 

qualitativa nos oferece maiores possibilidades de compreender os fenômenos, a 

partir do contexto em que estes se encontram. Pois, as pesquisas que utilizam a 

abordagem qualitativa se desenvolvem numa situação natural, são ricas em dados 

descritivos, têm um plano aberto e flexível, além de focalizar a realidade de forma 
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complexa e contextualizada (LÜDKE; ANDRÉ, 2007), exigindo um alto grau de 

maturidade e refinamento subjetivo (GATTI, 2001).   

Ainda, de acordo com Bogdan e Biklen, os estudos que apresentam a 

abordagem qualitativa configuram-se por apresentar 

 

o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento; os dados coletados são 

predominantemente descritivos; a preocupação com o processo é muito 

maior do que com o produto, e;  o  “significado” que as pessoas dão às 

coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador, e; a 

análise dos dados tende a seguir um processo indutivo (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). 

 

Acrescentamos ainda, que entre as características da pesquisa qualitativa 

que se mostram importantes para nossa pesquisa, além do fato de grande parte dos 

dados coletados serem de caráter descritivo, o pesquisador utiliza a perspectiva dos 

participantes para compreensão dos mecanismos internos das situações-problema 

(BOGDAN; BIKLEN, 1982, apud LUDKE; ANDRÉ, 1986).  

 

2.2 O local da pesquisa 

 

O local de nossa pesquisa foi a Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), por ser reconhecida como uma instituição de ensino pública de qualidade, 

tendo na sua vivência de três décadas, contribuído na formação acadêmica de 

professores de Biologia, buscando promover a pesquisa e extensão voltadas para a 

questão do meio ambiente e do desenvolvimento socioeconômico e cultural em 

consonância com as necessidades e peculiaridades regionais e, por esta razão, é um 

local propício para nossa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 

Figura 2: Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) vista geral e localização. 

 

Fonte: http://www.uesc.br/ead/biologia/index.phpe Google earth.  Acesso em: 18 de Abril de 
2015. 

 

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), situada entre os dois 

principais polos urbanos do Sul da Bahia, no km 16 da Rodovia Ilhéus/Itabuna-BA, 

415, município de Ilhéus (Figura 1), é uma autarquia estadual vinculada à Secretaria 

da Educação do Estado da Bahia, e foi criada pela Lei nº. 6.344, de 05 de dezembro 

de 19914, como Fundação Pública, sofreu alterações tanto na sua personalidade 

jurídica quanto na sua estrutura organizacional e de cargos, através da Lei 6.898, de 

18 de agosto de 19955 de criação da Universidade, foi oriunda da instituição 

privada, Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna- FESPI (UESC, 2011). 

Como autarquia, a Administração Superior da UESC é exercida pela 

Reitoria e pelo Conselho Universitário - CONSU, Conselho Superior de Ensino, 

                                                           
4Lei nº  6344/91 de 05 de dezembro de 1991:Art. 10 - Fica instituída a Universidade Estadual de Santa 
Cruz, sob a forma de Fundação Pública, vinculada à Secretaria da Educação e Cultura, dotada de 
personalidade jurídica própria e de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial, com sede no KM-16 da Estrada Ilhéus/Itabuna e jurisdição em toda a 
Região Sul do Estado.  
5Lei nº 6.898 de 18 de agosto de 1995: Altera a natureza jurídica, reorganiza a Universidade Estadual 

de Santa Cruz sob a forma de autarquia, entidade dotada de personalidade jurídica, com autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão patrimonial. 

 

http://www.uesc.br/ead/biologia/index.php
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Pesquisa e Extensão - CONSEPE e Conselho de Administração – CONSAD (UESC, 

2011). 

Desde a sua criação, a Universidade Estadual de Santa Cruz tem por 

finalidade desenvolver, de forma harmônica e planejada, a educação superior, 

promovendo a formação e o aperfeiçoamento acadêmico, científico e tecnológico 

dos recursos humanos, a pesquisa e extensão, voltadas para a questão do meio 

ambiente e do desenvolvimento socioeconômico e cultural, em consonância com as 

necessidades e peculiaridades regionais. Dessa forma, a luta para conferir 

credibilidade, qualidade e aperfeiçoamento aos cursos oferecidos têm sido uma 

constante nesta instituição. Por estar situada numa região de agropecuária, a 

UESC gradativamente vem se estruturando para afirmar seu papel agroecológico, 

daí dar especial ênfase ao Curso de Agronomia, bem como implementar ações 

extensionais nessa área. Para tal, volta-se essencialmente para programas de 

preservação da Mata Atlântica, cuja fauna e flora oferecem rico material de 

pesquisa. 

Conforme delimitação constante no seu Projeto, a UESC tem jurisdição em 

toda a Região Sul do Estado da Bahia, que corresponde às regiões econômicas do 

Litoral Sul e do Extremo Sul. Em 2014, estavam implantados na UESC 33 cursos de 

graduação na modalidade presencial, nas diversas áreas do conhecimento, dos 

quais 22 bacharelados e 11 licenciaturas (UESC, 2011). 

O curso de Licenciatura da UESC apresenta o sistema Universidade Aberta 

do Brasil (UAB), que é uma iniciativa do Governo Federal e, que tem como 

propósito formar professores para atuarem na Educação Básica. Este sistema conta 

com a participação das Universidades Federais e Estaduais do Brasil para ofertarem 

os cursos de Licenciatura na modalidade à distância e dos municípios que possuem 

polo de apoio presencial. A UESC oferece nesta situação os cursos de licenciatura 

em Biologia, Física, Letras Vernáculas e Pedagogia (UESC, 2011).  

A UESC participa, também, do Plano Nacional de Formação dos 

Professores da Educação Básica, resultado da ação conjunta do Ministério da 

Educação (MEC), de Instituições Públicas de Educação Superior (IPES) e das 

Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, no âmbito do PDE - Plano de 
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Metas Compromisso Todos pela Educação – que estabeleceu no país um novo 

regime de colaboração da União com os estados e municípios. 

Desde dezembro de 2009, a UESC desenvolve ações do Programa Nacional 

de Formação de Professores (PARFOR), através da Plataforma Paulo Freire, com a 

implantação dos cursos de Ciências Sociais, Licenciatura em Educação Física, 

Pedagogia, História, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática e Língua 

Estrangeira Moderna – Inglês. Atualmente a UESC conta com 440 professores 

cursistas matriculados, pertencentes a 27 municípios da região. Através do EAD, a 

UESC leva a educação superior para 25 municípios do Estado da Bahia, 

oportunizando o acesso ao Ensino Superior a 1.795 alunos (UESC, 2011).  

Em 2014 a UESC contava com uma comunidade acadêmica de 8.357 

discentes, sendo 7.382 da graduação, e cerca de 975 de pós-graduação (UESC, 2014). 

Quanto à Pós-Graduação, a UESC oferece 14 cursos stricto sensu e 20 cursos lato 

sensu nas diversas áreas do conhecimento.  

Além das atividades didáticas próprias do seu curso, a UESC oferece 

oportunidades para os alunos de participação em programas de ensino; Projetos de 

pesquisas; Projeto de extensão; Programa de bolsa de permanência para alunos com 

renda familiar reduzida; Auxílio Moradia e Alimentação. Para participar, o aluno 

deve submeter-se à seleção dos programas de bolsas (UESC, 2014). 

Para consecução dos seus objetivos institucionais, a UESC tem a estrutura 

orgânica com base em Departamentos, com responsabilidades setoriais na 

organização administrativa, didático-científica e de distribuição de pessoal, sendo 

individualizados por áreas de conhecimento.  

Em 2014, a UESC contava, ainda, com um quadro funcional de 2.234 

pessoas, sendo estas, docentes, servidores efetivos, servidores de cargo temporário 

e contratados pelo Regime de Direito Administrativo (REDA), além de estagiários 

(UESC, 2014). O modelo organizacional adotado pela UESC assemelha-se ao que é 

adotado por grande parte das universidades públicas. Contempla uma gestão 

colegiada em suas diversas instâncias, com representação dos diversos segmentos 

universitários. A estrutura organizacional é composta por órgãos da Administração 
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Superior, órgãos da Administração Setorial e órgãos de Apoio Administrativo 

(UESC, 2011). 

As atividades acadêmicas da Universidade estão distribuídas nos seguintes 

Departamentos: Ciências Administrativas e Contábeis; Ciências Agrárias e 

Ambientais; Ciências Biológicas; Ciências Econômicas; Ciências da Educação; 

Ciências Exatas e Tecnológicas; Ciências Jurídicas; Filosofia e Ciências Humanas; 

Letras e Artes e Ciências da Saúde (Curso de Educação Física se encontra neste 

Departamento) (UESC, 2011).  

A Coordenação Didático-Pedagógica de cada Curso de Graduação ou Pós-

Graduação implantado na Universidade é atribuída a um Colegiado de Curso, cujo 

funcionamento é disciplinado pelo Regulamento Interno. Verifica-se que existe uma 

boa sintonia entre a estrutura organizacional e a prática administrativa, o que é 

favorecido pelo fato de que as atividades institucionais estão concentradas na sua 

sede e único campus. 

Por fim, a UESC vem consolidando seu projeto institucional, traçado em 

função de seu compromisso social com a comunidade sul-baiana. Assim, buscando 

cumprir a missão precípua de formar cidadãos críticos e realizados, bem como 

profissionais adequadamente preparados.  

 

2.3 Perfil dos participantes da pesquisa 

 

A pesquisa contou com a participação de uma coordenadora do colegiado 

do curso, uma coordenadora de turma, uma coordenadora de tutoria, um tutor 

presencial, além de cinco discentes do curso de Licenciatura em Biologia EAD da 

UESC dos pólos de apoio presencial de Vitória da Conquista, Itabuna e Ibicuí.  

O perfil acadêmico e profissional dos entrevistados foi elaborado a partir 

dos dados que constam na parte de identificação dos questionários, bem como 

através das entrevistas realizadas. De posse dos dados, descrevermos e 

representamos abaixo (Quadros 1 e 2) o perfil de cada entrevistado, identificando-

os de acordo com os seguintes códigos:  A1, A2, A3, A4 e A5 (discentes), CCC1 

(Coordenação do Colegiado do Curso), CTUR1 (Coordenação de turma), CTUT1 
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(Coordenação de tutoria) e, TP1 (Tutor presencial), a fim de manter o sigilo dos 

participantes.  

    

1. Coordenadora do Colegiado de Curso (CCC1) 

 

A coordenadora atual do colegiado do curso de Licenciatura em Biologia – 

EAD da UESC possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal 

de Juiz de Fora (1994), mestrado em Ciências Biológicas (Biologia Celular) pela 

Universidade Estadual de Maringá (1997) e doutorado em Zootecnia pela 

Universidade Federal de Viçosa (2006). Atualmente é professora adjunta da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, ministrando as disciplinas Histologia e 

Embriologia. Atua na coordenação do curso de Licenciatura em Biologia EAD nos 

programas Prolicenciatura e UAB do MEC, há oito anos (conforme quadro 1), sendo 

a professora responsável pela coordenação didático pedagógica e administrativa do 

curso em geral, é responsável pela coordenação de ações conjuntas entre as 

coordenações de turmas; coordenação das discussões e deliberações do colegiado 

de curso, e; acompanhamento e despacho de processos acadêmicos diversos 

relacionados ao curso.  

 

2. Coordenadora de turma (CTUR1) 

 

É graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), especialista em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC), mestre em Produção Aquática pela Universidade Federal da 

Bahia e doutora em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). É professora adjunta da Universidade Estadual de Santa 

Cruz, atuando na área de Genética e Biologia Molecular com ênfase em Genética de 

Microorganismos e, atua na área de Educação a Distância há oito anos. É 

coordenadora de turma do curso de Licenciatura em Biologia EAD da UESC há sete 

anos (conforme quadro 1), atuando nos programas Prolicenciatura e UAB do MEC, 
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onde dedica uma carga horária semanal de vinte horas, sendo responsável pela 

coordenação didático-pedagógica e administrativa do curso, em turma específica.  

 

3. Coordenadora de tutoria (CTUT1) 

 

É graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, 

especialista em Métodos e Técnicas do Ensino Superior e em Educação a Distância. 

Atua na coordenação de tutoria do Curso de Licenciatura em Biologia EAD da 

UESC há sete anos, com carga horária semanal de 16 horas (Quadro 1). É professora 

da rede municipal de educação e também, professora substituta no Departamento 

de Educação da UESC, lecionando as disciplinas da área de Didática. 

 

4. Tutor presencial (TP1) 

 

É graduada em ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Santa 

Cruz. Atua na Educação a Distância há um ano e dois meses, período esse que a 

mesma está atuando na tutoria do curso de Licenciatura em Biologia EAD da UESC 

e, se dedicando a uma carga horária de 16 horas semanais (Quadro 1). Possui alto 

nível de domínio em ferramentas básicas, internet e E-mail. Como tutora presencial, 

desempenha as atribuições de orientar os alunos tanto no desenvolvimento das 

atividades a serem realizadas, como na explanação dos conteúdos. 

 

5. Discentes 

 

Entre os cinco alunos entrevistados, um deles, o que denominei de A1, é do 

gênero feminino, está na faixa etária entre 25 e 30 anos, está matriculada no oitavo 

semestre do curso e, é aluna do polo de Vitória da Conquista. Fez o curso Técnico 

em Agropecuária. É docente na rede Estadual de Educação. A mesma utiliza a 

Internet há mais de 15 anos e se considera expert em informática. 
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O entrevistado que denominei de A2, é do gênero feminino, tem idade 

acima de 30 anos e, quando realizamos a entrevista, cursava o oitavo semestre do 

curso de Biologia EAD da UESC no polo de Itabuna. É graduada em Letras com 

habilitação em língua inglesa, possui especialização em pedagogias diferenciadas, 

está cursando o Mestrado profissional em Educação no Programa de Pós-

Graduação na Formação de Professores da Educação Básica da UESC. Trabalhou 

como pesquisadora nos anos de 1991 a 1993. Atualmente é docente de Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira, Produção Textual e Coordenadora da Área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias na Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia. Utiliza a Internet desde que ela começou a ser acessível no Brasil e, se 

considera familiarizada com a informática. 

O entrevistado que denominei de A3, é do gênero feminino, tem idade 

acima de 30 anos e, é a única dos entrevistados que já concluiu o curso investigado. 

Foi aluna do polo de Itabuna e, colou grau no ano de 2012. É graduada em 

enfermagem desde 1991, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

É especialista em Comunicação em Saúde. Atualmente, além de atuar como 

enfermeira na Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia, atua também, como 

docente do Ensino Médio na rede estadual de Educação. Utiliza a Internet há mais 

de 20 anos e, se considera familiarizada com o uso da informática. 

O entrevistado que denominei de A4, é do gênero feminino, está na faixa 

etária acima de 30 anos, está matriculada no último semestre do curso de Biologia 

EAD da UESC no polo de Vitória da Conquista. É licenciada em Pedagogia. Atua 

como docente no Ensino Médio na rede Estadual de Educação. Utiliza a Internet há 

muito tempo, declarando não saber precisar desde quando e, se considera 

familiarizada com o uso de informática. 

Quanto ao entrevistado que denominei de A5, é do gênero masculino, tem 

idade acima de 30 anos, é aluno do oitavo semestre do curso de Licenciatura em 

Biologia EAD da UESC no polo de Ibicuí, e esta representa a primeira Licenciatura 

para ele. É docente na rede Municipal e Estadual de Educação. Utiliza a Internet 

desde o ano 2000 e, se considera familiarizado em informática (Quadro 2). 
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Nos quadros abaixo, representamos esquematicamente o perfil dos 

participantes da pesquisa. 

 

 

Quadro 1. Perfil da equipe de coordenadores e tutor que participaram da pesquisa 

PARTICIPANT
E 

FORMAÇÃO INSTITUIÇÃO 
FORMADORA 

TEMPO DE 
ATUAÇÃO 

NA EAD 

TEMPO DE 
ATUAÇÃO 

NA 
FUNÇÃO 

CC1 1. Graduação em 

Ciências Biológicas; 

2. Mestrado em 

Ciências Biológicas 

(Biologia Celular); 

3. Doutorado em 

Zootecnia. 

4. Universidade 

Federal de Juiz de 

Fora (1994); 

5. Universidade 

Estadual de 

Maringá (1997); 

6. Universidade 

Federal de Viçosa 

(2006). 

1. Oito 

anos 

2. Sete 

anos 

CTUR1 1. Graduação em 

Ciências Biológicas; 

2. Especialização 

em Genética e 

Biologia Molecular; 

3. Mestrado em 

Produção Aquática; 

4. Doutora em 

Genética e Biologia 

Molecular. 

5. Universidade 

Federal da Bahia 

(UFBA); 

6. Universidade 

Estadual de Santa 

Cruz (UESC); 

7. Universidade 

Federal da Bahia 

(UFBA); 

8. Universidade 

Estadual de 

Campinas 

(UNICAMP). 

9. Oito 

anos 

10. Sete 

anos 

TP1 11. Graduação em 

Ciências Biológicas; 

 

12. Universidade 

Estadual de Santa 

Cruz (UESC); 

13. Um 

ano e dois 

meses 

14. Um 

ano e dois 

meses 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro2. Perfil dos discentes participantes da pesquisa 

  
ALUNOS ENTREVISTADOS 

 

A1 A2 A3 A4 
A5 

 

Gênero 1. Feminino 2. Feminino 3. Feminino 4. Feminino 5. Masculino 

Faixa etária 
6. Entre 25 e 
30 anos 

7. Acima de 30 
anos 

8. Acima de 30 
anos 

9. Acima de 30 
anos 

10. Acima de 
30 anos 

Semestre 11. VIII 12. VIII 13. Já concluiu 14. VIII 15. VIII 

Formação 

16. Técnico 
em Agropecuária 

17. Licenciada em 
Letras com habilitação 
em língua inglesa; 
Especialista em 
pedagogias 
diferenciadas; 
18. Mestranda do 
Programa de Mestrado 
Profissional em 
Formação de 
Professores da 
Educação Básica da 
UESC 

19. Graduada em 
enfermagem; 
especialista em 
Comunicação em 
Saúde 

20. Licenciada em 
Pedagogia 

21. Ensino 
Médio 

Atuação 
Profissional 

22. Docente 
da rede Estadual 
de Educação 

23. Docente da 
rede Estadual de 
Educação; 
24. Coordenação 
de área 

25. Docente da 
rede Estadual de 
Educação; 
26. Enfermeira. 

27. Docente da 
rede Estadual de 
Educação 

28. Docente 
da rede Estadual e 
Municipal de 
Educação 

Tempo de 
experiência 

com 
Internet 

29. Há mais 
de 15 anos 

30. Desde que ela 
começou a ser acessível 
no Brasil 

31. Há mais de 20 
anos 

32. Há muito 
tempo, não sabe 
precisar 

33. Desde o 
ano 2000 

Como se 
classifica 

em 
informática 

34. Expert 35. Familiarizada 36. Familiarizada 37. Familiarizada 38. Familiariz
ado 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

2.4 Coleta dos dados 

  

Antes de iniciar a coleta de dados, a pesquisa foi submetida e aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) (CAAE 43964315.20000.0055). Após aprovação do Comitê de ética, todas as 

pessoas selecionadas para participarem do estudo foram informadas sobre o 

objetivo do trabalho e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) que se encontra no Apêndice A, bem como o termo de autorização de uso 

de imagem e depoimentos (Apêndice B). 

Procurando alcançar os objetivos deste estudo, coletamos os dados por 

meio de anotações de campo da pesquisadora, entrevistas semiestruturadas, 

questionários e documentos, tais como o Projeto Pedagógico do curso (Anexo A) e a 

Matriz Curricular (que se encontra no anexo A). Assim, para analisar os limites e as 
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possibilidades de um Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na EAD diante 

das necessidades formativas de alunos inerentes à área de Ecologia, a coleta dos 

dados aconteceu no período compreendido entre o segundo semestre de 2014 até o 

primeiro semestre de 2016.  

Inicialmente, procuramos a coordenação do colegiado de curso para 

autorização da realização do estudo no referido curso, a qual nos atendeu muito 

bem. Nesse encontro, apresentamos o projeto que seria desenvolvido e, solicitamos 

também, o apoio da mesma no sentido de nos fornecer os documentos que seriam 

utilizados na pesquisa. Os documentos (processo de reconhecimento do curso, 

contendo o Projeto Pedagógico e a Matriz Curricular do mesmo), nos foram 

enviados por E-mail logo após esse primeiro encontro.  

Em seguida, procuramos identificar as pessoas (alunos, coordenadores e 

tutores do curso) que poderiam contribuir com o fornecimento dos dados 

necessários para a realização da pesquisa. Feito isso, mantivemos contatos (por 

meio de telefone, E-mail, WhatsApp e Face book) com essas pessoas, informando o 

objetivo da pesquisa e a importância de sua participação no estudo. Após 

confirmação de cada participante, enviamos por e-mail, os questionários e o link da 

plataforma survio (onde o questionário destinado ao aluno, foi hospedado).  

Posteriormente, agendamos um momento para a realização das entrevistas 

(com os coordenadores e tutor do curso), as quais foram realizadas com base em um 

roteiro pré-elaborado pela pesquisadora.  

Portanto, a coleta dos dados desta pesquisa aconteceu de acordo com as 

seguintes etapas: a partir do segundo semestre de 2014 até o final do segundo 

semestre de 2015 foi realizada a análise de documentos. No segundo semestre de 

2015 e primeiro semestre de 2016 foram realizadas as entrevistas. Entre o primeiro 

semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016 foram aplicados os questionários e 

realizada a organização final dos dados coletados. Já, no primeiro semestre de 2016 

foram realizadas as análises das entrevistas e dos questionários. Enquanto que, o 

registro de anotações em diário de campo da pesquisadora aconteceu durante todo 

o período de realização da pesquisa (quadro 3). 
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Quadro 3. Coleta dos dados da pesquisa. 

 

 

ETAPAS 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

1 Análise de documentos Segundo semestre de 2014 até o 

final do segundo semestre de 2015 

2 Realização de Entrevistas Segundo semestre de 2015 e 

primeiro semestre de 2016 

3 Aplicação de questionários Entre o primeiro semestre de 2015 e 

o primeiro semestre de 2016 

4 Análise das entrevistas Primeiro semestre de 2016 

5 Análise dos questionários Primeiro semestre de 2016 

6 Registro de anotações em diário 

de campo 

A partir do segundo semestre de 

2014 até o primeiro semestre de 

2016 

7 Organização final dos dados 

coletados 

Entre o primeiro semestre de 2015 

até o primeiro semestre de 2016 

Fonte: Dados da pesquisadora 

  

Nos subitens que se seguem, apresentamos e caracterizamos os 

instrumentos que foram utilizados na coleta dos dados desta pesquisa.  

 

2.4.1 Documentos analisados 

 

Ainda pouco explorada no campo educacional, a análise documental pode 

se estabelecer como técnica fundamental de abordagem qualitativa, tanto para 

complementar informação obtida por outros meios ou na descoberta de novas 

temáticas e problemas (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Neste trabalho, os documentos por 

nós utilizados serviram apenas para complementar as informações obtidas através 

da aplicação dos questionários e das entrevistas. 

O uso de documentos em pesquisas científicas se apresenta como 

procedimento que facilita a identificação e contextualização das informações 

referentes ao objeto a ser estudado. Constituindo-se, dessa maneira, 
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como uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que 
fundamentam afirmações e declarações do pesquisador. Representam 
ainda uma fonte natural de informação. Não são apenas 
contextualizadas, mas surge num determinado contexto e fornecem 
informações sobre esse mesmo contexto. Uma vantagem adicional é o 
seu custo, em geral baixo. Seu uso requer apenas investimento de 
tempo e atenção por parte do pesquisador para selecionar e analisar os 
mais relevantes (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 39). 

  

Acrescentando a isso, Caulley (1981) apud Lüdke; André (1986) afirmam 

que a análise documental tenciona levantar informações nos documentos, com base 

nas questões ou hipóteses que interessam ao pesquisador. Assim sendo, 

procuramos levantar as informações nos documentos selecionados, focando sempre 

para a obtenção de informações necessárias para os objetivos da pesquisa e para a 

análise do problema investigado. 

Na visão de Ludke e André (1986) são considerados documentos as leis, as 

normas, os regulamentos, pareceres, arquivos escolares, autobiografias, cartas, entre 

outros. Em nosso trabalho, os documentos utilizados compreendem o Projeto 

Pedagógico do Curso (Anexo A) e a Matriz Curricular. Ressaltamos que o nosso 

acesso a esses documentos do curso, aconteceu após contato pessoal com a 

Coordenadora do Colegiado do Curso que, prontamente nos enviou os arquivos, 

por e-mail e em formato PDF6. 

Decerto o uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado, 

pois a riqueza de informações contidas nesse material possibilita ampliar o 

entendimento sobre a contextualização histórica e sociocultural do estudo (SÁ-

SILVA et al.; 2009, p. 2). Nesta investigação, a análise do PPC contribuiu para a 

compreensão da organização do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em 

EAD da Instituição que nos propomos a analisar. 

   

                                                           
6PDF é uma sigla inglesa que significa Portable Document Format (Formato Portátil de Documento). 

É um formato de arquivo criado pela empresa Adobe Systems, usado para exibir e compartilhar 

documentos de maneira compatível, independente de software, hardware ou sistema operacional. 

Disponível em: https://acrobat.adobe.com/br/pt/why-adobe/about-adobe-pdf.html. Acesso em: 

21 de junho de 2016. 

 

https://acrobat.adobe.com/br/pt/why-adobe/about-adobe-pdf.html
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2.4.2 Entrevistas 

 

A entrevista representa uma técnica de coleta de dados na qual o 

pesquisador tem um contato mais direto com a pessoa, no sentido de se inteirarde 

suas opiniões acerca de um determinado assunto.  

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 

captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer 

tipo de informante e sobre os mais variados tópicos (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.33-

34). Neste trabalho optamos por utilizar a entrevista semiestruturada visto que 

esse tipo de entrevista proporciona ao entrevistador melhor entendimento e 

captação da perspectiva dos entrevistados, pois as entrevistas totalmente sem 

estrutura, onde os participantes falam livremente, “resultam num acúmulo de 

informações difíceis de analisar que, muitas vezes, não oferecem visão clara da 

perspectiva do entrevistado” (ROESCH, 1999, p.159). 

Para nortear essa etapa da pesquisa construímos um roteiro de entrevistas o 

qual chamamos de questionário (Apêndice B), visando auxiliar na organização da 

interação com os entrevistados e garantir que os principais questionamentos da 

pesquisa fossem contemplados na reflexão e fala dos sujeitos, uma vez que, no dizer 

de Ludke e André (1986), a entrevista semiestruturada se desenrola a partir de um 

esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador 

faça as necessárias adaptações.  

Dessa forma, para ter uma breve visão geral do curso e identificar os 

aspectos que precisavam ser considerados mais aprofundadamente, essas 

entrevistas foram realizadas com a coordenação de turma, a coordenação de tutoria 

e com o tutor presencial (APÊNDICE C). 

Assim, as entrevistas foram previamente planejadas com um cuidado 

especial na sua elaboração, desenvolvimento e aplicação, sem contar que os 

objetivos propostos foram efetivamente delineados, a fim de poder obter o 

resultado pretendido. Nosso objetivo foi buscar identificar pontos significativos da 

proposta pedagógica do curso que possam contribuir para o aprimoramento dos 

processos de ensino-aprendizagem na modalidade EAD. 
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Na opinião de Bogdan e Biklen (1994, p.134), as entrevistas podem ser 

utilizadas de duas formas na investigação qualitativa: como estratégia dominante 

para o recolhimento dos dados, ou combinada com outras técnicas como análise 

documental, observação participante, entre outras. Neste estudo, os depoimentos 

dos entrevistados foram analisados levando-se em consideração o referencial 

teórico juntamente com os demais dados obtidos a partir da análise documental, de 

acordo com os objetivos da pesquisa. 

 

2.4.3 Questionários 

 

Os questionários são, sem dúvida, um dos instrumentos mais utilizados na 

área de pesquisa em Ensino e em Ciências Sociais de uma forma geral (ROSA; 

2010,p. 261). Sua construção consiste basicamente em traduzir os objetivos da 

pesquisa em questões específicas e, as respostas irão proporcionar dados ao 

pesquisador para descrever as características da população pesquisada (GIL, 2008).  

Assim sendo, é importante levar em conta o que se quer e como vai avaliar, 

devendo haver rigor na seleção do tipo de questionário a aplicar de modo a 

aumentar a credibilidade do mesmo. 

Como descrito por Gil (2008), o questionário pode ser definido como uma 

técnica de investigação social composta por um conjunto de questões que são 

submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, 

crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 

comportamento presente ou passado. Assim, em nossa investigação, o questionário 

serviu para obter as informações da realidade, tanto do curso investigado quanto 

dos alunos que dele frequentam e, que foram fundamentais na construção desse 

trabalho. 

Como existem três tipos de questionários, que são: a) questionários com 

questões abertas, que são aquelas que permitem maior liberdade de resposta, 

podendo esta ser redigida pelo próprio informante; b) questionários de forma 

fechada são os questionários que trazem alternativas específicas para que o 

informante escolha uma delas. Sendo que nesse tipo de questionário as respostas 
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são curtas, do tipo sim ou não, ou do tipo de marcar itens de uma lista de respostas 

sugeridas, tendo como aspecto negativo a limitação das possibilidades de respostas, 

o que restringe as possibilidades de manifestação do informante, e; c) os 

questionários mistos os quais apresentam questões dos diferentes tipos de respostas 

(aberta e fechada), em nosso trabalho optamos por elaborar questionários mistos, os 

quais foram criados na plataforma “Survio”7, contendo 15 questões, além do quadro 

de identificação do participante. Destas 15 questões, oito foram fechadas e sete 

abertas.  

Gil (1999, p. 128/129), alega que uma das vantagens do questionário sobre 

as demais técnicas de coleta de dados é que ele possibilita atingir grande número de 

pessoas, mesmo que estejam dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o 

questionário pode ser enviado pelo correio. Dessa forma, considerando que o curso 

de Licenciatura em Biologia EAD da UESC é ofertado a um público residente em 

diferentes cidades do Estado da Bahia, enviamos os questionários desta pesquisa 

através de correio eletrônico8 para 48 alunos do referido curso.  

Enfatizamos que as pesquisas on-line podem ser consideradas muito 

semelhantes metodologicamente às pesquisas realizadas utilizando questionários 

autopreenchidos ou por telefone, diferindo apenas na maneira como são 

conduzidas. Geralmente nas pesquisas online são usados dois meios para esse tipo 

de pesquisa, ou são conduzidas em uma página na Internet, ou com o uso do e-

mail, sendo que na primeira o instrumento de coleta de dados deve ser postado na 

rede para que os usuários acessem e respondam-no, já na segunda opção o 

instrumento é enviado para o endereço particular da pessoa, não sendo necessário 

que ela visite outras páginas na Internet (ILIEVA ET AL., 2002). 

Assim, neste trabalho, utilizamos os dois meios acima citados para o envio 

do questionário. Sendo que, nos e-mails que enviamos para o endereço particular 

do aluno, além de anexarmos o questionário (APÊNDICE D) e o TCLE, enviamos, 

                                                           
7A Survio é uma ferramenta de pesquisa online, indicada para realização de pesquisa de satisfação 

do cliente, pesquisa de mercado, pesquisa escolar, dentre outros.  

8Correio eletrônico (conhecido pelo nome de e-mail, que é a forma abreviada do termo inglês 
electronic mail) é um serviço que permite trocar mensagens através de sistemas de comunicação 
eletrônicos. 
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também, o endereço da página da internet (link) na qual o questionário estava 

disponível para ser respondido. O objetivo do uso desse procedimento foi oferecer 

ao aluno, a possibilidade de escolher a melhor maneira de responder ao referido 

questionário.  

Entretanto, apesar de termos atentado para elencar todos os itens que 

Marconi e Lakatos destacam sobre o envio do questionário no que se refere a nota 

ou carta explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de 

obter respostas, tentando despertar o interesse do recebedor para que ele preencha 

e devolva o questionário dentro de um prazo razoável (MARCONI; LAKATOS, 

1999, p 100), infelizmente não  conseguimos obter grande êxito.  

Não obstante, Gil (1999, p. 128/129) exemplifica que o uso do questionário 

“não oferece a garantia de que a maioria das pessoas devolva-o devidamente 

preenchido, o que pode implicar a significativa diminuição da representatividade 

da amostra”. Eis aí como apesar de todos os nossos esforços, apenas cinco alunos do 

curso devolveram o questionário respondido, o que corresponde a 10,4%. Ainda 

assim, estes, permitiram-nos traçar o perfil dos alunos participantes da pesquisa, 

como também obter dados necessários para atingir os objetivos propostos. 

 

2.4.4. Diário de campo 

 

O diário de campo é utilizado para retratar os procedimentos de análise do 

material empírico, as reflexões dos pesquisadores e as decisões na condução da 

pesquisa, evidenciando os acontecimentos do delineamento inicial de cada estudo 

ao seu término (ARAÚJO et al., 2013, p. 54). 

Na visão de Bogdan e Biklen (2010, p. 150), o diário de campo é um relato 

escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da 

recolha e refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo. Diante disso, 

utilizamos nesta pesquisa o diário de campo para registrar as anotações, 

comentários, dúvidas, dificuldades e reflexões acerca do trabalho realizado. 

Assim, o diário de campo serviu para obter informações que não foram 

abordadas em outros instrumentos em relação ao curso investigado, pois as 
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informações livres “em conversa”, muitas vezes, trazem uma riqueza de detalhes 

que passam despercebidos às perguntas estruturadas, além de expressarem uma 

construção interpretativa única, própria do sujeito e seu contexto, acrescentando 

julgamentos de valor e sentimentos relativos às suas experiências, no caso, com o 

ensino de Ecologia.  

Esses aspectos auxiliaram na construção da dissertação, servindo de 

complemento aos dados coletados por meio das outras ferramentas que foram 

utilizadas, tais como, as entrevistas, os questionários e os documentos.  

 

2.5 Análise dos dados 

 

Uma vez organizados os dados coletados, optamos por tratá-los por meio 

da Análise Textual Discursiva (ATD) orientada por Moraes e Galiazzi (2011), por 

entendermos que melhor atende aos objetivos aqui propostos. Pois, além de se 

tratar de uma metodologia que permite resgatar os discursos de maneira 

qualitativa, proporciona um melhor entendimento das mensagens para a 

construção de uma interpretação do ponto de vista dos entrevistados sobre a 

temática em questão.  

A análise dos dados refere-se ao trabalho realizado sobre todo o material 

recolhido durante a pesquisa (LUDKE E ANDRÉ; 1986). E, segundo Frigotto, 

 

[...] representa o esforço do investigador de estabelecer as conexões, 
mediações e contradições dos fatos que constituem a problemática da 
pesquisa. Mediante esse trabalho, vão se identificando as determinações 
fundamentais e secundárias do problema. É no trabalho de análise que 
se busca superar a percepção imediata, as impressões primeiras, a 
análise mecânica e empirista, passando-se assim do plano pseudo-
concreto ao concreto que expressa o conhecimento aprendido da 
realidade (FRIGOTTO, 2002, p. 89). 

 

A ATD é uma técnica de análise de texto que transita entre a Análise de 

Conteúdo e Análise de Discurso, é vem sendo cada vez mais utilizada na área de 

Ensino de Ciências por proporcionar uma compreensão e reconstrução de 

conhecimentos existentes sobre a temática investigada (MORAES; GALLIAZI, 

2011). 
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A respeito dessa ferramenta analítica, Moraes e Galiazzi (2011, p. 12) 

explicam que:  

 

“[...] pode ser compreendida como um processo auto-organizado de 
construção de compreensão em que novos entendimentos emergem a 
partir de uma sequência discursiva de três componentes: a 
desconstrução dos textos do “corpus”, a unitarização; o estabelecimento 
de relações entre os elementos unitários, a categorização; o captar 
emergente em que a nova compreensão é comunicada e validada”.  

 

Eis porque, se trata de um processo que é comparado a uma tempestade de 

luz, em que a partir da construção da desordem surgem insights, como “raios de 

luz”, que possibilitam “clarear” novas visões, novas compreensões em relação aos 

fenômenos investigados, que possibilitam, por meio de um esforço de comunicação 

intensa, expressar novas compreensões atingidas ao longo da análise (MORAES, 

2003), exigindo com isso, rigor e dedicação por parte do pesquisador.  

A este propósito, com base nas aproximações das falas dos entrevistados 

desta pesquisa foi possível analisar, compreender e fazer inferências sobre os 

limites e as possibilidades que um Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em 

EAD apresenta para atender as necessidades formativas inerentes à Ecologia.  

Sem dúvida, a ATD tem mostrado tratar-se de uma ferramenta aberta, 

exigindo que os usuários aprendam a conviver com uma abordagem que exige 

constantemente a (re) construção de caminhos (MORAES; GALIAZZI, 2006). Nesse 

sentido, a fim de exemplificarmos o percurso que percorremos ao utilizar a ATD, 

apresentamos em seguida, a figura sistemática proposta por Torres et al. (2008, p. 4) 

explicitando todo processo metodológico da ATD. 
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Figura 3: Sistematização do processo de Análise Textual Discursiva. 

 

Fonte: Torres et al. (2008, p. 4). 

  

Conforme demonstrado na figura 3, a ATD opera como uma metodologia 

na qual, a partir de um conjunto de textos ou documentos, produz-se um metatexto, 

descrevendo e interpretando sentidos e significados que o analista constrói ou 

elabora a partir do referido corpus (MORAES; 2003). Logo, todo trajeto desenvolvido 

na ATD baseiam-se na leitura, concentração, análise minuciosa e criação, 

fundamentados em textos de distintos autores, que possibilita a transformação de 

“palavras soltas em sonoros poemas” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 10). 

Com base na descrição de Moraes (2003), o corpus de análise da pesquisa 

corresponde ao conjunto de documentos que serão analisados. Estes podem ter sido 

tanto produzidos especialmente para a pesquisa, como também, proveniente de 

documentos previamente existentes. Assim, neste nosso trabalho, a sistematização 

das informações é oriunda de questionários e entrevistas que foram produzidos 

especialmente para este fim, como também de outros documentos (Projeto 

Pedagógico do Curso e Matriz Curricular) e do diário de campo da pesquisadora 

que serviram para complementar as informações dos dados originados através dos 

questionários e entrevistas. 

Moraes e Galiazzi indicam que a unitarização dos dados corresponde ao 

movimento inicial do processo de aprendizagem no qual o pesquisador se envolve 

ao utilizar a ATD. 
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De um conjunto desordenado de textos, representando um nível 
consciente de compreensão dos fenômenos sob investigação, 
encaminha-se uma “explosão de ideias” movimento para o inconsciente 
e o caos, capaz de propiciar as condições de emergência de novas 
compreensões e aprendizagens, a serem expressas e comunicadas nas 
etapas posteriores da análise (MORAES; GALIAZZI, 2007).  

  

Somando-se a isso, esses mesmos autores explicam que a prática de 

unitarização “implica examinar os textos em seus detalhes, fragmentando-os no 

sentido de atingir unidades constituintes, enunciados referentes aos fenômenos 

estudados” (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 11), tendo o cuidado de se manter o 

contexto de onde o fragmento foi retirado.  

Ainda, em Moraes (1999) vamos encontrar o seguinte esclarecimento: a 

etapa de unitarização pode ser concretizada em três momentos distintos:  

1) Fragmentação dos textos e codificação de cada unidade; 

2) Reescrita de cada unidade de modo que assuma um significado, o 

mais completo possível em si mesmo; 

3) Atribuição de um nome ou título para cada unidade assim produzida.  

Assim, após inúmeras leituras realizadas, desconstruímos os textos que 

compõem o corpus desta pesquisa e, separamos as unidades de análise a partir de 

indicações em ideias comuns entre os entrevistados, pretendendo com isso, facilitar 

a criação de novos sentidos de interpretação, uma vez que, esse processo visa focar 

os detalhes, perceber o sentido do texto nos diferentes sentidos dos seus 

pormenores (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 11), levando em consideração que 

 

[...] a construção das unidades de significado tem como finalidade 
chegar à elaboração de textos descritivos e interpretativos, 
apresentando os argumentos pertinentes à compreensão do 
pesquisador em relação aos fenômenos que investiga [...] cada 
fragmento produzido deve ter relação com os objetivos e o processo de 
unitarização como um todo, deve refletir as intenções da pesquisa e 
ajudar a atingi-las (MORAES; GALIZZI, 2007, p. 51). 

  

Dessa forma, após definida as unidades de significado, codificamos para 

que pudéssemos identificar os documentos gerados pelos entrevistados que deram 

origem a cada uma delas. Logo, referenciamos os documentos que compõem o 

corpus da pesquisa com códigos alfanuméricos (letras e números), sendo que a letra 
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refere-se ao documento utilizado, e o número indica a sequência em que cada 

entrevista foi realizada. Para os questionários, atribuímos à letra “Q” e, para as 

entrevistas a letra “E”. Exemplificando: Q1, onde a letra “Q” refere-se à resposta 

dada ao questionário e, “1” refere-se ao primeiro entrevistado e assim 

sucessivamente até o último entrevistado de cada instrumento utilizado. Fizemos 

isso, para que o leitor possa associar a fala ao código determinado e se mantenha o 

anonimato. 

Feito isso, passamos para a segunda etapa da ATD que consiste na criação 

de categorias, as quais, nesse processo da ATD, podem ser estabelecidas tanto a 

priori, como a posteriori, ou ainda, categorias mistas (a priori e a posteriori).  

As categorias “a priori” são categorias já existentes na literatura e que o 

pesquisador utiliza para enquadrar seus fragmentos; categorias “a posteriori” são 

aquelas que surgem a partir da análise do “corpus”, isto é, o pesquisador não as 

conhece de antemão e sim as constrói a partir da análise dos dados recolhidos 

durante a pesquisa ou algum material já existente que se propõem analisar, pois, 

conforme previsto por Moraes (1999, p. 10), “categorias poderão ir emergindo ao 

longo do estudo”, constituindo-se em categorias a posteriori. 

Destarte, coerente com o pressuposto da primeira etapa da ATD 

(desconstrução e unitarização do corpus), as categorias criadas foram associadas aos 

métodos indutivos e intuitivos (MORAES, 2003), atentando sempre para os 

objetivos da análise e a fundamentação teórica adotada. Com base nessas 

categorias, é que realizamos o exercício de expressar as novas compreensões 

possibilitadas pela análise (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

Com apoio em Moraes (2003), a análise e discussão dos resultados desta 

pesquisa não partiram de categorias preestabelecidas, definidas a priori. Essas 

resultaram de uma interação, de um diálogo entre referencial teórico e material 

empírico analisado, e se constituem em: O curso por meio dos seus documentos: 

limites e possibilidades formativas; O curso por meio de seus alunos: limites e 

possibilidades formativas; O curso por meio de seus tutores: limites e possibilidades 

formativas, e; O curso por meio de sua coordenadora: limites e possibilidades 
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formativas. A partir dessas categorias, buscamos extrair o que curso está e o que 

não está atingindo em relação às necessidades formativas e ao ensino de Ecologia.  

Após definidas as categorias, elaboramos as teorias expressando os 

argumentos que conseguimos compreender a partir do corpus de análise em relação 

ao fenômeno pesquisado. Pois, de acordo com Moraes e Galiazzi (2007) é nessa 

etapa que o pesquisador deve expressar sua voz no texto, realizar reflexões, 

anunciar pontos de vista devidamente fundamentados e opor-se a outros, além de 

possibilitar um novo modo de compreender as informações submetidas à análise. 

Nesse processo, pudemos nos ater, de um lado, nas comunalidades que emergiram 

das falas dos entrevistados e, de outro lado, nas singularidades entre ideias e 

posicionamentos manifestos. 

No quadro 4 abaixo, relacionamos as unidades de registro, bem como as 

categorias que foram definidas para a construção do novo texto. 

 

Quadro 4. Unidades de análise e categorias definidas. 

FERRAMENTAS 

UTILIZADAS NA 

COLETA DOS 

DADOS 

UNIDADES DE ANÁLISE CATEGORIAS 

Projeto Pedagógico do 
Curso e Matriz 

Curricular 

1. Objetivo do curso; 
2. Estruturação; 
3. Fundamentação; 
4. Proposta 
pedagógica; 
5. Formatação 
curricular. 

1. O curso por meio 
dos seus documentos: 
limites e possibilidades 
formativas 

Questionários 

6. Propostas 
pedagógicas para a área 
de Ecologia; 
7. Objetivos e temas 
trabalhados para as 
disciplinas da área de 
Ecologia; 
8. Materiais e 
recursos didáticos 
utilizados no ambiente 
virtual de aprendizagem. 

1. O curso por meio 
de seus alunos: limites e 
possibilidades formativas 

Entrevistas 
9. Estratégias 
pedagógicas para a área 

1. O curso por meio de seus 
tutores: limites e 
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de Ecologia 
10. Objetivos e temas 
trabalhados para as 
disciplinas da área de 
Ecologia 

possibilidades formativas; 

 

2. O curso por meio de sua 
coordenadora: limites e 
possibilidades formativas. 

Fonte: dados da pesquisa 

 
No próximo capítulo, apresentamos o metatexto que construímos a partir 

das categorias definidas ao longo do processo, com o propósito de responder à 

questão desta pesquisa. Nele, procuramos delinear de forma sistematizada, o que 

alcançamos em relação as nossas intuições e aos nossos novos entendimentos a 

partir do rigoroso e ostensivo processo analítico. Lembrando, que a qualidade e 

originalidade da representação discursiva têm como determinantes o conhecimento 

dos materiais de análise e as premissas teóricas e epistemológicas do investigador 

(MOARES; GALIAZZI, 2011). 
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5 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

"O educador será aquele que oferece condições que 

potencializam o processo de autodesenvolvimento do 

educando."  

Luckesi Cipriano 

 

De acordo com as formulações delineadas para compor cada elemento 

desta pesquisa, as quais foram se definindo e constituindo a partir das interações da 

pesquisadora com o contexto da pesquisa, apresentamos neste capítulo o produto 

da investigação realizada no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na 

modalidade de Educação a Distância da Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), onde foram analisados os limites e as possibilidades do referido curso 

diante das necessidades formativas inerentes à área de Ecologia.  

Estruturamos este capítulo em quatro partes, onde são apresentadas as 

categorias geradas a partir do corpus de análises, as quais são discutidas em função 

das evidências oriundas dos dados coletados, e com fundamento nas bases teóricas 

orientadoras desta pesquisa.   

Na primeira parte, apresentaremos a categoria: O curso por meio dos seus 

documentos: limites e possibilidades formativas, tomando como base uma análise 

descritiva do Projeto Pedagógico do Curso.  

Na segunda parte, discutiremos a categoria: O curso por meio de seus 

alunos: limites e possibilidades formativas. Nesta categoria, o propósito foi analisar 

como está sendo preparado o professor de Biologia, em sua formação inicial, no 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas - EAD da UESC, para trabalhar com os 

seus alunos da educação básica os conteúdos de Ecologia, tendo como objetivo 

extrair o que o mesmo está e o que não está atingindo em relação às necessidades 

formativas dos licenciandos.  

Na terceira parte, trataremos da categoria: O curso por meio de seus 

tutores: limites e possibilidades formativas. Nela, procuramos analisar de que 

forma a mediação pedagógica dos conteúdos de Ecologia, realizada através do 
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Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), contribui para o processo de ensino-

aprendizagem do aluno no curso investigado, visando com isso, identificar às 

necessidades formativas correlativas às disciplinas da área. 

Enquanto que, na quarta parte discutiremos a categoria: O curso por meio 

de sua coordenadora: limites e possibilidades formativas. Com esta categoria, a 

nossa pretensão foi analisar a proposta pedagógica para o ensino de Ecologia e o 

desenvolvimento de estratégias para o processo de ensino e aprendizagem da 

referida área, tendo em vista que estas se constituem nos meios utilizados pelos 

docentes na articulação do processo de ensino, de acordo com cada atividade e os 

resultados esperados.  

 

5.1. O curso por meio dos seus documentos: limites e possibilidades formativas 

 

Reconhecendo a importância da EAD para a inclusão educacional e a 

necessidade de suprir a formação inicial, qualificação e atualização profissional dos 

professores de Biologia no estado da Bahia, a UESC, em parceria conjunta com 

outras universidades baianas, aceitou em 2002 o desafio de participar do Programa 

de Formação Continuada de Professores do Estado da Bahia, desenvolvido pela 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC-BA) sob a coordenação do 

Instituto Anísio Teixeira (IAT). 

A partir do ano de 2007, em convênio com a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB)9 / Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), a 

UESC passou a oferecer o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na 

modalidade à distância. O curso faz parte do Consórcio Setentrional, constituído 

por nove Instituições Públicas do Ensino Superior (Universidade de Brasília/UnB, 

Universidade Federal de Goiás/UFG, Universidade Estadual de Goiás/UEG, 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS, Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul/UEMS, Universidade Federal do Pará/UFPA, Universidade 

                                                           
9O sistema UAB é uma iniciativa do Governo Federal que tem como objetivo formar professores para 
atuarem na Educação Básica. Este sistema conta com a participação das Universidades Federais e 
Estaduais do Brasil para ofertarem os cursos de Licenciatura na modalidade à distância e dos 
municípios que possuem Pólo de apoio presencial. 
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Federal do Amazonas/UFAM, Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC e 

Universidade Federal de Tocantins/UFT) (UESC, 2011). 

O curso de Licenciatura em Biologia – EAD da UESC foi autorizado 

conjuntamente ao ato de credenciamento da Universidade Estadual de Santa Cruz 

para a oferta de cursos superiores à distância, por meio do Parecer CNE/CES Nº 

350/2004, publicado no D. O. U. em 18 de fevereiro de 2005, sendo o PAC deste 

curso aprovado pela Resolução CONSEPE/UESC 03/2006 (UESC, 2011). 

Quando o curso de Licenciatura em Biologia – EAD da UESC passou a 

funcionar, contava com o apoio do Programa Prolicenciatura10. A primeira turma 

teve ingresso por meio de processo seletivo (vestibular), realizado no ano de 2006, 

ofertando 300 vagas distribuídas em oito pólos de Apoio Presencial localizados nos 

municípios de Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Guanambi, Itaberaba, 

Juazeiro, Salvador e Porto Seguro.  Em 2008, aconteceu o segundo vestibular, 

ofertando 315 vagas com o apoio do Programa Universidade Aberta do Brasil, 

distribuídas em nove pólos de Apoio Presencial localizados nos municípios de 

Amargosa, Ibicuí, Ibotirama, Ilhéus, Itabuna, Itapetinga, Seabra, Valença e Vitória 

da Conquista. Em 2009, foram ofertadas 200 vagas para quatro pólos de Apoio 

Presencial nos municípios de Jacobina, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e 

Vitória da Conquista, com o apoio do Programa Prolicenciatura II. Atualmente, o 

curso conta apenas com três pólos de Apoio Presencial, que são: o de Ilhéus, o de 

Ibicuí e o de Amargosa (UESC, 2011). 

Assim, quando o curso iniciou suas atividades contou com um quadro 

docente formado por 11 professores, sendo estes: três doutores, sete mestres e um 

graduado. Vale ressaltar que todos os docentes não doutores estavam engajados em 

cursos de pós-graduação visando à obtenção de doutorado ou mestrado. Existiam 

neste grupo, profissionais com experiência em gestão e administração universitária, 

bem como na área específica de Biologia e em Educação a Distância (UESC, 2011). 

                                                           
10Prolicenciatura é o programa criado pelo ministério da Educação, por meio das Secretarias de 
Educação Básica, de Educação a Distância e de Educação Superior que oferece formação inicial à 
distância a professores em exercício nos anos/séries finais do ensino fundamental ou ensino médio 
dos sistemas públicos de ensino. O objetivo do programa é melhorar a qualidade de ensino na 
educação básica por meio de formação inicial consistente e contextualizada do professor em sua área 
de atuação. 
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A equipe responsável pela administração acadêmica do curso era composta 

por seis docentes, sendo que os três doutores eram responsáveis pelos módulos do 

curso e dois deles respondiam por dois módulos cada, além de quatro mestres e 

uma mestranda, cada um responsável por um módulo. Todos tinham pelo menos 

cinco anos de experiência em docência superior, alguns com mais de 15 anos e 

estavam todos altamente motivados pelo projeto (UESC, 2011). 

O curso de Licenciatura em Biologia EAD da UESC tem como compromisso 

fundamental: 

 

formar licenciados qualitativamente diferenciados, no sentido de 
permitir à sociedade usufruir o trabalho de um educador que seja capaz 
de entender o processo de produção/construção do conhecimento 
biológico, estar afinado com as demandas da sociedade como um todo, 
aprender a identificar problemas e a apresentar soluções, saber localizar 
a informação transitando por diversas áreas de conhecimento, estar 
familiarizado com as linguagens contemporâneas, favorecer a mediação 
nos processos de aprendizagem (UESC, 2011). 

 

Assim sendo, o objetivo do curso de Licenciatura em Biologia EAD da 

UESC é formar professores no campo das Ciências Biológicas, cientes de sua 

condição de cidadãos comprometidos com princípios éticos, inserção histórico-

social, envolvimento com as questões ambientais e compromissos com a sociedade, 

habilitados a: 

 

 

Realizar atividades educacionais em diferentes níveis; b) acompanhar a 
evolução do pensamento científico na sua área de atuação; c) elaborar e 
executar projetos, utilizando o conhecimento socialmente acumulado na 
produção de novos conhecimentos, tendo a compreensão desse 
processo, a fim de utilizá-lo de forma crítica e com critérios de 
relevância social; d) desenvolver práticas investigativas e ações 
estratégicas para diagnóstico de problemas, encaminhamento de 
soluções e tomada de decisões; e) atuar em prol da preservação da 
biodiversidade, considerando as necessidades de desenvolvimento 
inerentes à espécie humana; f) organizar, coordenar e participar de 
equipes multiprofissionais de forma colaborativa; g) gerenciar e 
executar tarefas técnicas nas diferentes áreas do conhecimento 
biológico, no âmbito de sua formação; h) utilizar novas metodologias e 
tecnologias que favoreçam a mediação no processo de aprendizagem; i) 
desenvolver ideias inovadoras e ações estratégicas que possibilitem a 
ampliação e o aperfeiçoamento de sua área de atuação, preparando-se 
para viver numa sociedade em contínua transformação (UESC, 2009). 
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A trajetória do curso estudado retratada em seu Projeto (PROJETO, 2011) 

nos mostra que a sua criação foi impulsionada pelas exigências legais e pela grande 

demanda de profissionais da Educação Básica sem graduação em licenciatura plena 

ou lecionando em área distinta de sua formação. 

A luz deste compromisso, em 28 de setembro de 2012, a Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC) graduou a primeira turma de alunos do Curso de 

Ciências Biológicas na modalidade EAD. A solenidade de formatura envolveu 97 

professores que já atuavam na educação básica, em diversas regiões, mas que ainda 

não possuíam formação universitária específica na disciplina que lecionava. Sendo 

esta a primeira turma de Licenciados em Ciências Biológicas a ser grudada no 

estado da Bahia, através desta modalidade de ensino. 

Em relação ao Projeto Político-Pedagógico, Veiga (2004, p. 25), cita que 

 

Este é mais do que uma formalidade instituída: é uma reflexão sobre a 
educação superior, sobre o ensino, a pesquisa e a extensão, a produção e 
a socialização dos conhecimentos, sobre o aluno e o professor e a prática 
pedagógica que se realiza na universidade. O projeto político-
pedagógico é uma aproximação maior entre o que se institui e o que se 
transforma em instituinte. Assim, a articulação do instituído com o 
instituinte possibilita a ampliação dos saberes. 

 

Assim, entendemos que o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) representa 

um instrumento que informa e torna mais claro a direção e o rumo que a Instituição 

deve tomar, no sentido de formar o cidadão social, político, responsável, crítico e 

criativo. O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicas, na Modalidade de EAD, da Universidade Estadual de Santa Cruz – 

UESC (ANEXO A), aprovado pela Resolução CONSEPE/UESC 03/2006, deixa claro 

que o mesmo se aproxima dos documentos oficiais do MEC. Em sua estrutura, é 

feita a apresentação do curso, a justificativa e os objetivos, a organização curricular, 

a proposta metodológica orientada para facilitar o processo de conhecimento e a 

interação de educadores e educandos por meio da utilização de tecnologias.  

O PPC descreve ainda, a avaliação da aprendizagem, a infraestrutura de 

apoio, o acervo atualizado de materiais didáticos e bibliográficos, para uso dos 

alunos e de outros envolvidos e as formas de acessá-los, a existência, quando for o 
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caso, de unidades operativas de EAD próprias ou conveniadas para atendimento 

descentralizado, inclusive avaliações e encontros presenciais, a descrição do 

gerenciamento administrativo-financeiro, a produção, edição e distribuição de 

material didático, os momentos presenciais, a distribuição e aplicação de recursos, a 

prestação de contas e outras questões pertinentes ao exercício financeiro do projeto, 

bem como, o sistema informatizado que permita a extração e o envio de dados via 

Internet à SEED. 

O PPC de Licenciatura em Biologia – EAD da UESC se fundamenta na 

legislação pertinente, ou seja, nos documentos oficiais do MEC, conforme 

mencionado no próprio PPC: 

 

O Projeto Acadêmico do curso de Licenciatura em Biologia – EAD da 
UESC foi elaborado levando em consideração a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB) promulgada em 1996 (Lei 9.394/96) que 
contempla a flexibilidade curricular; as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os Cursos de Biologia; a Resolução CNE/CP 2, de 19 de 
fevereiro de 2002 e os Referenciais de Qualidade para Cursos a 
Distância - SEED/MEC, enfatizando a formação para o uso didático de 
Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC (UESC, 2011). 

 

Destacamos que o PPC apresenta uma formatação curricular diferenciada, 

associada à realização de alternativas didáticas e pedagógicas, que tem como 

referência os princípios da autonomia e da flexibilidade, o que entendemos ser um 

princípio que assume uma dimensão ética interessante no contexto educacional, 

pois, de acordo com Veiga-Neto, tem a capacidade de mudar e transformar frente às 

demandas externas. Ou seja, o autor considera que a flexibilidade, 

 

torna o currículo mais dinâmico e com isso, leva a educação 
escolarizada a se afinar mais ao mundo contemporâneo. Tal 
afinação pode contribuir para que se possa trabalhar no 
sentido de melhorar esse mundo e, até mesmo, ir contra os 
seus aspectos e práticas que consideramos indesejáveis 
(VEIGA-NETO, 2005, p. 48). 

 

No ponto de vista organizacional, o PPC de Licenciatura em Biologia – EAD 

da UESC apresenta uma estruturação bem organizada e fundamentada. O mesmo 

adota uma metodologia que propõe a interdisciplinaridade nas áreas de 
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conhecimento. À vista disso, o currículo é organizado em 08 módulos (ANEXO A). 

Cada módulo contempla um aspecto do fenômeno biológico, de forma 

interdisciplinar e estruturado a partir de três eixos temáticos: o histórico-filosófico, 

englobando sociedade e conhecimento; o fenômeno biológico e o pedagógico.  

Os conteúdos considerados básicos incluem (Biologia Celular, Molecular e 

Evolução; Diversidade Biológica; Ecologia; Fundamento das Ciências Exatas e da 

Terra; e Fundamentos Filosóficos e Sociais) e os conteúdos específicos da 

modalidade licenciatura incluem (visão geral da educação e dos processos 

formativos dos educandos; instrumentação para o ensino de ciências para o nível 

fundamental e médio; TCC, estágios e atividades complementares) (Parecer 

CNE/CES 1.301/2001). 

Em todos os módulos do curso são preservados a identidade, e os 

conteúdos básicos das diversas áreas do conhecimento, com sua história e 

metodologias próprias, agregando as técnicas utilizadas para a pesquisa científica e 

os instrumentos matemáticos e estatísticos usados na informação biológica, bem 

como o referencial pedagógico necessário à prática docente.   

Entendemos que a interdisciplinaridade busca responder à necessidade de 

superação da visão fragmentada nos processos de produção e socialização do 

conhecimento. Porém, apesar da concepção do curso apontar para uma proposta 

interdisciplinar, de acordo com o relato da coordenadora de turma “não tem sido 

fácil efetivar essa proposta, devido à dificuldade dos professores em trabalhar de 

forma interdisciplinar, uma vez que, ainda existe a barreira da formação disciplinar 

de cada um”. 

É importante destacar que a proposta do PPC apresenta outra 

peculiaridade, que é: 

 

a reciprocidade e o caráter de reversibilidade entre as temáticas 
estudadas, assim como a transversalidade no tratamento das questões 
teórico-metodológicas que dizem respeito ao exercício da ação docente 
e à investigação da prática pedagógica, dando substância à interrelação 
ensino/pesquisa/extensão e à integração teoria/prática, possibilitando 
um sistema de referências pautado na realidade do mundo vivido pelos 
múltiplos sujeitos (UESC, 2011). 
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Consideramos uma característica importante por possibilitar estabelecer na 

prática educativa uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente 

sistematizados e as questões da vida real e de sua transformação, apontando com 

isso, uma transformação da prática pedagógica, que viabiliza a ampliação da 

responsabilidade com a formação dos alunos.  

Destacamos, ainda, que no PPC de Licenciatura em Biologia EAD da UESC, 

as atividades de Prática de Ensino e de Estágio Curricular Supervisionado atendem 

o que estabelece os PARECER CNE/CP 28/2001: 2,  que diz que “[...] O estágio 

curricular supervisionado deverá ser um componente obrigatório da organização 

curricular das licenciaturas, sendo uma atividade intrinsecamente articulada com a 

prática e com as atividades de trabalho acadêmico”.  

A Prática de Ensino como componente curricular está presente desde a fase 

inicial do curso (ANEXO A). Estas atividades estão integradas aos demais 

componentes curriculares trabalhados nos diversos módulos do curso, articulando 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão, ampliando assim, a concepção estrita 

de sala de aula, o que possibilita contemplar as diferentes dimensões do trabalho do 

professor. 

Tanto a Prática de Ensino como o Estágio Curricular Supervisionado, são 

atividades essenciais para a formação do futuro profissional, pois de acordo com 

Passerini (2007, p. 30) o Estágio Curricular Supervisionado “[é] aquele em que o 

futuro profissional toma o campo de atuação como objeto de estudo, de 

investigação, de análise e de interpretação crítica, embasando-se no que é estudado 

nas disciplinas do curso[...]”. Podendo ser considerado como uma “oportunidade 

de aprendizagem da profissão docente e da construção da identidade profissional” 

(PIMENTA; 2004, p. 99). 

Em relação às atividades de investigação e iniciação científica, no PPC 

consta que, 

 

estas poderão estar presentes em todo o percurso com o objetivo de 
propiciar a familiaridade do discente com os procedimentos de 
investigação e com o processo histórico de produção, apropriação e 
disseminação do conhecimento, contribuindo para a compreensão do 
caráter provisório dos modelos teóricos, possibilitando, entre outros 
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aspectos, demonstrar que a ciência e a educação, como criações 
humanas, não são desvinculadas dessas questões e que as escolhas 
teórico-metodológicas estão perpassadas por esses processos (UESC, 
2011).  

 

Estas atividades se constituem em ferramentas importantes para a formação 

docente por possibilitar ao licenciando aprender a lidar com o desconhecido e a 

encontrar novos conhecimentos, uma vez que mostrar a Ciência como algo 

finalizado constitui uma grande barreira para a sua contínua construção 

(CARVALHO et al.; 2006). 

O PPC de Licenciatura em Biologia – EAD contempla também, os aspectos 

indicados pelos Referenciais de Qualidade para cursos a Distância (BRASIL, 2007), 

citados a seguir:  

 

O projeto político pedagógico deve apresentar claramente sua opção 
epistemológica de educação, de currículo, de ensino, de aprendizagem, 
de perfil do estudante que deseja formar; com definição, a partir dessa 
opção, de como se desenvolverão os processos de produção do material 
didático, de tutoria, de comunicação e de avaliação, delineando 
princípios e diretrizes que alicerçarão o desenvolvimento do processo 
de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2007). 

 

Estes aspectos se constituem importantes norteadores para subsidiar a 

regulação, supervisão e avaliação desta modalidade de ensino. 

Ainda de acordo com o PPC, as atividades acadêmicas de cada módulo são 

elaboradas por professores das áreas do Departamento de Biologia e adequadas às 

diretrizes do PPC, sendo atualizados a cada dois anos. As atividades que são 

desenvolvidas a distância contemplam leitura e estudo do conteúdo a partir do 

material didático impresso ou digital; realização das atividades propostas no 

caderno de atividades; vídeo aulas elaboradas pelos professores; participação em 

chats e fóruns de discussão; postagem das atividades realizadas para 

acompanhamento processual. Nos encontros presenciais são priorizadas atividades 

práticas de laboratório ou de campo, apresentação de resultados de experimentos e 

discussão de questões e problemas propostos, na forma de debates, seminários, 

apresentações lúdicas, dentre outras. 
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A avaliação da aprendizagem ocorre de forma processual, baseada em 

atividades previstas nos módulos, sendo que as mesmas são acompanhadas pelos 

tutores e pela equipe de professores. 

O PPC de Licenciatura em Biologia EAD da UESC deixa claro que o seu 

currículo apresenta uma forte vertente ecológica, contribuindo para o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias a atuação profissional 

em atividades que contemplam a conservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas, gestão e educação ambiental, estudos ambientais, estudos e 

inventários das espécies animais, vegetais e microbianas, dentre outros. 

Considerando que a preservação e conservação do meio ambiente tem sido uma das 

preocupações da população mundial, este fato amplia as possibilidades de inserção 

dos egressos no mercado de trabalho, bem como agrega a este mercado 

profissionais cuja atuação vem sendo reconhecida como fundamental para que os 

problemas gerados pela exploração inadequada do ambiente possam ser evitados 

ou atenuados.   

A matriz curricular (ANEXO A) do curso se constitui em um referencial 

teórico-metodológico para orientar as ações formativas dos profissionais da área de 

formação de professores de Biologia na EAD da UESC. A mesma está estruturada 

em módulos, adotando uma abordagem interdisciplinar para ser desenvolvido 

através de eixos temáticos com duração de oito semestres e integralização em, no 

mínimo quatro e, no máximo, seis anos. A carga horária do curso corresponde a um 

total de 3200 horas, contemplando a Resolução CNE/CP 2/2002, art. 1 que define a 

carga horária de “400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a 

partir do início da segunda metade do curso”. 

As atividades acadêmicas são desenvolvidas em oito módulos (ANEX A) 

didaticamente sistematizados, e estruturados a partir de três eixos temáticos: o 

histórico-filosófico, englobando sociedade e conhecimento (Eixo Biologia, Sociedade 

e Conhecimento: BSC); o que trata o fenômeno biológico (Eixo Biológico: EB) e o 

pedagógico (Eixo Pedagógico: EP). Cada módulo a ser desenvolvido em um 

semestre, contempla um aspecto do fenômeno biológico, que se apresenta como 

eixo estruturante. Ressaltando que esta estrutura atende as Diretrizes Curriculares 
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para a Formação de Professores de Educação Básica, em nível superior, de 

articulação entre os conhecimentos das áreas pedagógicas e biológicas. 

Cada eixo temático está organizado em unidades que abordam 

conhecimentos específicos, relativos às diversas áreas do conhecimento, 

incorporando as mais recentes tendências de apresentação interdisciplinar e 

transversal dos conteúdos, no sentido de tentar ultrapassar o modelo vigente de 

currículo, onde os conteúdos são apresentados sob a forma de disciplinas seriadas e 

de modo linear. 

Cada módulo trabalha processos biológicos específicos, por exemplo: 

processos biológicos na captação e transformação de energia pelos organismos, 

processos de regulação biológica, processos reprodutivos, processos emergentes e 

biodiversidade, etc. Considerando todos os organismos na escala evolutiva, bem 

como a escala molecular, de indivíduo e de sistemas. Procura trabalhar os 

conteúdos biológicos de forma integrada e ainda relacionando-os a conteúdos do 

eixo pedagógico e do eixo Biologia, Sociedade e Meio Ambiente. Os problemas que 

compõem a realidade humana, sobretudo aqueles que envolvem a perspectiva 

ambiental, são um componente permanente de todos os módulos. 

Portanto, os módulos do curso estão organizados de forma a focalizar 

processos numa perspectiva eco-evolutiva, no qual os conteúdos relativos aos 

processos biológicos são perpassados pelo instrumental didático pedagógico, são 

problematizados, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento de atividades 

de investigação e propiciando a inter-relação teoria/prática, facilitando com isso, a 

construção do conhecimento e a percepção da interrelação entre os fenômenos, a 

complexidade dos processos biológicos e a importância da adequação didático-

pedagógica, integrando assim, o conteúdo a ser aprendido com a metodologia a ser 

utilizada no processo ensino-aprendizagem.  

O eixo histórico-filosófico engloba Sociedade e Conhecimento, e nele é feita 

a articulação entre os conhecimentos de outras áreas como produções humanas 

dentro de um contexto histórico, social, político e ambiental, usando para isto, 

objetos de aprendizagem, tais como: capítulos de livros, textos complementares, 

artigos científicos, animações, sites, vídeo aulas, entre outros, visando assim, a 
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ampliação e aprofundamento de estudos, bem como o estabelecimento de relações e 

melhor compreensão dos temas trabalhados (UESC, 2011).  

Já, no eixo pedagógico são trabalhados os conhecimentos que fundamentam 

o fazer do professor e que caracterizam as licenciaturas, pois é no horizonte da 

prática pedagógica que a ligação entre esses conhecimentos e aqueles que foram 

definidos nos outros eixos, sobretudo no eixo biológico, manifestar-se-á, no sentido 

de superar a dicotomia entre a teoria e a prática (UESC, 2011). 

A Matriz Curricular do curso de Licenciatura em Biologia EAD da UESC 

contempla, ainda, a Prática de Ensino, as atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

e o Estágio Curricular Supervisionado. 

De acordo com a Matriz Curricular do curso a Prática de Ensino atende o 

estabelecido pelo PARECER CNE/CP 28/2001: 2 uma vez que é tratada de forma 

integrada aos demais componentes curriculares trabalhados nos diversos módulos 

do curso estando presente desde a fase inicial do curso.  

As atividades de Prática de Ensino são desenvolvidas pelos alunos a partir 

do desenvolvimento de atividades interdisciplinares em espaços formais e/ou não 

formais de ensino. Já, o Estágio Curricular Supervisionado, momento em que o 

futuro profissional toma o campo de atuação como objeto de estudo, de 

investigação, de análise e de interpretação crítica, embasando-se no que é estudado 

nas disciplinas do curso (PASSERINI, 2007, p. 30), é tratado de forma integrada aos 

demais componentes curriculares trabalhados nos diversos módulos do curso, 

sendo desenvolvido a partir do 5° semestre em escolas do município em que reside 

o aluno, ou cidade próxima, com o acompanhamento do tutor à distância, do 

professor de Estágio Supervisionado e do professor regente.  

De acordo com o PPC os alunos do curso que já estejam atuando na 

educação básica, as atividades de Estágio Supervisionado poderão estar 

relacionadas à reflexão sobre sua prática docente, assegurando a indissociabilidade 

teoria/prática, contribuindo para desenvolver a capacidade de estabelecer o 

confronto de paradigmas e de analisar com referenciais teóricos o fazer pedagógico 

(UESC, 2011). Enquanto que, nas atividades acadêmico-científico-culturais, os 

alunos são estimulados a aprofundar estudos em uma área específica do curso, 
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fazendo opção entre as possibilidades de organizar e participar de seminários, 

encontros, jornadas, exposições ou feiras de cultura, contando com o apoio de um 

grupo de professores na orientação de trabalhos e na elaboração de relatórios 

(UESC, 2011). 

Por fim, o PPC de Licenciatura em Biologia – EAD da UESC apresenta o 

perfil do licenciado em consonância com as legislações em vigor, propondo a dotar 

as escolas com profissionais habilitados em Ciências Biológicas e capazes de fazer 

de seu projeto pedagógico um espaço de investigação e de produção do 

conhecimento, vivenciando uma proposta metodológica de formação de professores 

reflexivos, investigadores (UESC, 2011). Fundamenta-se, portanto, na formação de 

um futuro professor autônomo, reflexivo, com pensamento crítico e investigativo e 

com conhecimento teórico e prático da diversidade dos seres vivos. Baseia-se 

também na formação de um profissional que atue com responsabilidade pela 

conservação do meio ambiente e que seja consciente de sua função de educador, 

apresentando capacidade de inovação, atuando como cidadão comprometido com 

os princípios ético e com compromissos sociais. 

 

5.2. O curso por meio de seus alunos: limites e possibilidades formativas 

  

Com essa categoria, pretendemos analisar como está sendo preparado o 

professor de Biologia, em sua formação inicial, no curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas EAD da UESC, para trabalhar com os seus alunos da educação 

básica os conteúdos de Ecologia, tendo como propósito extrair o que o mesmo está e 

o que não está atingido em relação às necessidades formativas dos licenciandos. 

Nesse mesmo caminhar, Carvalho e Gil-Pérez (1998), Silva e Schnetzler 

(2006) e Scheid (2006) em seus estudos atentaram para a existência de algumas 

situações que interferem no processo educativo e apontam, por exemplo, algumas 

necessidades e limitações quanto à efetividade dos cursos de licenciatura na 

preparação de futuros professores para atuarem no Ensino Fundamental e Médio. 

Entre as razões, os autores observam que os professores de ciências desconhecem o 
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que as pesquisas e inovações didáticas apresentam atualmente como fundamentais 

para o desempenho adequado do papel de professor. 

Infere-se, assim, que é necessária uma profunda revisão da formação inicial 

e permanente dos professores, de forma a incorporar, nessa formação, as aquisições 

da pesquisa sobre a aprendizagem das Ciências e, em particular, as propostas de 

orientação construtivista (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011). Pois, conforme 

Carvalho e Gil-Pérez (1998), Schnetzler (2002) e Fourez (2003) os cursos de formação 

de professores ainda deixam a desejar e assim, os egressos destes cursos não se 

sentem preparados na hora de trabalhar em sala de aula com metodologias 

diferenciadas que dêem conta do que se espera da escola e de sua função.   

Levando em consideração que às necessidades formativas são lacunas de 

conhecimentos dos professores, relativos à área de atuação no desenvolvimento de 

sua prática pedagógica, Carvalho e Gil-Pérez mostram o que deve ser priorizado na 

formação do professor de ciências e, indicam o que eles devem saber, e saber fazer, 

apontando as seguintes necessidades formativas:  

 

A ruptura com visões simplistas sobre o ensino de Ciências; Conhecer a 
matéria a ser ensinada; Questionar as idéias de “senso comum” sobre o 
ensino e aprendizagem das ciências; Saber analisar criticamente o 
“ensino tradicional”; Saber preparar atividades capazes de gerar uma 
aprendizagem efetiva; Saber dirigir o trabalho dos alunos; Saber avaliar, 
e; Adquirir a formação necessária para associar ensino e pesquisa 
didática (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006). 

  

Certamente, em seu processo formativo o professor deve apropriar-se de 

um conjunto de saberes que lhe proporcionem, no exercício de sua prática, 

condições de confrontar-se com problemas complexos e variados, 

instrumentalizando-o a atuar com autonomia na solução destes, promovendo a 

aprendizagem de seus alunos a fim de atender a demanda da sociedade globalizada 

e sua emergência de renovação.   

Comparável com a formação de professores em cursos presenciais, a 

formação de professores em cursos de EAD alcança possibilidades de atuação 

profissional, sem perder de vista o saber docente, o prazer e o significado contido 

na aprendizagem, desde que não consista apenas em aulas de conteúdos 
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pedagógicos para professores. Assim, é necessário, em alguns casos, buscar o 

desenvolvimento de habilidades e competências que possibilitem ao professor 

desenvolver uma identidade profissional sólida, por meio de simulações e práticas 

do saber fazer docente (PORTO; NEVES; MACHADO, 2012). 

Assim, a fim de melhor compreendermos os limites e as possibilidades 

correlativas às necessidades formativas da área de Ecologia do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas em EAD da UESC e, tendo em vista que nessa 

modalidade de educação os alunos estão diante de uma nova realidade educacional 

que difere do ensino presencial, especialmente por valorizar a questão da 

autonomia dos estudantes, procuramos conhecer quem são os alunos participantes 

do estudo, para poder refletir sobre a sua participação no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Os alunos participantes desta pesquisa (quatro do gênero feminino e um do 

gênero masculino) são alunos que estão na faixa etária acima de 25 anos, os quais 

possuem formação acadêmica nas áreas de Letras com habilitação em língua 

inglesa, enfermagem e Pedagogia, e para dois deles, esta representa a primeira 

graduação.  

Ressaltamos, contudo, que quando a pesquisa foi realizada, apenas uma 

aluna já havia concluído o curso investigado. Os demais estavam cursando o último 

semestre. 

Dentre os alunos já graduados, um possui especialização em pedagogias 

diferenciadas e está cursando o mestrado em Educação e, outro possui 

especialização em Comunicação em Saúde. São professores da educação básica da 

rede estadual e municipal de educação, sendo que um deles, além de atuar na área 

de educação, atua também, na área de saúde.  São alunos que se classificam como 

familiarizados em informática, possuem propriedade no uso da internet e, 

consideram que a dificuldade do curso correspondeu as suas expectativas.  

Entendemos que a formação acadêmica dos entrevistados nesta pesquisa, 

representa dados significativos, que permite pensar, nos diferentes momentos que 

esses realizaram sua formação profissional e iniciaram suas carreiras, o que hoje 

resulta em diferentes experiências e perspectivas em relação à profissão.   
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Nesse modelo de educação, a apropriação em informática por parte dos 

alunos que a procuram, é uma característica imprescindível, pois é através das 

relações mediadas pelas tecnologias, que ocorre a realização da aprendizagem.  

De acordo com dados obtidos através do Censo EAD (2013, p. 100), a 

maioria dos alunos de cursos EAD é do gênero feminino, estudam e trabalham.  

Percebemos que a predominância do gênero feminino participando de curso de 

formação de professores é uma característica muito comum, pois os dados aqui 

apresentados também nos mostram isso. Concordamos com Belloni (1999), ao dizer 

que a EAD é um modelo de aprendizagem apropriado a adultos, com maturidade e 

motivação necessárias à autoaprendizagem e possuindo um mínimo de habilidades 

de estudo. Esse mesmo autor considera que essa modalidade de ensino pode 

contribuir para a formação de alunos mais autônomos (BELLONI, 2009). 

Nos estudos de Guimarães (2012), ao traçar o perfil do estudante da 

Educação a Distância, o autor se refere a estes, como quem desafia o elitismo que 

marcou os cursos superiores tradicionais, e descreve as seguintes características: 

 

Matriculam tardiamente na educação superior [...]; Não conseguem 
dedicar-se à universidade em tempo integral [...]; São trabalhadores de 
tempo parcial ou integral [...]; São mais velhos, jovens adultos ou 
adultos; Buscam objetivos claros, tais como melhores salários ou mudar 
de profissão (GUIMARÃES, 2012, p. 126-127). 

 

Adicionado a isso, Aretio (2002) diz que os sistemas de ensino a distância 

são estabelecidos geralmente para atender a uma população adulta que aprende e 

se manifesta de maneira diferente às crianças, adolescentes ou jovens. O aluno dos 

cursos a distância é um indivíduo geralmente maduro com uma história vivencial 

cheia de experiências, conhecimentos, capacidades, hábitos, atitudes, condutas e 

interesses em seu próprio processo de formação.  

Assim, questionamos os entrevistados sobre a opinião deles em relação à 

Educação a Distância, e dentre as respostas obtidas, foi citado: 

 

“A Educação a Distância não é fácil como muitos pensam e “não é para 
qualquer um”. É um curso que requer do aluno uma disciplina de 
estudo, compromisso, responsabilidade e antes de tudo uma boa base e 
maturidade” (QA4). 
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“A mediação da internet com certeza facilita a aprendizagem, favorece 
a praticidade e a comunicação, bem como a troca de experiência e 
informação” (QA5). 

 

Trata-se, portanto, de um processo de ensinar e aprender que está mediado 

pelas tecnologias da informação e da comunicação (TICs), exigindo, com isso, um 

grande comprometimento por parte do aluno, com a construção do conhecimento, 

uma vez que professores e alunos (as) não estão juntos e interagindo no mesmo 

espaço e tempo como ocorrem na educação presencial.  

De acordo com Belloni (2006), no cenário educativo atual, a EAD representa 

uma prática social, de interatividade e de aprendizagem autodirigida. Trata-se de 

uma parte de um amplo processo de mudança que inclui a democratização do 

acesso à escolaridade, ao ensino continuado e à adoção de novos paradigmas 

educacionais que envolvem a formação de sujeitos autônomos capazes de intervir 

no mundo em que vivem (NEVES, 2013), requerendo, dessa forma, mudança de 

atitude em relação à disciplina, ao estabelecimento de horários, à autodeterminação 

e a persistência. 

No artigo 10 da Minuta do Regimento que regulamenta e organiza o 

funcionamento comum dos cursos de Graduação na modalidade de Educação a 

Distância da UESC,vamos encontrar os seguintes princípios gerais da EAD: 

 

“A Educação a Distância/EAD é uma modalidade de ensino que 
enfatiza a autoaprendizagem, a flexibilização dos tempos e espaços de 
estudos e a autonomia do aluno, com mediação docente e de tutores, 
utilizando recursos didáticos, sistematicamente organizados, 
apresentados com o suporte das Tecnologias da Informação e 
Comunicação/TIC.” (UESC, 2011). 

 

Nesse modelo de educação o computador e a internet podem proporcionar 

uma maior interação entre os participantes envolvidos no processo, principalmente, 

professores e estudantes, se comparados a processos anteriormente desenvolvidos, 

como o uso da carta, do rádio e da televisão (MORAN, 2007).  

Com relação à razão desses alunos entrevistados estarem fazendo o curso 

de Licenciatura em Biologia EAD da UESC, os mesmos apontaram a flexibilidade 

de horário, sendo que apenas um dos entrevistados citou o seguinte:  
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“Já sou era professora antes desse curso de Biologia, tinha apenas o 
curso de pedagogia o que poderia fazer eu perder a vaga de Ensino 
Médio no Colégio que trabalhava e o curso de licenciatura me 
assegurava a permanência nessa escola” (QA4). 

 

Percebe-se na fala dessa entrevistada que a sua motivação em fazer o curso 

de Licenciatura em Biologia, visa atender a formação acadêmica exigida pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), que estabeleceu os novos 

caminhos para a educação nacional, a partir de seu artigo 62 que estabelece que: “a 

formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores 

de educação [...]”. Esse disposto legal visa conferir aos profissionais da educação o 

patamar mínimo de escolaridade para exercer a docência. 

Efetivamente, a educação a distância atende a uma clientela de adultos, que 

busca uma formação para atender não apenas as suas necessidades pessoais, como 

também profissionais. 

Belloni (2006) cita que uma das características da EAD é a flexibilidade de 

tempo e de espaço que esta modalidade educacional proporciona. É a possibilidade 

do processo de ensino-aprendizagem ocorrer em momentos e horários 

(flexibilidade de tempo) e em locais e espaços (flexibilidade de espaço) que melhor 

se adaptem à vida pessoal e de trabalho de educandos e educadores (BELLONI, 

2006). 

A esse respeito, os dados do CensoEAD.br, realizado no ano de 2010 e 

publicado pela Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED, em 2012, 

apresenta a modalidade a distância como uma possibilidade de qualificação e de 

aperfeiçoamento profissional desejada em virtude da flexibilidade de espaço e de 

tempo que oferece.  

Do mesmo modo, podemos vislumbrar, através dos dados aqui 

apresentados, que a flexibilidade se constitui em uma característica da EAD que faz 

com que essa modalidade de educação seja atrativa para os que buscam escapar dos 

moldes convencionais da educação, por permitir ao aluno poder acessar e estudar 

no lugar e tempo desejado. Além disso, há a possibilidade do aluno estabelecer o 
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próprio ritmo de estudo, abreviando ou alongando o tempo considerado como ideal 

para os cursos presenciais. 

Nesta investigação, os alunos entrevistados apontaram a quantidade de 

horas semanais que eles costumam dedicar às atividades do curso, como sendo: 

 

“1 A 2 horas” (QA1) 
 
“Normalmente 2 horas por dia” (QA2) 
 
“Em média 12 horas por semana” (QA3) 
 
“Todos os dias eu tinha o que estudar, mas como eu trabalhava, 
estudava todas as tardes, das 14 às 17 horas” (QA4) 
 
“umas 25 horas” (QA5) 

 

A esse respeito, Lima; Sá; Pinto (2014, apud MILL, 2013) afirmam que 

segundo pesquisas já realizadas, uma das dificuldades do aluno da EAD refere-se 

ao tempo/horário para realizar as atividades pertinentes ao curso, considerando 

que muitos dos estudantes têm pelo menos um emprego e também uma família, 

tornando-se um desafio dividir, organizar e gerenciar seus tempos para os estudos. 

Reconhecendo que o aluno da EAD é o responsável pelos percursos de sua 

aprendizagem, é necessário que ele deva ser participativo, ter força de vontade e 

perseverança, já que a construção do seu conhecimento depende de seu empenho, 

disciplina e dedicação às matérias e aos assuntos abordados no curso.  

Assim, é fundamental que ele saiba administrar o seu tempo, estabelecendo 

horário para acomodar todas as atividades e, procurando dedicar-se às horas 

semanais previstas, a fim de evitar o acúmulo das mesmas, no sentido de poder 

alcançar um padrão de qualidade único em sua formação.  

 

5.3. O curso por meio de seus tutores: limites e possibilidades formativas 

 

Neste item, procuramos analisar de que forma a mediação pedagógica dos 

conteúdos de Ecologia, realizada através do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) contribui para o processo de ensino-aprendizagem do aluno no curso 
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investigado, visando, com isso, identificar às necessidades formativas correlativas 

às disciplinas da área. 

Segundo Gutierrez e Pietro (1991), a mediação pedagógica é “o tratamento 

de conteúdos e de formas de expressão dos diferentes temas, a fim de tornar 

possível o ato educativo dentro do horizonte de uma educação concebida como 

participação, criatividade, expressividade e racionalidade”. 

Ressaltamos que o AVA no curso de Licenciatura em Biologia EAD da 

UESC, é alicerçado pela Plataforma Moodle, a qual fornece aos seus usuários as 

ferramentas de comunicação entre os diversos atores do processo de ensino-

aprendizagem, ferramentas de publicação de conteúdos e mecanismos de 

gerenciamento de atividades online. Dentre os recursos específicos que esta 

Plataforma oferece para o curso, estão: publicação de conteúdos; chat ou bate papo; 

fóruns; wiks; ferramentas de gestão de trabalho e tarefa; ferramentas de avaliação; 

pluggin para inserção de fórmulas matemáticas usando LateX e; pluggin para 

inclusão de atividades tipo hot potatoes. 

Levando-se em consideração que na EAD o distanciamento físico sempre 

esteve a exigir recursos e estratégias diferentes dos convencionais, certamente a 

função mediadora do professor nessa modalidade de ensino tomou um forte 

impulso, pelas possibilidades e também, pelas exigências da configuração de novos 

“espaços” (CATAPAN, 2001). 

A mediação pedagógica na EAD é definida por Masetto como:  

 

[...] a Atitude, o comportamento do professor que se coloca como um 
facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem que se 
apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua 
aprendizagem [...].  (MASETTO; 2000). 

 

Nessas condições, o professor assume um papel fundamental no processo 

de aprendizagem dos alunos. Por esse motivo, o seu trabalho demanda 

organização, planejamento e saber fazer uso dos recursos disponíveis, a fim de 

favorecer a realização de um processo formativo significativo, que enfatize a 

interação e colaboração entre o professor, o aluno e o tutor, uma vez que estes são 
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os principais atores do processo de ensino aprendizagem nesta modalidade de 

educação. 

Destacamos que, de acordo com a modalidade de ensino a distância e a 

legislação pertinente, as atividades propostas pelo curso de Licenciatura em 

Biologia EAD da UESC são desenvolvidas nos momentos presenciais e a distância. 

Momentos estes, que são realizadas várias atividades, como por exemplo: leitura e 

estudo do conteúdo a partir do material didático impresso ou digital; realização das 

atividades propostas no caderno de atividades; vídeo aulas elaboradas pelos 

professores; participação de chats e fóruns de discussão; postagem das atividades 

realizadas para acompanhamento processual; atividades práticas de laboratório ou 

de campo; apresentação de resultados de experimentos e discussão de questões e 

problemas propostos, na forma de debates, seminários, apresentações lúdicas, 

dentre outras.   

Depreendemos que a prática docente, quando está fundada no princípio da 

mediação, passa a ter um movimento de coordenação e, ao mesmo tempo, de 

descentralização. Para Veiga (2004), nessa perspectiva cabe ao professor produzir e 

orientar atividades didáticas, necessárias para que os alunos desenvolvam seu 

processo de aprender, auxiliando-os a aprender, a sistematizar os processos de 

produção e assimilação de conhecimentos, coordenando, problematizando e 

instaurando o diálogo. 

Em uma das questões fechadas do questionário perguntamos aos alunos do 

curso como eles avaliavam o desenvolvimento dos conteúdos de Ecologia através 

do AVA, e solicitamos aos mesmos para que justificassem a sua resposta. Eles 

foram unânimes ao dizer: “positiva” e, justificaram da seguinte forma: 

 

”Em alguns conteúdos deixava a desejar” (QA1). 
 
“Outra possibilidade de novas aprendizagens e de buscar diversificadas 
e surpreendentes informações sobre um conteúdo” (QA2). 

“Além da aula teórica, tivemos também aulas práticas que foram 
bastante enriquecedoras” (QA3). 

“Dificuldades só resolvemos enfrentando e perguntando. A UESC 
disponibilizou um 0800 e todas as dúvidas tirava ligando para esse 
número, na maioria das vezes era bem orientada” (QA4). 
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“Pois sempre foi organizado, prático e dentro de um padrão 
pedagógico e metodológico satisfatório” (QA5). 

Como se pode verificar na fala dos entrevistados, apesar do aluno que 

denominamos (QA1) revelar, que “em alguns conteúdos deixava a desejar”, 

observa-se, no entanto, que a Universidade utiliza estratégia alternativa para dar 

suporte no atendimento ao aluno a fim de sanar as possíveis dúvidas dos mesmos. 

Depreendemos, dessa forma, que talvez a fala desse aluno se dê em função ao 

tempo que o mesmo disponibiliza para dedicar-se às atividades do curso. 

O encontro presencial no curso investigado tem sido marcado por 

momentos de interação e integração entre os alunos e a equipe de tutores e 

professores. Nesses encontros, além dos componentes curriculares que o aluno 

estudará durante os quatro anos no curso, acontecem as atividades de apresentação, 

reflexão e discussão de conteúdos, atividades de práticas pedagógicas, as atividades 

para avaliação dos alunos, etc. São momentos onde o fator motivação é reforçado, 

as bases da fundamentação teórica são discutidas dentro de um contexto específico, 

contribuindo para o processo ensino-aprendizagem. 

Segundo Palloff e Pratt (2004, pág.65). [...] cursos com altos níveis de 

interação tendem a obter maior índice de satisfação e menor índice de abandono. 

Assim, entendemos que é papel fundamental do professor incentivar um alto nível 

de interação. Contudo, apesar de concordamos com Martins et al. (2001) quando 

afirma que o suporte através dos professores e tutores é muito importante, 

especialmente no caso de cursistas que ainda não tiveram experiência anterior com 

a modalidade de ensino a distância, não chegamos a investigar se os alunos 

participantes desta pesquisa possuíam alguma experiência anterior  com essa 

modalidade de Educação. 

Conforme declarado pelos alunos em uma das questões fechadas do 

questionário, os mesmos não apresentam dificuldade em usar o AVA para 

desenvolver as atividades propostas no(s) módulo(s) de Ecologia. Mas, apesar de 

todos os alunos apontarem que não apresentavam dificuldades, um aluno citou o 

seguinte: 

  



 
 

92 

“No início tive um pouco de dificuldade, mas logo me familiarizei com 
o ambiente” (QA4). 
 

A fala desse aluno corrobora com o que Carboneet al. (2011) indicam em 

seus estudos quando dizem que o ambiente virtual como um todo, também é uma 

dificuldade para o aluno a distância, que tende a achar o ambiente confuso. Na 

medida em que as semanas vão passando eles se ambientam e as dificuldades 

diminuem.  

Assim, entendemos que tanto os professores/tutores como o AVA, têm 

uma importância fundamental nos cursos EAD, pois são eles os responsáveis por 

tornar a experiência do aluno positiva ou negativa. 

 

5.4. O curso por meio de sua coordenadora: limites e possibilidades formativas 

 

Tendo em vista que um dos fatores que influencia negativamente no ensino 

de Ciências é a preparação deficiente dos professores (KRASILCHICK; 1987), 

pretendemos com essa categoria analisar a proposta pedagógica para o ensino de 

Ecologia e o desenvolvimento de estratégias para o processo de ensino e 

aprendizagem da referida área. 

Assim, preocupados com essa formação, e levando em consideração que 

grande parte daquilo que o professor é na sua prática docente, é resultado do 

resgate de experiências vividas ao longo de sua caminhada como aluno, o que 

Carvalho e Gil-Pérez (2006, p. 83) chamam de “formação docente ambiental”, o 

nosso objetivo nesta categoria, é poder extrair o que o curso está e o que não está 

atingindo em relação às necessidades formativas, inerentes a referida área.  

Entendemos que reconhecer como professores e, futuros professores de 

Biologia compreendem os limites e as possibilidades do professor e de sua 

profissão, é condição essencial para que possam ser desenvolvidas estratégias de 

formação inicial que possibilitem aos futuros professores assumirem efetivamente 

compromissos com a sua profissão, e com um ensino de Ecologia de qualidade, 

crítico e transformador. 
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Em uma das questões propostas nas entrevistas, perguntamos aos 

entrevistados como eles consideravam a proposta pedagógica do curso para o 

ensino de Ecologia, e eles responderam o seguinte: 

 

“Excelente. A proposta do nosso curso é modular e interdisciplinar. 
Cada módulo trabalha processos biológicos específicos, por exemplo: 
processos biológicos na captação e transformação de energia pelos 
organismos, processos de regulação biológica, processos reprodutivos, 
processos emergentes e biodiversidade, etc. Considerando todos os 
organismos na escala evolutiva, bem como a escala molecular, de 
indivíduo e de sistemas. Procura-se trabalhar os conteúdos biológicos 
de forma integradora e ainda relacioná-los a conteúdos do eixo 
pedagógico e do eixo Biologia, sociedade e meio ambiente. 

 
Por outro lado, apesar da concepção do curso ser interdisciplinar não 
tem sido fácil efetivar essa proposta, devido a dificuldade dos 
professores em trabalhar de forma interdisciplinar, uma vez que, ainda 
existe barreira da formação disciplinar de cada um” (CTUR1). 

 
“Excelente. A proposta do curso de Biologia da UESC, é diferenciada, 
trazendo na sua estrutura 3 eixos (biológico, pedagógico, bsc-biologia, 
sociedade e conhecimento), de forma que os conteúdos específicos da 
área perpassa por todo o curso com um olhar interdisciplinar e prático” 
(CTUT1). 
 
“Boa. Pois no curso da UESC, os alunos têm contato com teoria e 
prática” (TP1). 

 

Concordamos com (MORIN, 2002b, p. 29), quando diz que um ensino 

pautado na prática interdisciplinar pretende formar alunos e alunas com uma visão 

global de mundo, aptos para “articular, religar, contextualizar, situar-se num 

contexto e, se possível, globalizar, reunir os conhecimentos adquiridos”. Conhecer e 

desenvolver atividades interdisciplinares são fundamentais para o exercício da 

prática docente, pois proporcionam aos alunos em formação um processo de ensino 

aprendizagem mais significativo. 

Diante da fala dos entrevistados, consideramos que a proposta pedagógica 

do curso de Biologia EAD da UESC se apresenta extremamente relevante para o 

Ensino de Ecologia, uma vez que, geralmente o ensino dessa área do conhecimento 

é apresentado aos alunos, de forma fragmentada, sem uma integração entre os 

conceitos e os fenômenos biológicos Motokane e Trivelato (1999), além de na 

maioria das vezes é apresentado de forma desvinculada do contexto de vida deles. 
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A esse propósito, entendemos que uma proposta pedagógica pautada 

nestes moldes, além de estabelecer uma multiplicidade de relações e um intenso 

processo de transformação, questionando qualquer segmentação e dissociação entre 

os diferentes campos do saber, institui uma organização de conteúdos de 

aprendizagem que transcende a visão compartimentada, fragmentada, na forma 

como historicamente os currículos acadêmicos se constituíram.  

Em concordância com a fala da entrevistada (CTUR1), entendemos que não 

é fácil efetivar uma proposta pedagógica fundada no princípio da 

interdisciplinaridade. Pois, de acordo com Santomé (1998), as práticas 

interdisciplinares na escola exigem do professor ou professora uma postura 

diferenciada (p. 253): 

 

Planejar, desenvolver e fazer um acompanhamento contínuo da 
unidade didática pressupõe uma figura docente reflexiva, com uma 
bagagem cultural e pedagógica importante para poder organizar um 
ambiente e um clima de aprendizagem coerente com a filosofia 
subjacente a este tipo de proposta curricular. 

 

E, nem sempre o professor ou professora consegue fazer sozinho a leitura 

das limitações e possibilidades de sua prática, cabendo, a coordenadora ou 

coordenador pedagógico o dever de ajudá-lo. Nesse sentido, 

 

...é fundamental o papel de um interlocutor que vá ajudando a pessoa a 
se perceber, que vá ampliando as possibilidades de leitura de sua 
prática docente e da prática docente de outros colegas. O papel de um 
supervisor ou de um coordenador pedagógico é fundamental nesse 
caso (FAZENDA, 2002, p. 72). 

 

Diante disso, questionamos aos coordenadores entrevistados: Quais são as 

suas contribuições que visam mediar uma aprendizagem ativa e significativa para 

os educandos do curso de Biologia na EAD da UESC? E eles responderam o 

seguinte: 

 

“A minha colaboração, para além de dar o suporte pedagógico que os 
tutores necessitam para o desenvolvimento do seu trabalho docente, este 
suporte pedagógico acontece também nas metodologias pensadas e 
desenvolvidas nas atividades propostas, procurando atender as 
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especificidades do curso, e consequentemente interferindo nas 
aprendizagens dos educandos” (CTUTE1). 
 

“Vale ressaltar que a mediação para a aprendizagem é feita 
principalmente pelos tutores, considerando o planejamento feito pelos 
professores. A minha contribuição está vinculada a orientação e discussão 
do planejamento com os professores e tutores, junto ao coordenador de 
tutoria para que a execução do planejamento seja conduzida de forma a se 
alcançar uma aprendizagem ativa e significativa.” (CTURE1). 

  

Percebemos aí, a efetividade dos coordenadores do curso investigado, no 

desenvolvimento da proposta pedagógica do mesmo.  

Ainda assim, direcionamos o nosso questionamento para o tutor no intuito 

de saber quais são as suas contribuições na área de Ecologia que visam mediar uma 

aprendizagem ativa e significativa para os educandos do curso, obtendo a seguinte 

resposta: 

“Um ensino voltado para o cotidiano, problemas eminentes e atuais de 
forma crítica e reflexiva” (TPE1) 

 

Percebe-se na fala do entrevistado, que suas contribuições para o aluno no 

ensino de Ecologia, estão voltadas para a realização de um ensino com vistas à 

formação cidadã, deparando-se, dessa forma, com as visões de Chassot (2001), 

Krasilchik e Marandino (2004) e, Santos e Schnetzeler (1998), os quais visualizam 

um modelo de ensino de ciências transformando-se em um instrumento para a 

alfabetização científica dos cidadãos, que os ajuda a compreender os problemas da 

sociedade atual e os capacita a tomarem decisões fundamentadas e responsáveis. 

Consideramos, assim, que as contribuições do tutor na área de Ecologia, são 

fundamentais para a formação dos alunos uma vez que, objetiva contribuir para 

uma formação que lhes permitam adotar um posicionamento crítico na 

compreensão e transformação da realidade. 

Ressaltamos, ainda, que o desenvolvimento do senso crítico é um dos 

principais objetivos presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais, já que neles 

se torna clara a intenção de promover um ensino voltado para a formação de 

cidadãos.  

Perguntamos aos entrevistados como eles consideram a carga horária do 

curso para as disciplinas da área de Ecologia, e eles responderam que consideram: 
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         “suficiente” (CTUR1) 
“Suficiente” (CTUT1) 
“Insuficiente” (TP1) 

 

Diante das respostas apresentadas, direcionamos a seguinte pergunta para 

o entrevistado que denominamos de (TP1): Você enfrenta algum desafio para 

desenvolver as aulas de Ecologia nos encontros presenciais? Quais são os desafios? 

 

“Sim. Ambiente adequado, apesar de as aulas de Ecologia serem feitas 
na UESC ou em saída a campo” (TP1). 

 

De acordo com a fala do entrevistado, apesar das exigências da 

infraestrutura definidas pelo MEC, tais como: Laboratório de Informática, 

Laboratório de Ciências, Biblioteca, salas de aula, da secretaria, da coordenação, e 

banheiros, percebe-se que o Polo de Apoio presencial da UESC não está oferecendo 

um ambiente adequado para o desenvolvimento das aulas de Ecologia. Entretanto, 

convém salientar que a organização e manutenção da infraestrutura para o 

funcionamento dos Polos de Apoio Presenciais, são de responsabilidade do Estado 

e do Município, conforme descrito no Projeto Pedagógico do Curso (UESB, 2011). 

Ao perguntarmos aos alunos se eles consideravam que a proposta 

Pedagógica do curso estava estruturada para lhes proporcionar uma formação 

sólida sobre as bases da Ecologia, bem como para o desenvolvimento de um senso 

crítico e responsável sobre os diversos problemas ambientais da atualidade e, 

solicitarmos para que justificassem. As respostas que obtivemos foram às seguintes: 

 
“Sim. Claro, em nenhum curso, o aluno formado tem completo domínio de 
todos os conteúdos. Mesmo depois de formado é necessário uma 
aprendizagem contínua. Mas o curso mesmo com toda dificuldade, 
conseguiu cumprir com o objetivo” (QA1); 
 
“Sim. Os conteúdos, a metodologia e os recursos utilizados são adequados 
e podem proporcionar uma formação sólida do professor, bem como a 
criticidade sobre os problemas ambientais que estamos vivendo. vale 
ressaltar que as aulas práticas são essenciais para que o futuro professor 
possa estruturar ainda mais sua prática pedagógica” (QA2); 
 
“Sim. O currículo do curso é bastante vasto, e quando nos propomos a 
aprender e nos dedicamos ao curso, podemos dominar de forma plena 
qualquer tema que se refere a ecologia, como também qualquer ramo da 
biologia” (QA3); 
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“sim. Os conteúdos eram oferecidos de maneira contextualizada. Nada era 
solto. Os trabalhos e pesquisas que realizávamos eram baseados em 
situações do dia a dia” (QA4); 
 
“sim. Pois os conteúdos eram ricos, a metodologia bem legal e tivemos 
também atividades práticas e não práticas, fazendo uma maior exploração 
dos conteúdos” (QA5). 

 

Como mencionado anteriormente, observa-se que mesmo com a deficiência 

da falta de infraestrutura dos Pólos de Apoio Presencial, as respostas apresentadas 

indicam que a proposta definida no PPC de Licenciatura em Biologia EAD da UESC 

para a área de Ecologia, está sendo atendida de forma satisfatória pelos discentes do 

curso. 

Então, perguntamos para os alunos entrevistados, em uma das questões 

fechadas, se eles consideram que o curso de Biologia lhes oferece os conhecimentos 

necessários da área de Ecologia para que os mesmos possam exercer a docência na 

Educação Básica e, todos os entrevistados responderam que “Sim”. Apesar de 

mostrarem com isso, que o curso de Biologia EAD da UESC está conseguindo 

desenvolver no aluno, atitudes, saberes e capacidades que lhes permitem intervir na 

sociedade atual, através da tomada de decisões responsáveis sobre os problemas 

ambientais, bem como de uma atitude reflexiva sobre suas ações educativas, 

ressaltamos, no entanto, que talvez o aluno ainda não tenha plena condição para 

avaliar a questão até que efetivamente esteja exercendo a profissão. 

Considerando, ainda, que as estratégias de ensino-aprendizagem se 

constituem nos meios utilizados pelos docentes na articulação do processo de 

ensino, de acordo com cada atividade e os resultados esperados.  Apoiamo-nos em 

Anastasiou e Alves (2004, p. 71) para dizer que:  

 

As estratégias visam à consecução de objetivos, portanto, há que ter clareza 
sobre aonde se pretende chegar naquele momento com o processo de 
ensinagem. Por isso, os objetivos que norteiam devem estar claros para os 
sujeitos envolvidos – professores e alunos – e estar presentes no contrato 
didático, registrado no Programa de Aprendizagem correspondente ao 
módulo, fase, curso, etc. 
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Conforme citado no PPC de Licenciatura em Biologia – EAD da UESC, as 

estratégias de apoio à aprendizagem no referido curso se constituem em materiais 

didáticos impressos e recursos midiais. Dentre os materiais didáticos impressos 

estão: texto modular básico; guia de estudo e o caderno de atividades. Já, os 

recursos midiais, disponíveis pelo curso são: Portal Web do Núcleo de Ensino a 

Distância (http://nead.uesc.br/); Plataforma Virtual de Ensino e Aprendizagem 

Moodle (https://moodle-nead.uesc.br/); ferramentas para Web conferências, e; 

Plataforma própria para elaboração e divulgação de vídeo aulas (UESC, 2011). 

Conforme já citado anteriormente, o AVA do curso de Licenciatura em 

Biologia EAD da UESC tem como base a Plataforma Moodle, sendo que esta, além 

de dar suporte ao referido curso, serve de base também, para os cursos de 

Licenciatura em Letras Vernáculas, Licenciatura em Física e Licenciatura em 

Pedagogia.  

Como descrito por Krasilchik (2005), a Biologia pode ser uma das 

disciplinas mais relevantes e merecedoras da atenção dos educandos, ou uma das 

mais insignificantes, dependendo do que for ensinado e de como isso for feito.  Em 

concordância com a autora, solicitamos aos entrevistados para apontarem os 

aspectos positivos e negativos referentes às estratégias de ensino-aprendizagem 

utilizadas no AVA, para o desenvolvimento das atividades das disciplinas da área 

de Ecologia e, eles apontaram o seguinte: 

 

“A vantagem do ambiente virtual, é que te dá uma ampla área de 
conhecimento, você pode aprender muito, sem sair do lugar. Por outro 
lado, as aulas prática além do conhecimento lhe dão experiência” (QA1); 
 
“A pesquisa é a parte mais interessante...a descoberta...a busca por novas 
informações. o problema maior é a falta de interação de alguns alunos do 
curso e a falta de discussão sobre os assuntos expostos. os fóruns deveriam 
ser mais dinâmicos, mais interessantes e motivar a participação de todos” 
(QA2); 
 
“POSITIVO... é que já faziam a aula prática depois de estudar a teoria, isso 
facilitava muito o aprendizado. NEGATIVOS... Foram poucas as aulas 
práticas” (QA3); 
 
“O que eu achava interessante é que os conteúdos eram oferecidos de 
maneira interdisciplinar, dessa forma conseguíamos fazer pontes entre as 
diversas áreas de conhecimento oferecidas pelo curso” (QA4); 
 

http://nead.uesc.br/
https://moodle-nead.uesc.br/
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“Positivos: Facilidade de interação, troca de informações e praticidade; 
Negativos: Moodle algumas vezes por questão de conexão ou do próprio 
ambiente não era possível enviar atividades e alguns tutores não 
atentavam para esse imprevisto, agindo com incompreensão” (QA5); 

 

Apesar de vislumbrarmos na fala dos entrevistados, que o curso em sua 

função pedagógica, no que se refere à área de Ecologia, está atendendo as 

necessidades formativas dos alunos, facilitando o ensino e aprendizagem. 

Entendemos, no entanto, que para os alunos participarem dos fóruns de forma mais 

ativa, é necessário a intervenção do professor mediador, pois é a ele que cabe o 

papel de estimular e orientar as discussões, no sentido de promover a construção de 

um debate crítico, bem como incentivar e motivar a participação do aluno e a 

construção do conhecimento.  

A esse respeito, Moraes (2002, p.203) alerta que “Em qualquer situação de 

aprendizagem, a interação entre os participantes é de extrema importância”. 

Mesmo porque, as atividades colaborativas não desconsideram o individual e sim o 

somatório das individualidades em que “cada um é um centro” (LÉVY; 1999) que 

pode contribuir para a construção dos saberes. 

Destacamos que os pontos negativos apontados pelos alunos entrevistados 

foram em relação às aulas práticas e ao AVA.  Entretanto, percebe-se na fala deles, 

que mesmo com o número reduzido de aulas práticas, o curso procurou criar 

espaço em seu currículo que permitiu ao aluno incorporar os mecanismos de 

produção de conhecimentos existentes ou por descobrir. Isso foi possível, através da 

oferta de atividades de observação, de experimentação, de análise de dados, de 

pesquisa bibliográfica, de registro e comunicação de informações, realizadas tanto 

no campo, quanto no laboratório.  

Entendemos que as atividades práticas são relevantes para o entendimento 

da Ecologia, pois o desenvolvimento da teoria junto com a prática possibilita ao 

aluno, desenvolver a capacidade de refletir sobre o conteúdo abordado e 

desenvolver seu próprio pensamento para aprender, compreender e conhecer a 

realidade ao seu redor, uma vez que ele é desafiado a buscar informações. A esse 

respeito, Galiazzi et al. (2001) diz que as aulas práticas no ensino de ciências vem 

sendo discutida há muito tempo, com pontos positivos e negativos da utilização das 
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mesmas em sala de aula. De acordo com Lunetta (1991) as aulas práticas ajudam 

no desenvolvimento de conceitos, e permitem que os estudantes aprendam como 

abordar, objetivamente, o seu mundo e como desenvolver soluções para problemas 

complexos, além de servirem de estratégia no sentido de auxiliar o professor a 

retomar um assunto já abordado e construir com os seus alunos uma nova visão. 

Em relação ao AVA, os aspectos negativos apresentados referem-se à 

participação e a interatividade, bem como ao envio de atividades dentro do prazo 

de entrega, depreendendo-se com isso, que talvez a dificuldade para postagem de 

atividades se dá em função de problemas técnicos.  

Ao questionarmos o entrevistado que denominamos de (CTUR1), como ele 

interage com as práticas educativas, a sua resposta foi a seguinte: 

 

“Neste curso foi implantado as “Atividades Integradoras” que atualmente 
na grade curricular passou a ser uma unidade “Prática Curricular 
Integradora”, a qual corresponde as 400 hs de Prática de Ensino. Esta 
unidade é coordenada por um professor da área de ensino de Biologia, mas 
as atividades são construídas pelos professores com a participação do 
coordenador de turma” (CTUR1). 

 

Compreendendo que as práticas integradoras no campo da educação têm o 

objetivo de atender ao princípio da dialogicidade entre os saberes, e entendendo a 

dificuldade dos professores do curso de Biologia EAD da UESC em efetivar a 

proposta do curso baseada na interdisciplinaridade, acreditamos que o 

desenvolvimento dessas atividades práticas no curso, contribui para a ação docente 

no sentido de poder pensar o seu planejamento de ensino, de modo a ajudar o 

aluno no desenvolvimento da sua capacidade de refletir, mobilizar e relacionar 

conhecimentos de várias áreas, com a finalidade de identificar e resolver um 

problema ou compreender um fenômeno sob diferentes pontos de vista e de modo 

sistêmico, como propõe o próprio Projeto Pedagógico do curso (UESC, 2011). 

Tendo em vista a forte vertente ecológica do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas EAD da UESC, e que as atividades integradoras implementadas 

no curso estão apontadas para esta vertente, levando em conta o enfoque 

interdisciplinar, presente na proposta pedagógica do mesmo, enfatizamos que a 

interdisciplinaridade é algo que está presente, também, na LEI Nº 9.795/99 que 
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institui a Política Nacional de Educação Ambiental em nosso país, e é reforçado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Ambiental:  

 

Art. 8º - A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica 
escolar e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa 
integrada e interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, 
etapas, níveis e modalidades, não devendo, como regra, ser implantada 
como disciplina ou componente curricular específico (BRASIL, 2012, 
p.70). 

 

Assim, a proposta de estabelecimento das atividades integradoras como 

trabalho interdisciplinar no curso de Licenciatura em Biologia EAD da UESC, 

surgiu por iniciativa da Coordenação do Curso, visando articular competência e 

habilidades adquiridas pelo aluno em cada unidade que integra o Módulo, no 

sentido de elucidar valores buscando a alteridade, a equidade, estimulando a 

participação, promovendo a cidadania e a consciência ambiental do educando. 

Logo, a atividade integradora tem como base um eixo integrador ou um 

tema transversal que norteia as ações, de modo a alcançar os objetivos propostos. 

As atividades integradoras que são definidas em cada Módulo do curso são: projeto 

de investigação; plano de intervenção; análise de livro didático ou de currículo; 

planejamento de práticas de ensino, etc. Estas atividades se constituem no meio 

através do qual os alunos situam um problema ou conhecimento no seu meio 

ambiente cultural, social, econômico político e natural e percebe como este o 

modifica e vice-versa, ou seja, deve procurar as relações e inter-retro-ações em cada 

fenômeno e seu contexto (MORIN, 2002). 

 De acordo com Adams (2012),  

 

o currículo deverá “abraçar” a temática ambiental de forma que ela 
esteja permanentemente vinculada às atividades rotineiras dos sistemas 
de ensino (escolares e acadêmicos) para promover nos educandos o 
desenvolvimento crítico e reflexivo de tudo o que envolve a vida em 
sociedade, incentivando a participação pela cooperação responsável, 
sempre com justiça (ADMS, 2012).  
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Descrevemos a seguir, algumas atividades integradoras que são 

implementadas no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas EAD da UESC e, as 

representamos no quadro 4 para melhor ilustrar: 

1. Atividades Pontes & Bichos. Essa atividade foi implementada no Módulo 

II, que tem como tema, processos biológicos na captação e transformação 

de matéria e energia. O tema integrador dessa atividade é o aquecimento 

global e, tem como objetivo caracterizar uma espécie animal endêmica do 

bioma onde o Polo de Apoio Presencial está localizado, com o objetivo de 

relacionar os possíveis efeitos do “aquecimento global” sobre os 

processos de captação e transformação de matéria e energia deste animal 

e da vegetação local, bem como possíveis contribuições destes processos 

biológicos para o aquecimento global. No final, esta atividade deve ser 

apresentada em forma de Blogs, relatórios e apresentações lúdicas. 

2. Atividade Poluição – Projeto de intervenção. Implementada no Módulo 

III, tendo como tema integrador: poluição. O objetivo desta atividade é 

realizar um diagnóstico de uma situação problema relativa a poluição na 

cidade sede do Polo de Apoio Presencial ou na sua área de abrangência, 

bem como um projeto de intervenção. Esta atividade objetiva ainda, 

contribuir para a percepção dos alunos de que situações problemas 

produzidas naturalmente ou por ação antrópica geram desequilíbrios 

ambientais e podem afetar os processos biológicos de regulação da vida. 

Como produto final, devem ser apresentados mapas conceituais, projeto 

de intervenção e making of. 

3. Projeto Espécies Invasoras. Esta atividade foi implementada no Módulo 

VI do curso, que tem como tema Mecanismos de ajustamento ambiental e 

colonização. O tema integrador da atividade é Invasões biológicas. E o 

objetivo desta atividade é identificar problemas ambientais decorrentes 

de invasões biológicas em uma escola ou em seu entorno, na cidade onde 

o Polo de Apoio Presencial está inserido, bem como apresentar soluções 

para o manejo da espécie invasora, por meio de um projeto de manejo. O 
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produto final desta atividade é um plano de manejo apresentado no 

espaço escolar, relatório e making of. 

4. Projeto Extinções Biológicas. Esta atividade foi implementada no Módulo 

VII, que tem como tema soluções adaptativa e filogenia. O tema 

integrador dessa atividade é Extinções biológicas. E, o objetivo desta 

atividade é mapear e caracterizar as espécies extintas ou ameaçadas de 

extinção no bioma onde a cidade do Polo está inserida, elegendo duas 

espécies símbolo de cada grupo (animal e vegetal). No projeto, devem ser 

enfatizados aspectos como: a classificação destas espécies, os fatores que 

conduziram estas espécies a extinção e, a interferência do processo de 

extinção nos sistemas biológicos, tendo como base os conceitos e 

conhecimentos trabalhados no Módulo VII. O produto final se constitui 

em atividades interativas para a comunidade local, materiais 

informativos e de orientação sobre o tema (folders, cartilhas, etc.) e uma 

estratégia de avaliação sobre as mudanças conceituais (sobre extinção) 

(PROJETO, 2011). 

 

Quadro 4. Atividades Integradoras implementadas no curso. 

ATIVIDADE MÓDULO TEMA 
TEMA 

INTEGRADOR 
OBJETIVO 

APRESENTAÇÃO 
DO PRODUTO 

FINAL 

Atividades 
Pontes & 

Bichos 
II 

Processos 
biológicos na 

captação e 
transformação 
de matéria e 

energia 

Aquecimento 
global 

Caracterizar uma 
espécie animal 

endêmica do bioma 
onde o Polo de Apoio 

Presencial está 
localizado, com o 

objetivo de relacionar 
os possíveis efeitos 
do “aquecimento 
global” sobre os 

processos de captação 
e transformação de 
matéria e energia 
deste animal e da 

vegetação local, bem 
como Possíveis 

contribuições destes 
processos biológicos 
para o aquecimento 

global 

Blogs, relatórios e 
apresentações 

lúdicas. 
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Poluição – 
Projeto de 

intervenção 
III  Poluição 

1. Realizar um 
diagnóstico de uma 
situação problema 

relativa a poluição na 
cidade sede do Polo 
de Apoio Presencial 

ou na sua área de 
abrangência, bem 

como um projeto de 
intervenção; 

2. Contribuir para a 
percepção dos alunos 

de que situações 
problemas 
produzidas 

naturalmente ou por 
ação antrópica geram 

desequilíbrios 
ambientais e podem 
afetar os processos 

biológicos de 
regulação da vida 

Apresentação de 
mapas conceituais, 

projeto de 
intervenção e 

makingof 

Projeto 
Espécies 

Invasoras 
VI 

Mecanismos de 
ajustamento 
ambiental e 
colonização 

Invasões 
biológicas 

Identificar problemas 
ambientais 

decorrentes de 
invasões biológicas 

em uma escola ou em 
seu entorno, na 

cidade onde o Polo de 
Apoio Presencial está 
inserido, bem como 
apresentar soluções 

para o manejo da 
espécie invasora, por 
meio de um projeto 

de manejo 

Plano de manejo 
apresentado no 
espaço escolar, 

relatório e making of. 
 

Projeto 
Extinções 
Biológicas 

VII 
Soluções 

adaptativas e 
filogenia 

Extinções 
biológicas 

Mapear e caracterizar 
as espécies extintas 
ou ameaçadas de 

extinção no bioma 
onde a cidade do 
Polo está inserida, 

elegendo duas 
espécies símbolo de 

cada grupo (animal e 
vegetal). No projeto, 

devem ser 
enfatizados aspectos 
como: a classificação 

destas espécies, os 
fatores que 

conduziram estas 
espécies a extinção e, 

a interferência do 
processo de extinção 

nos sistemas 

Atividades 
interativas para a 
comunidade local, 

materiais 
informativos e de 
orientação sobre o 

tema (folders, 
cartilhas, etc) e uma 

estratégia de 
avaliação sobre as 

mudanças 
conceituais (sobre 

extinção) 
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biológicos, tendo 
como base os 

conceitos e 
conhecimentos 
trabalhados no 

Módulo VII 
 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas EAD/UESC. 

 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso, para a realização destas 

atividades, são levados em consideração alguns princípios, tais como: 

1. O tema gerador escolhido foi transversal a todo Módulo e está 
vinculado ao universo imediato (cotidiano) do aluno; 

2. A atividade proposta deve levá-lo a pensar, criar conhecimentos ou 
recriá-los; 

3. A atividade deve possibilitar a articulação entre conhecimentos do 
Módulo e o tema integrador; 

4. A realização da atividade deve estar apoiada no processo de ensino-
pesquisa; 

5. A atividade integradora deve gerar um ou mais produtos para ser 
compartilhado por todos os agentes envolvidos no processo 
(PROJETO, 2011). 

 

Neste sentido, entende-se que organizar o pensamento de modo sistêmico, 

relacionando o conhecimento das partes ao conhecimento do todo, assim como, 

entender que causa e efeito constitui um circuito retroativo e que o conhecimento 

deve ser reexaminado e reconstruído, já que este é produto resultante da tradução 

feita por pessoas, em uma época e contextos determinados; são alguns princípios 

apontados por Morin (2002), para superar o paradigma que reduz e fragmenta o 

conhecimento a caminhar no sentido da construção do conhecimento de forma 

interdisciplinar (PROJETO, 2011). 

Compreendemos que a construção de práticas interdisciplinares, que pelo 

diálogo de diferentes disciplinas, na interseção de metodologias e estratégias para 

promover a integração e a construção do conhecimento, se constitui em um grande 

desafio, principalmente no que se refere à postura diferenciada solicitada do 

professor, o qual nessa perspectiva precisa se adaptar a novos paradigmas de 

atuação pedagógica. Reconhecemos que, conhecer e desenvolver estas atividades 

são fundamentais para o exercício da prática docente, pois, proporcionam aos 

alunos em formação, maior envolvimento no processo de ensino e aprendizagem, 
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interconexão de conteúdos, aprofundamento de conhecimentos e de relações teoria 

e prática nas abordagens estudadas, desdobrando, dessa forma, em um processo de 

aprendizagem mais significativo.  

No próximo capítulo, apresentamos as considerações finais do trabalho, 

onde buscamos explicitar as nossas impressões acerca dos resultados alcançados 

oriundos dos objetivos propostos. Serão apresentados, ainda, alguns limites e 

possibilidades enfrentadas pela pesquisadora para a realização da pesquisa. 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intenção desse trabalho de pesquisa foi analisar os limites e as 

possibilidades correlativas às necessidades formativas da área de Ecologia de um 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade de Educação a 

Distância e, ao mesmo tempo apresentar uma discussão acerca do que o curso está 

ou o que não está atingindo em relação as necessidades formativas inerentes a área 

de Ecologia. Para tanto, buscamos explicitar a análise das principais respostas dos 

entrevistados a cada questão que elencou os instrumentos de pesquisa deste 

trabalho. 

Embora concordamos com Belloni (2003) e outros autores da área, como 

Oliveira (2003, p. 12), Toschi (2003), Carvalho (2005) e, Faria (2006) ao afirmarem 

que a Educação a Distância está sendo apontada como uma alternativa para 

enfrentar o desafio de formação de professores para a Educação Básica, 

modificando a atuação em sala de aula e trazendo novas perspectivas para ensinar e 

aprender, consideramos que é um tanto complexo falar sobre formação de 

professores nessa modalidade de Educação, tendo em vista a contemporaneidade 

do tema, ainda mais que muitas pesquisas11têm apontado críticas e limitações 

quanto à efetividade dos cursos de licenciatura na preparação dos futuros 

professores para atuarem no Ensino Médio e Fundamental (CARVALHO; GIL-

PERES, 1993; MENEZES, 1996; PÓRLAN; TOSCANO, 2000; apud SCHENETZLER 

2000; SILVA; SCHENETZLER 2001).  

Acreditamos, contudo, que ainda é preciso discussão e aprofundamento 

científico sobre o tema, uma vez que os estudos sobre a EAD começaram a ganhar 

destaque a partir de 1990. Neste sentido, desenvolver estudos a respeito do ensino 

de Ecologia nessa modalidade de educação reveste-se ainda mais de complexidade, 

mesmo porque, são poucos os trabalhos que versam sobre o tema, quer seja: ensino 

de Ecologia na Educação a Distância. 

                                                           
11Carvalho; Gil-Pérez (1993); Menezes (1996); Pórlan; Toscano (2000; apud Schenetzler 2000); Silva; 

Schenetzler(2001). 
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A Ecologia é uma das subáreas específicas da Biologia na qual o seu ensino 

pode favorecer aos alunos à compreensão das relações da espécie humana com seu 

entorno e seu papel na conservação e degradação do meio ambiente (MOTOKANE; 

TRIVELATO, 1999), tornando necessário, assim, que o seu ensino, possa servir de 

uma orientação para uma reflexão mais crítica por parte dos alunos, no sentido de 

que possam ser capazes de participarem, de alguma maneira, das decisões que se 

tomam nesse campo, já que, em geral, são determinações que, mais cedo ou mais 

tarde, terminam por afetar a vida de todos.   

Levando em consideração que atualmente a preocupação com o professor 

como um dos fatores essenciais no processo de ensino-aprendizagem, diz respeito 

aos conhecimentos que eles precisam adquirir (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2003) 

para desenvolver a sua prática, torna-se necessário que no contexto da sua 

formação como professores de Biologia e, especificamente para o ensino de 

Ecologia, eles possam construir saberes que possam ser aplicados em situações do 

dia a dia, mesmo porque, com as várias mudanças curriculares que vem ocorrendo 

no campo do ensino das Ciências (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006), não basta 

apenas estruturar cuidadosa e fundamentalmente um currículo se o professor não 

receber um preparo adequado para aplicá-lo (CARVALHO; GILPÉREZ, 2006).  

Essa ideia do “preparo adequado” que os autores utilizam, são na verdade, 

os saberes necessários para o ensino de Ciências, os quais são apontados por eles 

como o “saber” e o “saber fazer”, que tem como objetivo fundamental, romper com 

a ideia errônea, porém bem difundida, de que ensinar uma matéria constitui um 

trabalho simples, para o qual, basta possuir um maior nível de conhecimentos que 

os alunos (CARVALHO; GILPÉREZ, 2006). 

Por meio da realização das entrevistas e da aplicação dos questionários, os 

entrevistados desta pesquisa relataram as suas concepções em relação ao ensino de 

Ecologia no curso investigado, apontando o que é necessário para a sua formação 

docente, e que certamente, influenciará no modo como irão exercer as suas práticas 

educativas. As análises evidenciaram que as necessidades formativas dos 

licenciandos surgem em diversos momentos do curso, perpassando pelos 

momentos dos encontros presenciais e a distância. 
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Logo, a partir da fala dos entrevistados foi possível extrair o que o curso 

está e o que não está conseguindo atingir em relação às necessidades formativas dos 

seus licenciandos em relação ao Ensino de Ecologia. Assim, para atender aos nossos 

objetivos, elencamos a seguir, os limites e as possibilidades correlativas às 

necessidades formativas da área de Ecologia do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas na modalidade de Educação a Distância da Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC), conforme quadro 5 abaixo. 

 
QUADRO 5. Limites e possibilidades correlativas às necessidades formativas da área de 
Ecologia do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em EAD da UESC. 

 

LIMITES POSSIBILIDADES 

1. Falta de interações entre tutor e 
cursistas no que diz respeito ao 
desenvolvimento das atividades nos 
fóruns de discussão; 

 

2. Articulação entre teoria e prática; 
 

3. Problemas técnicos na plataforma 
Moodle para envio das atividades; 

 

4. Realização de aulas práticas; 

5. A falta de compromisso das funções da 
prefeitura municipal no processo de 
implementação do curso; 

 

6. Resolução de problemas eminentes e 
atuais de forma crítica e reflexiva; 

7. As dificuldades iniciais apresentadas 
pelos alunos ao acessar as tecnologias 
digitais; 

 

8. Interdisciplinaridade e contextualização 
dos conteúdos; 

9. As dificuldades dos professores em 
desenvolver um trabalho de forma 
interdisciplinar; 

 
10. Ambiente adequado para o 

desenvolvimento das aulas de Ecologia 
nos encontros presenciais. 

11. Criação de novas linguagens no espaço 
educacional; 

 
12. Suporte telefônico (telefone 0800) para 

atender a demanda de possíveis 
dúvidas dos alunos; 

 13. Contribuições da coordenação de turma 
e coordenação de tutoria, em relação às 
metodologias e atividades 
desenvolvidas pelos tutores; 
 

 14. Acesso geográfico amplo por parte dos 
alunos; 

 
15. Flexibilidade temporal para a realização 

dos estudos; 
 

16. Redução nos custos, e; 
 

17. Realização de atividade apoiada no 
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processo de ensino-pesquisa. 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Logo, os resultados apresentados e analisados neste estudo permitem-nos 

inferir que o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas EAD da UESC, apesar 

das limitações apontadas, proporciona aos seus licenciandos o desenvolvimento de 

um pensamento crítico e reflexivo sobre sua prática docente e, sobre o que eles 

precisam “saber” e “saber fazer” para ensinar Ecologia na Educação Básica.  

Assim, olhando para os objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas EAD da UESC, os resultados desta 

pesquisa indicam que o novo perfil do professor de Biologia que será formado neste 

curso estará mais preparado para proporcionar aos seus educandos o entender do 

processo de produção/construção do conhecimento biológico, estando afinado com 

as demandas da sociedade como um todo, identificando problemas e apresentando 

soluções, sabendo localizar a informação transitando por diversas áreas de 

conhecimento, estando familiarizado com as linguagens contemporâneas, no 

sentido de favorecer a mediação nos processos de aprendizagem, estando dessa 

forma, mais preparado para enfrentar os desafios e necessidades da área de 

Ecologia. 

Considerando, ainda, que a realização desta pesquisa se constituiu como 

um trabalho desafiador, devido à complexidade do tema e, tendo em vista que 

desenvolver um projeto de pesquisa não é uma tarefa fácil, uma vez que requer do 

pesquisador um planejamento minucioso do percurso que ele vai seguir para 

abordar certa realidade, e que decerto podem surgir vários desafios, uma vez que 

este percurso envolve várias etapas, que vão desde a formulação do problema até a 

apresentação dos resultados, apontamos também, os limites e as possibilidades que 

foram encontrados pela pesquisadora durante o desenvolvimento da pesquisa.  

Dentre os limites encontrados pela pesquisadora, destacamos: a) a 

dificuldade em manter contato com os alunos e tutores participantes da pesquisa, 

embora o trabalho tenha sido desenvolvido junto a um curso de Educação a 

Distância onde as tecnologias fazem parte do seu cotidiano; b) devido às várias 

etapas de apresentação do trabalho e a necessidade de alterações constantes no 
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mesmo, as questões que fizeram parte dos questionários e das entrevistas que foram 

aplicadas, poderiam ter sido mais bem elaboradas e mais direcionadas ao objeto da 

pesquisa, o que acabou dificultando a análise dos dados coletados e, c) o acesso 

restrito a obras que enriqueçam o referencial teórico do trabalho. Como 

possibilidades, apontamos: a) a contribuição significativa para a apropriação de 

novos conhecimentos; e, b) a possibilidade de difundir novos conhecimentos que 

poderão contribuir com outras investigações relacionadas ao tema. 

Por fim, os dados aqui apresentados não podem ser encarados como um 

trabalho conclusivo, mas sim, como uma organização de informações sobre os 

limites e as possibilidades do ensino de Ecologia na formação inicial do professor 

de Biologia em um curso de EAD, oferecido em uma Universidade pública, com o 

propósito de servir de subsídios para novas reflexões. Acrescentando ainda, que as 

questões e situações problemas não respondidas poderão originar novos estudos e 

aprofundamentos para um futuro doutorado. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A – Cópia do questionário e do roteiro da entrevista utilizada na 
construção dos dados - Coordenação do Colegiado do Curso 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP 

 

Prezado (a) Coordenador (a),  

 

 Para que possamos analisar as propostas pedagógicas que são apresentadas 

no currículo do curso de Licenciatura em Biologia na Modalidade de Educação a 

Distância que objetiva formar o discente para atuar na docência, faz-se necessário 

que você responda de forma clara e objetiva, de acordo com a sua opinião, o 

questionário proposto, visando identificar pontos significativos que possam 

contribuir para o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem nesta 

modalidade de ensino. 

 

QUESTIONÁRIO  

(Coordenação do Colegiado do Curso) 

1 - IDNTIFICAÇÃO PESSOAL: 

NOME:  

FORMAÇÃO:  

   INSTITUIÇÃO 
FORMADORA: 

 

TEMPO DE 
ATUAÇÃO NA EAD: 

 TEMPO DE ATUAÇÃO NA 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE 
BIOLOGIA: 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL COMO 
COORDENADOR(A) DO CURSO: 

 

 
2 - PROPOSTA CURRICULAR DO CURSO 

 
2. O curso é:  

(   ) Modular                 (   ) Sequencial 

3. Qual é a duração e a carga horária total do curso? 

4. Qual é o objetivo do Curso de Biologia na modalidade de Educação a 

Distância da Universidade Estadual de Santa Cruz? 



 
 

124 

5. Qual é o perfil do egresso nesse curso? 

6. Quais são as disciplinas do curso voltadas para a área de Ecologia?  

7. De acordo com a matriz curricular do curso, qual o total da carga horária das 

disciplinas da área de ecologia? 

8. A carga horária disponível para trabalhar os conteúdos de Ecologia é: 

(    ) suficiente  (    ) insuficiente 

9. Existe laboratório de Biologia no Polo de Apoio presencial do curso? 

(   ) Sim    (   ) Não 

10. PROPOSTA PEDAGÓGICA  

 
11. Quais são as ações desenvolvidas pelo(a) coordenador(a) pedagógico que 

visam mediar uma aprendizagem ativa e significativa para os educandos do 
curso de Biologia na Educação A Distância? 
 

12. O currículo do curso oferece uma ressignificação dinâmica de acordo com as 
emergências e necessidades contemporâneas para uma formação pedagógica 
que ultrapasse as fronteiras geográficas apoiadas nas TIC? 

(   ) Sim    (    )Não 

13. Se na questão anterior você respondeu Sim, responda aqui de que forma essa 
ressignificação dinâmica do currículo acontece? 
 

14. Qual é a proposta do planejamento do curso para o ensino de Ecologia? 
 

 
15. Nesse planejamento é contemplada a realização de aula prática de Ecologia 

durante o curso? 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

16. Quais são as dificuldades encontradas no planejamento das aulas de 
Ecologia? 

Obrigada por colaborar com a nossa pesquisa! 
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APÊNDICE B – Cópia do questionário e do roteiro da entrevista utilizada na 
construção dos dados - Coordenação de Turma 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP 

 

QUESTIONÁRIO  

(Coordenação de Turma) 

1. IDNTIFICAÇÃO PESSOAL: 

NOME: 
 

FORMAÇÃO: 
 

 INSTITUIÇÃO FORMADORA: 
 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA EAD: TEMPO DE ATUAÇÃO NA COORDENAÇÃO 
DE TURMA DO CURSO DE BIOLOGIA: 

CARGA HORÁRIA SEMANAL COMO COORDENADOR(A) DE TURMA NO CURSO: 
 

  

II - QUESTÕES 

2. Como você considera a proposta pedagógica do curso para o ensino de 
Ecologia? 

 
(   ) ruim     (   ) boa   (   ) excelente 

 
3. Justifique aqui a sua resposta da questão anterior. 
 
4. Quais são as contribuições do(a) coordenador(a) de turma  que visam mediar 
uma aprendizagem ativa e significativa para os educandos do curso de Biologia na 
Educação a Distância? 
 
5. Como você interage com as práticas educativas? 
 
6. Como você considera a carga horária do curso para as disciplinas da área de 
Ecologia? 

 
(    ) suficiente    (    ) insuficiente 
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7. Você tem alguma dificuldade relacionada à área de Ecologia para 
coordenaros trabalhos da turma? 

 
(  ) Sim                (   ) Não 

 
8. Em caso afirmativo da questão anterior, quais são as dificuldades? 
 
9. Você considera que o curso de Biologia está estruturado para proporcionar 
aos seus educandos uma formação sólida sobre as bases da Ecologia, bem como 
para o desenvolvimento de um senso crítico e responsável sobre os diversos 
problemas ambientais da atualidade? 
 

(   ) Sim                   (   ) Não 

 

Obrigada por colaborar com a nossa pesquisa! 
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APÊNDICE C – Cópia do questionário e do roteiro da entrevista utilizada na 
construção dos dados - Coordenação de Tutoria 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP 

 
Prezado (a) Coordenador (a),  

 

 Para que possamos analisar as propostas pedagógicas que são apresentadas 

no currículo do curso que objetiva formar o discente para atuar na docência, faz-se 

necessário que você responda de forma clara e objetiva, de acordo com a sua 

opinião, o questionário proposto, visando identificar pontos significativos que 

possam contribuir para o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem 

nesta modalidade de ensino. 

 
 

QUESTIONÁRIO  

(Coordenação de Tutoria) 

1. IDNTIFICAÇÃO PESSOAL: 

NOME: 
 

FORMAÇÃO: 
 

 INSTITUIÇÃO FORMADORA: 
 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA 
EAD: 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE 
TUTORIADO CURSO DE BIOLOGIA: 

CARGA HORÁRIA SEMANAL COMO COORDENADOR(A) DE TUTORIA NO 
CURSO: 
 

 

II - QUESTÕES 

2. Como você considera a proposta pedagógica do curso para o ensino de 
Ecologia? 

 
(   ) ruim                 (   ) boa   (   ) excelente 

 
3. Justifique aqui a sua resposta da questão anterior. 
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4. Quais são as contribuições do(a) coordenador(a) de tutoria  que visam 
mediar uma aprendizagem ativa e significativa para os educandos do curso 
de Biologia na Educação a Distância? 
 

5. Como você interage com as práticas educativas? 
 

6. Como você considera a carga horária do curso para as disciplinas da área de 
Ecologia? 

 
(    ) suficiente    (    ) insuficiente 

 
7. Você enfrenta algum desafio relacionadoà área de Ecologia para coordenar 

os trabalhos dos tutores? 
 

(    ) Sim                (    ) Não 
 
8. Em caso afirmativo da questão anterior, quais são os desafios? 
 
9. Existe(m) dificuldade(s) dos tutores eminteragir com os discentes os 

conteúdos de Ecologia no ambiente virtual de Aprendizagem? 
 

(    ) Sim                (    ) Não 
 
10. Em caso afirmativo da questão anterior, quais são as dificuldades? 

 
11. Você considera que o curso de Biologia está estruturado para proporcionar 

aos seus educandos uma formação sólida sobre as bases da Ecologia, bem 
como para o desenvolvimento de um senso crítico e responsável sobre os 
diversos problemas ambientais da atualidade? 
 

(   ) Sim                   (   ) Não 

 

Obrigada por colaborar com a nossa pesquisa! 
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APÊNDICE D – Cópia do questionário e do roteiro da entrevista utilizada na 
construção dos dados – Tutor Presencial 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP 

 
 
Prezado (a) Tutor (a),  

 

 Para que possamos analisar as propostas pedagógicas que são apresentadas 

no currículo do curso que objetiva formar o discente para atuar na docência, faz-se 

necessário que você responda de forma clara e objetiva, de acordo com a sua 

opinião, o questionário proposto, visando identificar pontos significativos que 

possam contribuir para o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem 

nesta modalidade de ensino. 

 
QUESTIONÁRIO – Q1 

(Tutor Presencial) 
 

1. IDNTIFICAÇÃO PESSOAL: 

NOME: 
 

FORMAÇÃO: 
 

INSTITUIÇÃO FORMADORA: 
 

TEMPO DE ATUAÇÃO 
NA EAD: 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA TUTORIA 
DO CURSO DE BIOLOGIA: 

POLO DE ATUAÇÃO: 

CARGA HORÁRIA SEMANAL COMO TUTOR(A) PRESENCIAL NO CURSO: 
 

 
II - QUESTÕES 
 
2. Qual o seu nível de domínio em ferramentas básicas, Internet e E-mail? 

 
(   ) Alto  (   ) Médio    (    ) Baixo       (   ) Não tem domínio 

 
3. Quais são as suas atribuições como tutor presencial no Curso de Biologia? 
 
4. Como você considera a proposta pedagógica do curso para o ensino de 

Ecologia? 
 

(   ) ruim                 (   ) boa   (   ) excelente 
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5. Justifique aqui a sua resposta da questão anterior. 
 

6. Como são desenvolvidas as aulas de Ecologia no Polo de Apoio Presencial? 
 

7. Quais são as suas contribuições na área de Ecologia que visam mediar uma 
aprendizagem ativa e significativa para os educandos do curso? 

 
8. Você considera a infraestrutura do Polo de apoio presencial compatível, para 

atender as demandas dos discentes nos encontros presenciais referente às 
atividades de Ecologia?  

 
(    ) Sim                (    ) Não 
 

9. Como você considera a carga horária do curso para os encontros presenciais 
das disciplinas da área de Ecologia? 
 
(    ) suficiente    (    ) insuficiente 

  
 

10. Como Tutor (a), você enfrenta algum desafio para desenvolver as aulas de 
Ecologia nos encontros presenciais? 

 
(    ) Sim                (    ) Não 
 

11. Em caso afirmativo da questão anterior, quais são os desafios? 
 
12. Você considera que o curso de Biologia está estruturado para proporcionar 

aos seus educandos uma formação sólida sobre as bases da Ecologia, bem 
como para o desenvolvimento de um senso crítico e responsável sobre os 
diversos problemas ambientais da atualidade? 

 
(   ) Sim                   (   ) Não 
 

13. Este campo está reservado para você registrar as suas observações:  

 
 

 

Obrigada por colaborar com a nossa pesquisa! 
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APÊNDICE E – Cópia do questionário e do roteiro da entrevista utilizada na 
construção dos dados – Tutor à Distância 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP 

 

Prezado (a) Tutor (a),  

 

 Para que possamos analisar as propostas pedagógicas que são apresentadas 

no currículo do curso que objetiva formar o discente para atuar na docência, faz-se 

necessário que você responda de forma clara e objetiva, de acordo com a sua 

opinião, o questionário proposto, visando identificar pontos significativos que 

possam contribuir para o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem 

nesta modalidade de ensino. 

 

QUESTIONÁRIO – Q2 
(Tutor a Distância) 

 
1. IDNTIFICAÇÃO PESSOAL: 

NOME: 
 

FORMAÇÃO: 
 

INSTITUIÇÃO FORMADORA: 
 

TEMPO DE ATUAÇÃO 
NA EAD: 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA 
TUTORIADO CURSO DE 
BIOLOGIA: 

POLO DE ATUAÇÃO: 
 

CARGA HORÁRIA SEMANAL COMO TUTOR(A)  A DISTÂNCIA NO CURSO: 
 

 
II - QUESTÕES 
 
2. Quais são as suas atribuições como tutor à distância do Curso de Biologia? 

 
3. Você conhece a Proposta Pedagógica do curso? 

 
(   ) Sim    (   ) Não 

 
4. Se na questão anterior você respondeu SIM,a Proposta Pedagógica do Curso 

está sendo devidamente desenvolvida? 
 

(   ) Sim    (   ) Não 
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5. Como você considera a proposta pedagógica do curso para o ensino de 
Ecologia? 

 
(   ) ruim                 (   ) boa   (   ) excelente 
 

6. Justifique aqui a sua resposta da questão anterior. 
 

7. Como são desenvolvidas as aulas de Ecologia no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem? 

 
8. Quais são as ferramentas utilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

do curso que tem como objetivo facilitar o processo de ensino-aprendizagem 
de Ecologia e estimular a colaboração e interação entre os participantes do 
curso? 

 
9. Quais são as suas contribuições na área de Ecologia que visam mediar uma 

aprendizagem ativa e significativa para os educandos do curso? 
 

10. Você enfrenta algum desafio para desenvolver as aulas de Ecologia no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem? 

 
(    ) Sim                (    ) Não 

 
11. Em caso afirmativo da questão anterior, quais são os desafios? 

 
12. Você considera que o curso de Biologia está estruturado para proporcionar 

aos seus educandos uma formação sólida sobre as bases da Ecologia, bem 
como para o desenvolvimento de um senso crítico e responsável sobre os 
diversos problemas ambientais da atualidade? 
 

(   ) Sim                   (   ) Não 
 

13. Este campo está reservado para você registrar as suas observações: 
 

 

 

 

Obrigada por colaborar com a nossa pesquisa! 
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APÊNDICE F – Cópia do questionário e do roteiro da entrevista utilizada na 
construção dos dados – Discente 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP 

 

Prezado (a) discente, 

 Para que possamos analisar as propostas pedagógicas que são apresentadas 

no currículo do curso que objetiva formar o discente para atuar na docência, faz-se 

necessário que você responda de forma clara e objetiva, de acordo com a sua 

opinião, o questionário proposto, visando identificar pontos significativos que 

possam contribuir para o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem 

nesta modalidade de ensino. 

 

QUESTIONÁRIO Q3 - DISCENTE 

1. Identificação 

Nome: Semestre que está matriculado(a): 

Idade: 

              18-20 anos             21-24 anos               25-30 anos              Acima de 30 anos 

Sexo: 

                      Masculino                            Feminino                             Outro 

 

1.  Há quanto tempo você utiliza a internet?  

2. Como você se classifica em informática:  

(   ) iniciante    (   ) familiarizado    (   ) expert 

3. Qual das seguintes opções melhor descreve a razão para você fazer o curso? 

(   ) Maior / menor exigência 

(   ) Flexibilidade de horário para estudo 

(   ) Apenas um encontro presencial semanal 

(   ) Outra 

 

4. Se você assinalou “Outra”, descreva aqui a razão para você fazer o curso. 
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5. A dificuldade do curso correspondia com as suas expectativas? 

(    ) Sim     (   ) Não 

6. Qual a sua opinião sobre a Educação a Distância, mediada via internet?  

 

7. Como você avalia o desenvolvimento dos conteúdos de Ecologia através do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem em seu curso? Assinale uma resposta e 

justifique.  

(   ) Positiva    (   ) Negativa    (   ) Neutra 

8. Quantas horas por semana você costuma dedicar às atividades do curso?  

 

9. Você tem alguma dificuldade em usar o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

para desenvolver as atividades propostas no(s) módulo(s) de Ecologia?  

(   ) Sim     (    ) Não 

10. Em caso afirmativo da questão anterior, descreva aqui a sua dificuldade. 

 

11. Se na questão 6 você respondeu Sim, de que forma você consegue superar a(s) 

dificuldade(s)? 

 

12. Em relação à metodologia (estratégias e recursos) utilizada no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, aponte os aspectos positivos e negativos para o desenvolvimento 

das atividades dos conteúdos de Ecologia.  

 

13. O curso oferece atividades de aplicação prática dos conteúdos de Ecologia 

estudados?  

(   ) Sim      (   ) Não 

14. Você considera que a Proposta Pedagógica do curso está estruturada para lhe 

proporcionar uma formação sólida sobre as bases da Ecologia, bem como para o 

desenvolvimento de um senso crítico e responsável sobre os diversos problemas 

ambientais da atualidade?  

(   ) Sim     (   ) Não 

15. Justifique a sua resposta referente à questão anterior.  

 

16. Você considera que o curso de Biologia lhe oferece os conhecimentos necessários da 

área de Ecologia para você exercer a docência na Educação Básica?  

(    ) Sim      (   ) Não 

Obrigada por colaborar com a nossa pesquisa! 
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APÊNDICE G – Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE 
 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 196, de 10 de Outubro de 1996, sendo o Conselho Nacional de Saúde. 

 

Eu Maria José Santos Novaes, discente do Programa de Pós-Graduação 

mestrado acadêmico em Educação Científica e Formação de Professores da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB/Jequié, responsável pela 

pesquisa: “A Formação Inicial do Professor de Biologia no Curso de 

Educação a Distância: Uma Análise da Abordagem do Ensino de 

Ecologia”, sob a orientação do Professor Dr. Ricardo Jucá Chagas, estou fazendo 

um convite para você participar desta pesquisa de forma voluntária, espontânea e 

anônima.  

O objetivo da pesquisa é analisar as propostas pedagógicas da área de 

Ecologia que são apresentadas no currículo do curso de Licenciatura em Biologia da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, na modalidade de Educação à Distância.  

Durante a realização da pesquisa pretende-se conhecer a Matriz Curricular 

e a proposta pedagógica do curso de Licenciatura em Biologia voltada para a área 

de Ecologia; analisar a metodologia de trabalho e os recursos didáticos que são 

utilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem em cada disciplina da área; 

analisar os planejamentos de ensino e a relação pedagógica no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem como geradores de oportunidades formativas bem como, identificar 

os aspectos considerados pelos discentes, como positivos e negativos no uso dos 

recursos didáticos disponibilizados para o processo de ensino e aprendizagem.  

Para sua realização serão aplicados: questionários com questões abertas e 

fechadas de múltipla escolha com o(a) tutor(a) presencial, o(a) tutor(a) a distância e 

os discentes; entrevistas semiestruturadas gravadas com o (a) Coordenador(a) do 

colegiado de curso, o (a) Coordenador(a) de turma e o(a) Coordenador(a) de 

tutoria. Será realizada ainda, análise documental focalizando a Matriz Curricular e 

a proposta pedagógica do curso.  

A pesquisa ocorrerá no primeiro semestre de 2015. Trata-se de uma 

pesquisa de caráter exploratório, onde serão analisados e registrados em diário de 

campo todos os dados coletados. Qualquer dúvida sobre a pesquisa poderá ser 

esclarecida antes, durante e depois deste processo. Caso queira participar, suas 
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contribuições durante esse período se tornarão dados da pesquisa e serão tratados 

de forma sigilosa e confidencial. O resultado final da pesquisa será divulgado na 

dissertação de mestrado de Maria José Santos Novaes, mas será preservado o 

anonimato de todos os participantes da pesquisa. Além disso, os resultados da 

pesquisa também serão enviados para publicação em periódicos da área de 

Educação em Ciências, mas todos os dados que possam identificá-lo permanecerão 

confidenciais, ou seja, você não será identificado(a) em nenhuma publicação que 

possa resultar deste estudo.  

Sua participação será responder a um questionário e a entrevista, bem como 

autorizar o acesso da pesquisadora aos documentos do curso que estão 

relacionados aos objetivos propostos da pesquisa. 

Acredito que este estudo seja importante porque visa aprofundar os 

conhecimentos sobre como está sendo preparado o professor de Biologia nos cursos 

de Educação a Distância das Universidades Públicas, para trabalhar com os seus 

alunos da Educação Básica, os conteúdos relacionados à Ecologia. Tornando-se 

relevante dessa forma, pelo fato de contribuir não apenas para a qualificação 

profissional do educador/pesquisador, como também servir de subsídios para a 

geração de novos conhecimentos que contribuam para o aprimoramento dos 

processos de ensino-aprendizagem não apenas no meio acadêmico, como também 

na sociedade.   

É possível que aconteçam os seguintes desconfortos ou riscos: atraso nas 

datas de aplicação das atividades e prorrogação no prazo de constituição dos dados. 

Assim, como toda pesquisa pode gerar algum risco, como por exemplo: 

constrangimentos e desconfortos no momento da entrevista ou mesmo de expor as 

suas ideias em determinadas situações, ressaltamos que dentro das nossas 

possibilidades de pesquisadores, iremos tratá-lo(a) com dignidade, respeito a sua 

autonomia e liberdade de expressão, a fim de minimizar os efeitos indesejados que 

a pesquisa possa promover. No entanto, informamos que este estudo não trará 

riscos para a sua integridade física ou mental.  

Os benefícios que esperamos com o estudo são: conseguir obter os dados 

necessários para realização da pesquisa no sentido de poder contribuir para o 

desenvolvimento da pesquisa no meio acadêmico e na sociedade. 

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer 

dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em 

contato com a pesquisadora ou com a Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Científica e Formação de Professores – UESB/Jequié, Profa. Dra. Ana 

Cristina Santos Duarte ou com o Orientador Dr. Ricardo Jucá Chagas. 

Em caso de algum problema relacionado com a pesquisa você terá direito à 

assistência gratuita que será prestada pela Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia. A você será garantido o direito de não aceitar participar ou de retirar sua 
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permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, pela 

sua decisão. 

As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas 

apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 

voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo 

sobre sua participação. Serão também utilizadas imagens fotográficas do Polo de 

Apoio Presencial, dos(as) Tutores(as) e da turma. O material produzido será 

utilizado na pesquisa. 

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos 

pela pesquisadora. Fica também garantida indenização em casos de danos, 

comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão 

judicial ou extrajudicial. 

No caso de aceitação, você precisará assinar duas vias, uma que ficará em 

sua posse e a segunda que será arquivada por cinco anos conforme a resolução 

466/2012 do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (CEP/UESB). 

 

 

 

 Eu, _______________________________________________________ 

Fui informado(a) do objetivo da pesquisa acima mencionada de maneira 

clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento 

poderei solicitar novas informações sobre a pesquisa e essas informações serão 

fornecidas pelos pesquisadores. A mestranda Maria José Santos  Novaes e o seu 

orientador o Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas certificaram-me de que todos os dados 

da pesquisa serão confidenciais e os resultados que gerarão publicações prezarão 

pelo sigilo da identidade dos participantes. Também sei que caso existam gastos, 

estes serão de responsabilidade dos pesquisadores envolvidos. Em caso de dúvidas 

poderei chamar a mestranda Maria José Santos Novaes no telefone (73) 8826 6816 

ou no endereço de e-mail: liaeoca@hotmail.com.  

 

 Eu, ______________________________________________________, 

________de idade, aceito o convite para participar desse estudo, 

autorizando o uso dos dados coletados pelos pesquisadores como: depoimentos, 

gravações, fotografias e entrevistas, sendo imprescindível o sigilo e 

confidencialidade da minha identificação. Declaro que recebi uma cópia deste 

termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas. 

 

________________________________________________ 

mailto:liaeoca@hotmail.com
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Assinatura do participante 

 

________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

________________________________________________ 

Assinatura da testemunha 

 

 

Ilhéus, _______ de ________________ de 2015. 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o: 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB). Av. José Moreira Sobrinho, s/n., Jequié, BA, CEP 45206-190, Fone: 
(73) 3528-9600, (73) 3526-8697 

 
Contato com a pesquisadora: 
Maria José Santos Novaes 
Rua Felicíssimo J. Silva, 413, Jequié, BA, CEP 45204-510, Fone: (73) 8826-

6816, email: liaeoca@hotmail.com 
 
Contato com o orientador: 
Ricardo Jucá Chagas 
Departamento de Ciências Biológicas – UESB, Av. José Moreira Sobrinho, 

s/n., Jequié, BA, CEP 45206-190, Fone: (73) 3528-9616, 3528-9758.email: 
rjchagas@hotmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rjchagas@hotmail.com
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APÊNDICE H – Termo Autorização de Uso de Imagens e Depoimentos – TAUID 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

 Eu, _____________________, CPF ___________,RG _____________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minhas 

imagens/depoimentos, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores 

Maria José Santos Novaes e Dr. Ricardo Jucá Chagas do projeto de pesquisa  

intitulado“A formação inicial do professor de Biologia no curso de Educação a 

Distância: Uma análise da abordagem do ensino de Ecologia no currículo do 

curso”, a realizar as fotos que se façam necessárias e/ou colher meu depoimento 

sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos 

negativos) e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, revistas, 

artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima 

especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos 

das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei No 

8.069/1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei No 10.741/2003) e das pessoas com 

deficiência (Decreto No 3.298/1999, alterado pelo Decreto No 5.296/2004. 

 

Jequié – Bahia, _____de ________________de 2015. 

 

___________________________________________ 
Pesquisador Responsável 

_______________________________________ 
Participante da Pesquisa 
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ENEXO 
ANEXO A - Projeto pedagógico do curso (PPC) 


