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RESUMO 

O presente trabalho vincula-se às pesquisas que desenvolvem, por meio da investigação 

(auto)biográfica, o estudo sobre a formação docente no âmbito a distância. Minha 

questão de pesquisa foi “Quais necessidades formativas e aprendizagens docentes 

emergem em uma licenciatura a distância?” Para responder a essa pergunta, formulei 

como objetivo: analisar aprendizagens docentes e necessidades formativas que emergem 

da Licenciatura em Ciências Biológicas a distância na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Para contemplar o objetivo proposto, utilizei o método 

(auto)biográfico sob uma perspectiva de análise compreensivo-interpretativa. Destaca-

se dos resultados que a maior parte dos sujeitos de pesquisa demonstrou interesse pela 

docência; foi possível perceber que a consolidação da identidade docente só ocorreu 

após o estágio supervisionado; e entre os principais aspectos que se configuram como 

necessidades formativas está a autonomia e o domínio das tecnologias por parte dos 

alunos. Sendo a primeira, objeto de discussão, tendo em vista que se contrapõe ao 

projeto do curso. É possível concluir que a pesquisa atingiu seus objetivos avançando 

com os debates sobre EaD, no âmbito de formação de professores. A considerar, dessa 

forma, que as futuras pesquisas possam se desenvolver em torno do que se discute sobre 

o aprender a ensinar e a construção da identidade do professor na EaD. Além disso, o 

que se configura como necessidade formativa e de que forma essas necessidades se 

articulam promovendo a qualificação de uma formação inicial a distância. 

Palavras-chave: Focos de aprendizagem docente; necessidades formativas; pesquisas 

(auto)biográficas; educação a distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work is linked to the research developed through autobiographical research, on 

teacher training through distance learning studies. My research question was "What 

training needs and learning of teaching emerge in a degree the distance?" To answer this 

question, I formulated the objective: to analyze learning teaching and training needs that 

emerge from the Biological graduation through distance learning at the Federal University 

Rio Grande do Norte. To address the proposed objective, I used the method 

autobiographical from a perspective of understanding-interpretative analysis. Highlights 

from the results that most of the subjects showed interest in teaching; it was revealed that 

the consolidation of teacher identity only after the supervised training; and between the 

main aspects that constitute training needs are autonomy and mastery of technology by 

students. It is the first, the subject of discussion, with a view that is opposed to the course 

of the project. It is possible to say that the dissertation achieved its goals moving forward 

with discussions on distance learning within teacher training. To be considered, therefore, 

that future research be concerned as to what is discussed about learning to teach, or learn 

to be a teacher in distance education and how it is built along the initial training. Or, 

which is configured as training needs and how those needs are articulated promoting the 

qualification of an initial distance training. 

Keywords: Strands of teacher’s learning; training needs; autobiographical research; 

distance education. 
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INTRODUÇÃO: O DESENROLAR DE UM PERCURSO 

 A educação a distância não é propriamente uma modalidade nova de ensino. 

Este tipo de modalidade, contudo, ainda não é bem compreendida por boa parte dos 

sistemas de ensino que o adotam. Percebe-se que nos últimos anos a Educação a 

Distância (EaD) tem recebido grande prospecção no cenário educacional do nosso País, 

principalmente como uma ferramenta de democratização do ensino e também da 

inclusão social, tendo em vista a capacidade que um curso EaD pode transpor barreiras 

geográficas. Litwin (2001), afirma que a educação a distância possui uma enorme 

variedade em metodologia e abrangência em qualquer tema que seja trabalhado, 

constituindo um importante diferencial no contexto de análise e pesquisa. Por outro 

lado, essa modalidade de ensino exige um determinado perfil do alunado, pois, se torna 

necessário que o estudante desenvolva - ou possua - algumas características como 

autonomia, a autodireção e a gerência do próprio aprendizado (BELLONI, 2003). 

Assim, há uma preocupação com a aprendizagem desses alunos, pois todos eles estão 

familiarizados com um sistema tradicional de um professor presencial, que praticamente 

não investe na construção do conhecimento crítico-reflexivo e um sistema de ensino que 

não promove a construção da própria autonomia do estudante. Sobretudo alunos em um 

curso de formação inicial de professores. 

 A Educação a Distância possui um papel fundamental na realidade educacional 

do Brasil, pois forma milhares de profissionais que não poderiam se deslocar, por 

exemplo, de suas cidades, ou largarem seus empregos para frequentarem uma sala de 

um curso presencial. De acordo com Silva & Tomaz (2006), a qualidade e o êxito de um 

curso EaD depende principalmente de projetos bem definidos, de professores que são 

capacitados e comprometidos, de um material didático adequado às necessidades do 

aluno diante do curso, e os meios pelos quais objetiva-se facilitar a interatividade entre 

aluno-aluno e aluno-professor/tutor. Além disso, a incorporação de uma aprendizagem 

significativa, com o uso de mapas conceituais e estudos de caso promovem uma 

aprendizagem ativa que motivam o aluno a partir da potencialidade dos suportes e 

ferramentas do chamado multimeio (PRADO et. al, 2005). Na prática, contudo, não é o 

que se observa na maioria das vezes (GATTI, 2010), e mais estudos são necessários 

para se entender melhor o que os alunos aprendem sobre a docência, como aprendem, e 

de que maneira essa aprendizagem influencia na construção da usa identidade docente. 
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No entanto, apesar do papel exercido pela EaD no Brasil, não há estudos sobre 

as aprendizagens docentes num curso a distância e sobre as necessidades formativas de 

uma licenciatura a distância. Levantar e discutir estes dados, portanto, se torna algo 

imprescindível para a melhoria dos cursos de formação inicial de professores oferecidos 

através da EaD, bem como a melhoria da formação dos profissionais que saem desses 

cursos. 

Dessa forma, a presente pesquisa teve por objetivo analisar aprendizagens 

docentes e necessidades formativas que emergem da Licenciatura em Ciências 

Biológicas a distância na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para tanto, a 

questão de pesquisa foi “Quais necessidades formativas e aprendizagens da docência 

emergem em uma licenciatura a distância?” De acordo com Nicolodi (2012), a 

Educação a distância no Brasil promoveu ao longo desses anos uma grande demanda no 

Ensino Superior, dado o contexto de crescimento de democratização por meio dessa 

modalidade. Dessa forma, essa dissertação provoca uma reflexão quanto ao 

desenvolvimento da EaD nos trabalhos acadêmicos brasileiros com alguns trabalhos 

internacionais. Além disso, pensei em trazer em alguns momentos nesse trabalho um 

questionamento sobre a necessidade de qualificação das licenciaturas a distância em 

geral. 

 Para acessar esses objetivos, escolhi a investigação (auto)biográfica sob a análise 

compreensivo-interpretativo (SOUZA, 2006a). Já em relação ao aporte teórico, nas 

aprendizagens da docência utilizei Arruda et al (2012), e nas necessidades formativas 

Lima (2013). Vale aqui ressaltar complexidade e importância desse trabalho, tendo em 

vista o crescimento da EaD no Brasil e o baixo números de trabalhos relacionados às 

necessidades formativas e aprendizagens da docência em licenciaturas a distância 

(DUARTE & MAKNAMARA, 2015). Mas, e como surgiu o meu interesse pelo tema? 

O que me inspirou a fazer tal pesquisa? 

Meu interesse pelo tema surgiu a partir de uma necessidade presente durante 

minha trajetória profissional e pessoal de investigar a Educação a Distância (EaD). Essa 

trajetória se inicia no ano de 2007, quando comecei a lecionar em uma escola privada da 

cidade de Florânia. No entanto, o ensino já me acompanhava há um longo tempo. É 

verdade que sempre gostei bastante de dar aulas, e os alunos sinalizavam para mim que 

estavam aprendendo. Sempre estive envolvido de alguma maneira no processo de 
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ensino-aprendizagem, seja na Congregação da Igreja de Cristo em Florânia, seja na 

Escola, ou até mesmo na Universidade, dando aulas para os meus colegas antes das 

avaliações. Para mim, o curso de Licenciatura Ciências Biológicas a distância da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), apareceu como uma grande 

oportunidade de ingressar no Ensino Superior, já que do outro vestibular da UFRN para 

Enfermagem em Santa Cruz, eu tinha ficado em 2º lugar da suplência. Parecia até 

mesmo que as palavras da minha mãe estavam se cumprindo, porque ela sempre dizia 

“Filho, sua vocação é ser professor e não enfermeiro. Faça com zelo aquilo que o 

Senhor te deu.” E até aqui essa voz soa com muito amor em meu coração e também na 

minha prática docente. 

Assim então começa minha carreira docente, em 2007, sem mesmo ter um curso 

superior. E o fazia com muito amor e zelo pela profissão, os alunos até comentavam que 

eu dava aulas melhor do que alguns professores que já eram formados. Percebo hoje, 

após a conclusão da minha Licenciatura, a pessoa em que me tornei hoje. Vejo algumas 

diferenças entre o professor Felipe que estava ingressando na carreira com o pouco que 

sabia, para o professor Felipe atual, licenciado em Ciências Biológicas, Mestrando em 

Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN. Lembro-me que, o 

Estágio Supervisionado foi fundamental no meu processo de prática profissional como 

docente, não porque era uma coisa nova, porque por um lado, eu já fazia este “estágio” 

desde 2007, quando já estava na sala de aula. Mas com o acompanhamento de 

professores dedicados e atenciosos, essa experiência não seria mais a mesma, me 

possibilitando refletir sobre minhas práticas pedagógicas, e ser um docente crítico-

reflexivo que busca sempre a renovação de conhecimento e metodologias para poder 

estar aplicando-os em sala de aula, buscando sempre a aprendizagem dos alunos.  

No ano de 2010, surgiu o Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI), que 

tem como objetivo ampliar a formação de docentes para o Ensino Básico, bem como 

capacitar melhor esses estudantes e futuros professores. Fiz parte da primeira turma do 

PLI, e fomos da UFRN 8 pessoas. Ao todo, no Brasil, eram cerca de pouco mais de 200 

alunos que estavam indo para Portugal, estudarem todos na Universidade de Coimbra, 

uma Universidade muito antiga, e tradicional, com cerca de mais de 700 anos. 

Portugal é a terra dos meus tataravôs. Todos (paterno e materno), judeus 

sefaraditas (judeus que viviam em Espanha e Portugal), que vieram ao Brasil para um 
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meio de vida melhor, pois viam nestas terras uma nova oportunidade de recomeçar. A 

maioria deles era chamada de cristãos-novos pela corte portuguesa, tendo em vista que o 

Rei obrigou a todos os judeus “se converterem” ao Catolicismo Romano. A minha 

hexavó (sexta avó) paterna foi levada de Pernambuco para Lisboa, para ser julgada pelo 

Tribunal do Santo Ofício, pelo crime de judaísmo. E em Agosto de 1594, foi condenada 

ao enforcamento em Lisboa. Seu nome era Paula Duarte, seu processo está disponível 

na Torre do Tombo na cidade de Lisboa, sendo seu processo o de nº 3299. 

No judaísmo, alliyah é uma palavra em hebraico que significa subida, retorno, e 

para mim aquela viagem estava sendo mais do que simplesmente uma viagem, mas um 

retorno à terra de meus ancestrais. Dentro deste contexto, me adaptei muito rápido à 

vida e aos costumes portugueses, e até mesmo à comida, tendo em vista que minha 

família preservou várias tradições até os dias de hoje, sendo as mesmas passadas para a 

nova geração. Algo interessante era como os próprios portugueses me chegavam a 

confundir com um português. O processo de adaptação é um fator importante quando se 

trata de um intercâmbio internacional como este, no período de 1 ano, como foi o meu. 

Adaptar-se aos costumes, à língua (que ainda carrego traços até hoje), entre outras 

coisas é algo muito importante que influenciará no processo de ensino-aprendizagem do 

estudante. 

As aulas de Coimbra eram muito tradicionais, em sua maioria. Até mesmo as 

aulas práticas, seguiam um regulamento bastante antigo, mesmo com aparelhos e 

tecnologia inovadora, mas a essência era o tradicional. Eu realmente aprendi, e quando 

digo aprendi, não foi que decorei por um tempo, ou que memorizei algo por um curto 

intervalo de tempo, enquanto estava precisando, mas que realmente aprendi tudo aquilo 

que era ministrado, pois o sistema universitário de Coimbra te dá muita autonomia nos 

estudos. O estudante que precisa procurar a bibliografia, o estudante que precisa ter 

autonomia e responsabilidade para poder estudar. E isso, já está pressuposto em um 

aluno EaD, como eu fui. 

 Um marco importante para mim nesta trajetória foi ser o primeiro aluno do PLI a 

realizar Iniciação Científica na Universidade de Coimbra. Eu fiz parte de um Projeto 

Interdisciplinar da Universidade de Coimbra que era realizado com outras 

Universidades portuguesas, chamado Projeto Montado. Este, por sua vez, tinha como 

objetivo descobrir porque os Sobreiros estavam morrendo, já que eles são importantes 
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fontes de renda para a economia portuguesa. Com muito sucesso, realizamos a pesquisa 

e eu ajudei a fazer a caracterização bacteriológica do Quecus suber (Sobreiro), e os 

resultados ainda serão publicados pela equipe que lá ficou. Durante esta incrível 

experiência, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o ex-presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, e entregar para ele o título de Doutoramento Honoris Causa, pela 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Para mim, foi muito importante 

fazer parte daquela cerimônia, sendo 14 alunos escolhidos das universidades brasileiras 

que ali estavam sendo eu o escolhido para representar a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

 O intercâmbio internacional me fez refletir nas minhas práticas pedagógicas na 

volta para o Brasil, assim como também me ajudou a crescer mais como ser humano, e 

espiritualmente também. Aliás, era muito forte passar pela Praça da Inquisição quase 

que todos os dias, e lembrar toda a contextualização que há ali, bem como a enorme 

porta que tinha sido aberta e que em nenhum momento a desperdicei. Entendo que, a 

experiência da estudar em Coimbra, foi o ponto da minha trajetória onde mais cresci, 

onde na minha fraqueza, me tornei forte, e onde pude amadurecer tanto como professor, 

quanto como homem. 

 Considero que, tudo que foi dito até aqui foi essencial para mim, pois essas 

experiências pelas quais passei formaram o “ser” que sou hoje. O que influenciou na 

minha escolha do método para realizar essa pesquisa: o método (auto)biográfico. 

Quando um pesquisador opta por esse tipo de pesquisa, o processo se converte em algo 

mais complexo “posto que, como investigadores, nós nos convertemos como parte do 

processo” (CARNIATTO, 1996, p. 18). Essa investigação me proporcionou várias 

vezes diálogos entre as respostas dos sujeitos entrevistados e meu passado/presente. 

As reflexões produzidas a partir da leitura do material empírico, me fizeram 

entender que o narrar os eventos ocorridos, nos fazem (re)experienciar ou 

verdadeiramente experienciar o que foi vivido. Na verdade, é como se somente após o 

ato de narrar, é que a experiência se tornasse verdade, fato, se tornasse vivida. Para 

mim, a abordagem (auto)biográfica me permitiu acessar minhas memórias, pois carrega 

consigo a capacidade de “auxiliar na compreensão do singular/universal das histórias, 

memórias institucionais e formadoras dos sujeitos em seus contextos” (SOUZA & 

FORNARI, 2005, p. 253). Essa noção do saber da experiência é concebida, como “o 
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que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que lhe vai passando ao 

longo da vida e que vai conformando o que alguém é” (LARROSA, 2011, p. 14). Fica 

claro para mim, assim como para Larrosa (2011), que essa experiência propriamente 

dita, passa pela subjetividade e pelo ser social do humano. Algo que foi muito presente 

em minha vida durante toda a minha licenciatura e pós-graduação stricto sensu. Nesse 

perspectiva, entendo que na abordagem (auto)biográfica, toda e qualquer narrativa é 

experenciada no campo subjetivo, contudo, a mesma não está à parte de um contexto 

social e histórico vivido pelo indivíduo, e consequentemente, narrado por ele. 

 Dessa maneira, a abordagem (auto)biográfica, dentre outros aspectos, faz 

emergir momentos da história de nossa vida, que evidenciam elementos de nossa cultura 

e formação que podem ser examinados pelo pesquisador (GALVÃO, 2005).  

Proporcionando reflexões que, em certo sentido, são um exercício de leitura que 

fazemos dos acontecimentos de nossa formação que, ao mesmo tempo, visa a escrita de 

um texto endereçado a outro (GASTAL & AVANZI, 2015). Momentos como esse são 

muito importantes para o pesquisador, pois proporcionam a transformação do “espírito 

científico” do mesmo (BACHELARD, 1996). Do ponto de vista epistemológico, 

ultrapassei obstáculos que antes seriam impossíveis, sem a reflexão de si, possibilitada 

pela escrita (auto)biográfica. 

 Toda minha trajetória, elencada aqui em alguns momentos que considero mais 

importantes, construíram a vontade de investigar as aprendizagens da docência e 

necessidades formativas que emergem do curso de Ciências Biológicas EaD. Como 

diria Augé (1998) “é preciso esquecer para continuar presente, esquecer para não 

morrer, esquecer para permanecer fiel” (p. 106). Entendo que, todas essas memórias que 

pude trazer à tona na escrita dessa dissertação me fizeram perceber o quanto minha 

pesquisa para mim é importante. Isso porque quero contribuir com a melhoria da 

formação de professores a distância na UFRN. A ajudar a criar, dessa maneira, 

referências no campo da Educação a Distância para outros trabalhos que possam vir a 

posteriori. Por isso, elenquei como objetivos específicos evidenciar o que os 

licenciandos aprenderam sobre docência através dos focos da aprendizagem docente 

(FAD) e analisar necessidades formativas que emergem de um contexto formativo a 

distância. 
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 A problemática desse trabalho encontra-se no fato de que se a Educação a 

Distância tem sido utilizada como meio de democratizar o ensino superior no Brasil, é 

preciso que as pesquisas nesse tema avancem sobre aquilo que ainda não é feito em 

relação a EaD. Nesse sentido, é preciso analisar como os professores aprendem a ser 

professores nessa modalidade e também como é construída sua identidade docente para 

que futuramente seja possível avaliar a qualidade da formação desses futuros docentes. 

Juntamente com as aprendizagens docentes dos licenciandos, para se analisar a 

qualidade desses cursos é preciso investigar as necessidades formativas desses 

discentes. Suas necessidades podem servir de parâmetro para as futuras turmas, bem 

como emergir aspectos de discussão com o fim de qualificar o curso, investir através de 

políticas públicas apropriadas, entre outros. Se é dada toda uma importância a Educação 

a Distância, devemos então situá-la no século XXI, e prosseguirmos nos debates e nas 

pesquisas acerca não só de seu funcionamento, mas qualificação. 

Sendo assim, para alcançar os objetivos propostos, o corpus desse trabalho de 

dissertação foi constituído pelas narrativas (auto)biográficas coletadas por meio dos 

diários online/reflexivos, os memoriais dos licenciandos, e de entrevista de grupo focal. 

Dessa maneira, a presente dissertação segue organizada em seis capítulos. No primeiro 

capítulo, trago à discussão o meu objeto de estudo dando uma contextualização de como 

se encontra o tema formação docente a distância nas pesquisas brasileiras.  

A seguir, no segundo capítulo, apresento o referencial teórico-metodológico 

dessa dissertação. São trazidas aqui as principais discussões no âmbito de formação de 

professores e o ensino de Biologia, bem como os procedimentos metodológicos 

utilizados nessa pesquisa. 

 No terceiro e quarto capítulos, apresento os resultados e discussões resultantes 

da análise. Esse foi um momento também para referenciar o que estou entendendo aqui 

como necessidades formativas e aprendizagens da docência, seguindo Lima (2013) e 

Arruda et. al., (2012), respectivamente.  

Por fim, exponho minhas considerações finais acerca do que foi feito, apontando 

as principais contribuições, suas relevâncias, como a pesquisa (auto)biográfica me 

ajudou a conseguir os resultados alcançados, e as possibilidades que sinalizam para 

novos estudos.  
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No próximo capítulo, trarei a discussão o objeto de estudo, justificando assim a 

importância desse trabalho. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico que 

subsidiasse os pressupostos teóricos e argumentativos dessa dissertação. 

CAPÍTULO 01 - CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO E 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

1.1. Educação a Distância: emergência, referenciais de qualidade, políticas 

púbicas e práticas pedagógicas. 

O Brasil viveu (e vive) um momento sócio-educativo em que os professores 

foram colocados em posições desafiadoras e em diferentes contextos que os encoraja a 

pensar e refletir sobre a construção de diferentes práticas pedagógicas. A este respeito, 

durante a última década, o país tem experimentado um grande avanço social, histórico, 

econômico e político, que permitiu investimentos para expandir o ensino superior. 

Dentro deste contexto uma das estratégias de governo do Brasil foi investir na Educação 

a Distância (EaD) como uma modalidade para democratizar o ensino superior em nosso 

país (NICOLODI, 2012). 

Segundo alguns autores, a pesquisa sobre educação a distância tem sido objeto 

de dura e consistente crítica (BERGE & MROZOWSKI, 2001; BERNARD et al, 2004;. 

PERRATON, 2000; ZAWACKI-RICHTER, 2009; BÄCKER & VOGT, 2009). 

Sabemos que a educação a distância não é uma modalidade nova. No entanto, tem sido 

em geral, mal compreendida. Lee, Driscoll e Nelson (2004) destacam que "compreensão 

das tendências e questões em termos de temas e métodos é fundamental nos avanços da 

pesquisa sobre educação a distância" (p. 225). Com base nisso, Clímaco e Neves (2003) 

trazem uma nova abordagem sobre a educação a distância, postulando uma reforma no 

sistema da Universidade do Brasil: 

 

Há três grandes motivos que justificam mudanças na educação 

superior no Brasil. O primeiro refere-se a democratizar o acesso, o 

segundo, a contextualizar os processos de ensino e aprendizagem e o 

terceiro, a contribuir para a solução dos problemas sociais e para o 

desenvolvimento sustentável do País (CLÍMACO & NEVES, 2003, p. 

191). 

 

 

 

Tendo em vista o grande número de pesquisas e seus diferentes focos quando o 

tema é formação de professores a distância, existe a necessidade de se elaborar um 
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sólido referencial teórico. Por sólido, entendemos um referencial que contenha os 

aspectos principais que norteiam os temas supracitados. Portanto, apresento aqui um 

referencial teórico que contém dimensões primordiais para a discussão desse tema. Para 

isso, vamos percorrer um trajeto teórico que envolve as seguintes dimensões da EaD no 

âmbito de formação docente: emergência da EaD,referenciais de qualidade, políticas 

públicas e práticas pedagógicas. 

 

Emergência 

 Há 15 anos Garrison (2000) explicou que nosso século veria o surgimento de 

uma era pós-moderna da educação a distância caracterizada pelo aumento da 

diversidade e escolha. O autor também afirma que a principal razão é desenvolvimento 

de novos meios de comunicação, bem como exemplificado pela evolução das 

universidades abertas na sua adoção de novos modelos. A explosão digital também tem 

contribuído para a expansão da educação a distância no Brasil e no mundo.Portanto, 

pesquisadores como Prado e Rosa (2008) referem-se a Educação a Distância no nosso 

país como  

Uma nova perspectiva de modernização de estruturas arcaicas que 

dominavam e, infelizmente, ainda prevalecem em determinadas redes 

e instituições de ensino. Foi a partir da década de 1990 que o governo 

federal brasileiro começa a incentivar, de forma mais direta, 

experiências e estudos em EaD que existiam havia anos no país 

(PRADO & ROSA, 2008, p. 170). 

 

A Educação a distância no Brasil tem crescido. E, neste contexto, Schlüzen 

Júnior (2013) explica que: 

 

A Educação a Distância (EaD) no Brasil guarda características 

interessantes, com a necessidade cada vez maior de tornar a formação 

inicial e continuada um componente da cultura, incorporada em cada 

profissional. Nessa direção, esse país de dimensões continentais 

necessita de ofertas educativas de qualidade para atender à demanda 

de suas carências, chegando até onde estão os que precisam estudar e 

construir novos conhecimentos(SCHLÜZEN JUNIOR, 2013, p. 

113). 
 

Isso significa que o poder das ideias influenciaa prática diretamente ao focar em 

uma determinada perspectiva, revelando conhecimentos e sugerindo também algumas 

alternativas. A este respeito Meyer (2002) explica que o crescimento enorme e rápido da 
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educaçãoa distância e as matrículas em cursos baseados na Web tem gerado interesse na 

definição de qualidade para a aprendizagem online. 

 

Seja responsabilidade do governo estadual ou estado governo federal, 

associações de credenciamento para os estudantes, todos sublinham a 

necessidade de ter uma melhor compreensão deo que contribui para a 

qualidade na educação a distância (MEYER, 2002, p. 16, tradução 

minha, grifo meu). 

 

 

Com base nisso, vamos discutir o que nós temos em nossa literatura acadêmica 

nacional e internacional sobre os parâmetros de qualidade para a educação a distância. 

 

Referenciais de Qualidade 

 Muitas das discussões acerca de qualidade não são sobre qualidade em si, mas 

são sobre percepções básicas e dedicadas ao status quo (MEYER, 2002). Esta é mais 

uma razão de porque uma revisão mais profunda dos fatores que podem levar a uma 

educação a distância de qualidade é necessária. Silva e Thomaz (2006) afirmam que a 

qualidade e o sucesso da educação a distância dependem de projetos bem definidos, 

professores treinados e comprometidos, e material didático adequado às necessidades do 

aluno. Green (apud Morrison, 1999, p. 3), afirma que precisamos reconhecer que ainda 

não temos evidência clara e convincente sobre o impacto da tecnologia da informação 

nos resultados da aprendizagem dos alunos e de ensino. 

No entanto, no Brasil temos um documento oficial que marca uma série de 

assuntos, pontos e questões sobre teoria e práticas em educação a distância. Chamado 

Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância, este documento é 

especialmente importante, porque nos mostra conceitos e meios para formular a 

educação a distância no nosso país: 

 

Não há um modelo único de educação à distância. Os programas 

podem apresentar diferentes desenhos e múltiplas combinações de 

linguagens e recursos educacionais e tecnológicos. A natureza do 

curso e as reais condições do cotidiano e necessidades dos estudantes 

são os elementos que irão definir a melhor tecnologia e metodologia a 

ser utilizada, bem como a definição dos momentos presenciais 

necessários e obrigatórios, previstos em lei, estágios supervisionados, 

práticas em laboratórios de ensino, trabalhos de conclusão de curso, 

quando for o caso, tutorias presenciais nos polos descentralizados de 

apoio presencial e outras estratégias (BRASIL, 2007, p. 7). 
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 Dessa forma, podemos notar que os Referenciais de Qualidade para a Educação 

a Distância indicam que cada instituição que deseja oferecer cursos a distância deve 

possuir em seu Projeto Pedagógico os seguintes itens: 

 

(i) concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; 

(ii) Sistemas de Comunicação; 

(iii) Materiais de ensino; 

(iv) Avaliação; 

(v) Equipe multidisciplinar; 

(vi) o apoio de infra-estrutura; 

(vii) Gestão acadêmica e administrativa; 

(viii) A sustentabilidade financeira (BRASIL, 2007, p. 8). 

 

Nesse sentido, Belloni (2003) faz uma observação importante sobre perfil do 

aluno de educação a distância. Para dar uma educação de qualidade, o Ensino Superior 

deve fornecer subsídios para incentivar a aprendizagem autônoma através da interação e 

interatividade, porque ambas se complementam e fazem parte da Educação a Distância. 

Assim, a autora esclarece alguns conceitos para substanciar suas aplicações 

pedagógicas. Ela diz: 

É fundamental esclarecer com precisão a diferença entre o conceito 

sociológico de interação – ação recíproca entre dois ou mais atores 

onde ocorre intersubjetividade, isto é, encontro de dois sujeitos – que 

pode ser direta ou indireta (midiatizada por algum veículo técnico de 

comunicação, por exemplo, carta ou telefone); e a interatividade, 

termo que vem sendo usado indistintamente com dois significados 

diferentes em geral confundidos: de um lado a potencialidade técnica 

oferecida por determinado meio (por exemplo, CD-ROMs de consulta, 

hipertextos em geral, ou jogos informatizados), e, de outro, a atividade 

humana, do usuário, de agir sobre a máquina, e de receber em troca 

uma “retroação” da máquina sobre ele (BELLONI, 2003, p. 58, grifos 

da autora). 

 

Alonso (2014) explica que o Documento de RECOMENDAÇÕES - Ações 

Estratégicas em Educação Superior a Distância em Âmbito Nacional oferece uma série 

de subsídios "[...] para a formulação de ações estratégicas para a Educação a Distância 

(EaD) a serem implementadas nas universidades"(BRASIL, 2005, p. 1). Além disso, o 

documento tem o propósito de "[...] estimular novas ações dentro de diretrizes e 

princípios de qualidade" (BRASIL, 2005, p. 1). Alonso (2014) também diz que 

 

A otimização do uso de recursos humanos, financeiros, a 

democratização do acesso ao ensino superior, bem como cuidar da 

qualidade dessa expansão, são requisitos capitais no sentido de 

efetivar a EaD como possibilidade concreta e alternativa de formação 
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relevante para os que buscam formação em nível superior (ALONSO, 

2014, p. 45). 

 

 Dessa forma, não poderemos discutir Educação a Distância, sem atentarmos para 

as políticas públicas que o Brasil tem focado para essa modalidade. 

 
 

 

Políticas Públicas 

 

 Alguns eventos importantes marcaram a história da educação a distância no 

Brasil, tais como a criação dos Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (Lei de Diretrizes 

Nacionais e Bases) em 1996, lei número 9.394 / 96. Em um único parágrafo, o artigo 1 

estabelece os efeitos da educação a distância no Brasil: 

 

I - o mais importante, oferecer cursos de graduação e formação inicial 

e contínua de professores da educação básica; 

II - oferecer cursos para a formação de líderes, gestores e 

trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios; 

III - oferecer cursos de graduação em diferentes áreas do 

conhecimento; 

IV -aumentar o acesso ao ensino superior público; 

V - reduzir mais elevadas desigualdades de oportunidades 

educacionais entre diferentes regiões do país; 

VI - estabelecer um sistema nacional abrangente de educação superior 

à distância; e 

VII - promover o desenvolvimento institucional para o tipo de 

educação. O Papel da Educação a Distância no Plano Nacional de 

Educação a Distância e Pesquisa em Metodologias Inovadoras 

(BRASIL, 2006, parágrafo único, do artigo 1º). 

 

De acordo com esta lei, a Educação a Distância adquire reconhecimento em 

muitos documentos, que definem critérios e normas para a criação de cursos e 

programas de educação a distância. O artigo 80 afirma que o governo é responsável por 

incentivar o desenvolvimento desta modalidade. Zanatta (2008) percebe que há um 

aumento na quantidade de pesquisa desde então, após a regulamentação da Educação a 

Distância no Brasil, observando-se o seu potencial para responder a uma demanda 

maior e chegar a uma população maior de estudantes. No Decreto 5.800 / 2006 (Brasil, 

2006), é possível determinar que a prioridade da educação a distância no Brasil é 

voltado para a formação inicial e formação contínua de professores. 

 

 Portanto, Pedrosa (2003) explica que 
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Prioritariamente, as políticas públicas precisam atender às demandas 

de formação e contínua atualização de docentes. Sobretudo, porque a 

democratização do ensino requer professores com valores, 

conhecimentos, habilidades, competências que lhes permitam 

responder aos desafios que o cotidiano lhes apresenta (PEDROSA, 

2003, p. 13). 

 

 

 Quando o assunto é políticas públicas da educação a distância, é necessário “[…] 

esboçar problemáticas, chamar a atenção para uma avaliação que reconsidere aspectos e 

elementos quando da instauração de uma política pública específica” (ALONSO, 2014, 

p. 49). Baseado nisso, esse mesmo autor afirma que é necessário um reajuste no 

desenvolvimento da política pública na EaD. A esse respeito, outros autores afirmam 

que “[...] autonomia financeira e de gestão de cursos de educação a distância nas 

universidades públicas ainda são um problema sério para o desenvolvimento nas 

políticas públicas educacionais (FARIA, LIMA & TOSCHI, 2013, p. 29-30). Além 

disso, outro ponto importante quando falamos em EaD, é a prática pedagógica utilizada 

nessa modalidade. Para melhor entender a educação a distância, devemos estudar suas 

práticas pedagógicas. 

 

Prática Pedagógica 

 Em relação às práticas pedagógicas em Educação a Distância, sabe-se que esta 

modalidade está a se adaptar às novas teorias pedagógicas de forma inovadora com o 

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (OLIVEIRA & SOBRINHO, 2010) 

De acordo com os autores supracitados, as Tecnologias de Informação e Comunicação 

foram estreitamente ligados a prática pedagógica que é desenvolvida em Educação a 

Distância. Tarouco, Moro e Estabel (2003), explicam que não podemos nos concentrar 

somente no desenvolvimento tecnológico, pelo contrário, devemos também considerar 

as práticas pedagógicas que são utilizadas na educação a distância, pois a 

 

experiência nesta área tem mostrado que não é apenas a tecnologia 

que garante o sucesso deste tipo, mas a pedagogia preocupado com o 

papel do professor que precisa "saber como aplicar" educação a 

distância (TAROUCO et al, 2003, p. 31). 

 

Sobre isso, é necessário assumir uma atitude pedagógica que permita ultrapassar 

algumas das limitações do ensino tradicional, e estabelecer uma relação consistente 

entre os desafios científicos e os desafios pedagógicos de cursos a distância 

(TRINDADE, 2014). Assim, precisamos refletir sobre o impacto pedagógico do uso da 
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TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação)na Educação a Distância. Sobre isso, 

Trindade (2014, p. 230) descobriu que o uso pedagógico das TIC pode "servir velhas 

formas de fazer", ou pode contribuir para ampliar as possibilidades de partilha de 

diálogo, de descoberta e formação, sabendo quais são as intenções, premissas e 

conceitos curriculares que moldam os ciclos de ensino e de aprendizagem, na EaD. De 

acordo com Mallmann (2010) professores em educação a distância precisam avançar 

nos caminhos dos processos de ensino e aprendizagem, gerando uma superação da 

perspectiva técnica. Dessa forma, é possível observar o abandono de uma prática 

pedagógica mais centrada no professor em favor de uma prática mais reflexiva e 

interativa, onde o aluno deixa o papel de espectador para se tornar o protagonista de seu 

próprio sistema de ensino e aprendizagem. Oliveira (2008) explica que para boas 

práticas pedagógicas nesta modalidade, a EaD precisa se concentrar em seu processo de 

ensinar os alunos, verificando exemplos culturais, regionalidade e familiaridade, entre 

outras características. Almeida & Silva (2014) afirmam que 

Da mesma maneira como ocorre na formação de professores na 

modalidade presencial, é possível identificar, nos cursos de 

Licenciatura a distância, a prevalência de currículos que continuam a 

dicotomizar teoria e prática, mesmo quando grande parte dos alunos 

exerce a docência na educação básica e teriam melhores 

oportunidades de refletir sobre a prática autêntica que realizam em 

sala de aula e de buscar teorias para melhor compreendê-la 

(ALMEIDA & SILVA, 2014 p.134). 

 

Os autores sugerem que o problema da disjunção entre teoria e prática não se 

encontra sob a modalidade do curso (se é presencial ou a distância), mas na concepção 

do professor. Para enfrentar este problema é necessário políticas públicas claras e ações 

consistentes e bem articuladas (ALMEIDA & SILVA, 2014). Sendo assim, é possível 

observar uma nova postura de práticas pedagógicas na EaD, no âmbito de um curso de 

formação de professores? Deve-se pensar sobre essa questão da prática pedagógica de 

professores das disciplinas em um curso a distância, com o objetivo de melhorar a 

educação a distância. 

Como vimos,o impacto da EaD sobre a formação de professores mostra o quão 

poderoso este sistema de ensino é. Muitos países adotaram a educação a distância como 

parte de seu sistema de ensino, por causada sua capacidade de aumentar o acesso do 

ensino e da educação à população de massa (BELAWATI & WARDANI, 2010). Talvez 

seja por isso que a educação a distância tem vindo a desempenhar um papel importante 

na formação de professores em muitos países, incluindo os países em desenvolvimento 
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como o Brasil. Como um sistema de baixo custo - economicamente falando –a educação 

a distância aparece como um instrumento de democratização do ensino superior. Mayes 

& Burgess (2010, p. 36) afirmam que as abordagens da educação a distância na 

formação inicial de professores "[...] foram identificadas como tendo grandes vantagens 

sobre os programas convencionais que exigem residência em termos de custo, escala e 

acesso". Além disso, é possível afirmar que a EaD se apresenta como resposta à crise de 

escassez de professores qualificados, sendo razoável a utilização dessa modalidade, 

quando o número de professores necessários excede o número de professores 

disponíveis. É assim que entendo como a educação a distância tem influenciado não só 

a formação de professores no Brasil, como tem estabelecido um novo conceito de 

Universidade e Ensino Superior, não só aqui, mas em todo o mundo. 

Outro ponto que vem à mente, quando perguntamos a nós mesmos a questão 

deste tópico é: como é que a educação a distância deve ser realizada por seus alunos? 

De acordo com a UNESCO (2002), a principal tarefa da educação a distância na 

formação inicial de professores é formar professores bem qualificados e altamente 

habilidosos. Para ter sucesso, um programa de educação a distância deve ser concebido 

para ter impacto sobre o acesso e igualdade. Sobre isso, programas de formação de 

professores na Eritreia, por exemplo, tinham como objetivo criar oportunidades para as 

mulheres que, por razões culturais ou religiosas, eram incapazes de se afastar de sua 

casa e famílias, e para aquelas pessoas em comunidades rurais remotas cuja situações 

econômicas e dificuldades domésticas os impediria de sair de suas localidades 

(RENAN, 2007 apud MAYES & BURGESS, 2010). Quais são os desafios para a 

educação a distância no Brasil? Como Governo pode fornecer uma Educação 

qualificada para a sua população? Sendo assim, passo a concebera EaDcomo apenas 

uma maneira, não de solucionar os problemas da educação do País, mas de alcançar 

muitos resultados sobretudo no contexto brasileiro. 

Desse modo, a Formação de Professores a distância precisa ser executada de 

uma forma que leva a oportunidades de integração entre teoria e prática. Além disso, 

tem de ser reforçada a verificação da evolução individual, melhorando a qualidade da 

aprendizagem. Mais do que isso, a partir do estudante - em um sistema EaD - é 

necessário saber como usar a tecnologia e internet. Alguns autores (BARROWS, 2002; 

VAN NIEKERK, 2004; MASHILE, 2008; MAYES & BURGESS, 2010), consideram 

isso como um desafio da educação a distância. E, por causa disso, programas a distância 

devem possuir designers que criem interfaces de pedagogia viáveis e que levem em 
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conta as pessoas que não estão tão familiarizadas com tecnologia. O currículo 

universitário pode refletir neste momento e trazer uma disciplina que ajude os 

estudantes a gerir este tipo de tecnologia. O relatório UNESCO (2002) diz que "[...] 

programas que combinam métodos convencionais métodos a distância são susceptíveis 

de serem melhor do que aqueles que dependem de uma única abordagem" (UNESCO, 

2002, p. 19). Laurillard aponta que 

 

Se as universidades estão a repensar os seus métodos de ensino, eles 

precisam de uma estrutura de gestão que é capaz de apoiar a inovação 

(...) pois uma estrutura de gestão de cima para baixo é inimiga da 

inovação do sucesso da inovação porque a administração não tem o 

conhecimento necessário (LAURILLARD, 2006, p. 3). 

 

As competências e habilidades que esses futuros professores devem ter no final 

de sua graduação deve ser pensado e refletido em seu currículo. Acreditamos que a 

plataforma e-learning utilizada por alunos e professores em uma formação de 

professores, por exemplo, pode proporcionar experiências que os ajudem a desenvolver 

as suas habilidades. Mayes e Fowler (1999, p. 2) dizem que "[...] o software deve fazer 

o aluno pensar". Esta frase tem atraído uma discussão sobre a construção do 

conhecimento. Segundo os autores, devemos pensar como a licenciatura envolve o 

aluno na execução de tarefas em "[...] resolução ativa de problemas, questionando e 

realizando manipulação conceitual" (MAYES & FOWLER, 1999, p. 3). O currículo de 

formação de professores deve ser desafiado pelo potencial para fazer professores refletir 

sobre sua prática. Queiroz (2011) entende que não podemos ignorar os desafios que 

emergem da educação à distância quando falamos de práticas pedagógicas. Neste 

sentido, Cerly (2001), explica que os cursos de formação de professores a distância 

precisam ser melhor compreendidos, como o que levanta - tanto em relação às 

necessidades de formação e de ensino-aprendizagem. 

Há uma inovação pedagógica quando falamos de formação de professores 

através de ensino à distância. De acordo com Peixoto (2008), esta inovação diz respeito 

às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). O autor diz que as TIC podem ser 

vistas como instrumentos capazes de transformações pedagógicas em cursos de 

formação de professores a distância. Entendo ser realmente necessário compreender não 

só o que a TIC é, mas como usá-las em um curso de educação à distância, especialmente 

em uma formação de professores. Isto, porque penso que as TIC estão intimamente 

ligadas com a prática em Educação a Distância, e que a explosão tecnológica no século 
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XX para o XXI, provavelmente contribuiu para o aumento do investimento nestas 

tecnologias como recurso didático, sobretudo na EaD. Sobre isso, Nicolodi (2012) 

reflete sobre os processos de mediação pedagógica que os professores precisam 

desenvolver em contextos de educação a distância. O autor diz que uma das habilidades 

e competências necessárias para que alguém consiga trabalhar com educação a distância 

no contexto da formação de professores é a capacidade de saber utilizar as TIC para 

despertar nos estudantes uma mente reflexiva e crítica. Isto é o que Queiroz (2011, p. 

56) entende por "[...] problematizar a realidade pedagógica (...) a fim de resolver 

conflitos, construindo e reconstruindo o seu papel na prática profissional". Após essa 

discussão, pode-se reconhecer que, dependendo de como ele é realizado e / ou aplicada, 

especialmente na formação de professores EaD, a prática pedagógica pode inventar e 

reinventar os cursos de formação de professores, não só aqui no Brasil, mas em todo o 

mundo. 

Como podemos notar, as transformações em curso no cenário educacional 

brasileiro, particularmente na formação de professores e educação a distância nos 

mostram que eles precisam ser melhor compreendidos. A educação a distância é de 

alguma forma, teoricamente desafiada a dar referenciais perspicazes. Estes referenciais 

irão mostrar, e guiar-nos, não apenas no que é a educação a distância, mas em uma nova 

era para ele. De acordo com Garrison (2000), esses desafios enfrentam a construção de 

teorias específicas que tratam componentes e preocupações de educação a distância. No 

entanto, queremos trazer alguma discussão-perguntas para os novos trabalhos serão 

feitos nesta perspectiva.Um dos maiores desafios da educação a distância hoje é quando 

você fala sobre padrões de qualidade. Não há uma única definição simples de qualidade 

(Meyer, 2002). Isso por que 

[...] qualidade é um conceito complexo e difícil, que depende de uma 

série de fatores decorrentes do aluno, do plano, o design instrucional, 

a tecnologia utilizada, características do corpo docente, e assim por 

diante (MEYER, 2002, p. 115, tradução minha). 

 

Então, em primeiro lugar: os cursos de formação de professores na modalidade 

EaD no Brasil estão seguindo os valores do Referencial de Qualidade para Educação a 

Distância? Está este documento realmente atualizado com as transformações no nosso 

cenário educacional? Em segundo lugar: as práticas didático-pedagógicas utilizadas na 

EaD, estão sendo refletidas e (re)pensadas? De que maneira poderíamos (e devemos) 

seguir estas práticas com o objetivo de garantir a melhor qualidade para a formação de 

professores a distância? As políticas públicas atuais estão dando contados desafios que a 
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EaD estabelece em nossos dias? E em quarto lugar: tem sido a educação a distância um 

instrumento de democratização da educação em um país com dimensões continentais 

como o Brasil?  

1.2. Formação de Professores e EaD: conexões a partir da produção 

acadêmica brasileira 

 

Na sociedade do século XXI, os avanços tecnológicos, políticos e sociais vêm 

provocando mudanças e desequilíbrios estruturais no campo da educação (EBERT, 

2003). Diante disso, boa parte das expressões e definições sobre o que seja educação a 

distância trazem diversas e conflitantes formas de relacionarmos tecnologia, educação, 

processos de ensino e aprendizagem, ação docente e políticas públicas. Nesse sentido,a 

Educação a Distância (EaD) no Brasil constituiu-se em uma modalidade de ensino na 

qual cada vez mais são discutidos os contextos e parâmetros políticos e pedagógicos 

pelos quais é possível ensinar e aprender. Contudo, tal modalidade não é nova. Como já 

demonstrado anteriormente, a EaD vem se consolidando e ao mesmo tempo se 

expandindo no Brasil e no mundo, apresentando-se como instrumento de 

democratização da educação superior no nosso país (SCHLÜZEN JUNIOR, 2013), 

incluindo a formação de professores. 

Dessa forma, os temas Formação de Professores e Educação a Distância (EaD) 

têm sido objetos de constante discussão nas últimas décadas no meio acadêmico. Ocorre 

que, esses temas estão intrinsecamente ligados, pois fazem parte de um palco maior de 

debates no Brasil, tendo em vista a democratização do Ensino Superior através da EaD 

(NICOLODI, 2012). 

Mas quais seriam as problemáticas que emergem nos contextos relacionados a 

estes dois eixos (formação de professores e educação a distância) no cenário acadêmico 

brasileiro?Que movimentos e dinâmicas são possíveis identificar em cursos de 

formação docente a distância? São estas perguntas que pretendo responder ao longo 

desse tópico. Para tanto, realizei um levantamento bibliográfico dos trabalhos 

apresentados nas Reuniões da ANPED que contemplam o período de 1993 a 2013. Isto 

implica lidar com produção acadêmica qualificada em nível de pós-graduação stricto 

sensu referente a 16ª até à 36ª Reunião Anual da ANPED. Nesse sentido, concentrei 

também esse procedimento em dissertações e teses disponíveis em uma base de dados 

oficial do Banco de Teses da CAPES. O referido banco de teses, disponível em 

“http://bancodeteses.capes.gov.br/” e acessado em 06 de janeiro de 2015, apresentava 

http://bancodeteses.capes.gov.br/
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resumos de teses e dissertações defendidas entre 2010 a 2014 em cursos de pós-

graduação stricto sensu brasileiros. Esse levantamento identificava os trabalhos que 

envolviam educação a distância e formação de professores, no intuito de analisar como 

essa temática vem se conformando no campo acadêmico brasileiro. 

Com o objetivo de realizar esse mapeamento, optei pelos critérios de uma 

investigação de cunho bibliográfico. Esta consiste numa particularidade da pesquisa 

documental, quando pautada em suporte bibliográfico e focada em mapear trabalhos 

científicos em torno de um tema de pesquisa (ALMEIDA & BETINI, 2015). Através 

desse levantamento junto ao Banco de Teses da CAPES (referentes a teses e 

dissertações defendidas no período de 2010 até 2014) e nos textos de pôsteres e de 

comunicações orais apresentados nos GT 08 (Formação de Professores), e GT 16 

(Educação e Comunicação) da 16ª até à 36ª reunião anual da ANPED, localizei 994 

trabalhos.  

A coleta e organização dos dados desse capítulo foram inspiradas em Bardin 

(1977), com três etapas: pré-análise; exploração do material coletado; e a inferência e 

interpretação das informações obtidas. A primeira etapa (pré-análise) consistiu na 

organização dos procedimentos de busca. Para isso, utilizamos simultaneamente as 

palavras “formação de professores” e “educação a distância” como palavras filtradoras 

de nossa pesquisa, partindo para uma leitura flutuante do texto, permitindo assim 

melhor contato com o material. A segunda etapa consistiu em um estudo aprofundado 

dos trabalhos encontrados. Durante esta etapa, foi possível categorizar os trabalhos em 

três grupos, baseando-se em seus objetos de estudo e em seus objetivos: contrapartidas 

da EaD na formação de professores; processos formativo sem contexto EaD; e práticas 

pedagógicas em cursos EaD de formação de professores.Por fim, na terceira e última 

fase, tratei dos dados encontrados, permitindo-me a interpretação dos mesmos, tal como 

explicitado a seguir. 

 

Primeiras Considerações 

Por meio do levantamento bibliográfico realizado, foram localizados 994 

trabalhos. Desses, 101 tratavam dos temas aqui em debate (educação a distância ligada a 

formação de professores). Diante disso, a partir de uma leitura atenta de toda a produção 

bibliográfica a que tive acesso, os trabalhos encontrados foram agrupados em eixos 

mais específicos (chamados aqui de subtemas) como, descritos pelas temáticas 

investigadas por cada trabalho que os compõe: 
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SUBTEMA Nº DE TRABALHOS 

ENCONTRADOS 

Contrapartidas da EaD na formação de 

professores 

 

33 

Processos formativos em contexto EaD 

 

29 

Práticas pedagógicas em cursos EaD de 

formação de professores 

39 

Quadro 1 – Demonstrativo do número de trabalhos pelos subtemas. 

(Fonte: Dados dos autores, 2015). 

 

 A seguir, exploro um pouco cada subtema supracitado, destacando sempre 

aqueles que interessam mais diretamente aos desdobramentos deste levantamento 

bibliográfico. 

 

Contrapartidas da EaD na formação de professores 

 Achamos 33 trabalhos que se encaixaram nesta categoria, pois privilegiaram 

problemas e sugestões considerando as especificidades da EaD para a formação dos 

licenciandos, bem como o crescimento da EaD no Brasil (MARTINS, 1993; 

PATRÍCIO, 1999; SANTO & MORAIS, 1998; CARVALHO & SIMÕES, 1999; 

TOSCHI, 2000; PAIVA & MACIEL, 2000; VILARINHO, 2001; PICANÇO, 2001; 

OLIVEIRA, 2003; VERSUTI, 2004; PESCE, 2005; MARTIS & GALDINO, 2006; 

MORETO, 2006; BORGES, 2007; LAPA, 2007; ANDRADE, 2007; OLIVEIRA, 2008; 

FERREIRA & ASSUNÇÃO, 2009; MOUSSATCHÉ, 2009;LOPES & PEREIRA, 2011; 

MACHADO & BORGES, 2011; SARAIVA, 2011SILVA, 2011; VIEL, 2011; MELO, 

2011; MAIA, 2011; MEDRADO, 2012; SOUSA, 2012; BATISTA, 2012; 

NASCIMENTO, 2012; NOVELLO, 2011; SANTANA, 2012; SILVA, 2012). 

 De maneira geral, esses trabalhos discutem o papel da educação a distância na 

formação de professores. Eles ressaltam que o crescimento explosivo da internet foi um 

dos fatores que contribuíram para o investimento por parte dos Governos Federais e 

Estaduais na EaD, sobretudo no âmbito de formação docente. Carvalho & Simões 

(1999), por exemplo, já entendiam a EaD como modalidade necessária no cenário 
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brasileiro para reverter o quadro educacional do país via capacitação dos docentes. 

Diante disso, os trabalhos supracitados nos levam a uma reflexão do papel da EaD na 

formação de professores, buscando compreender a concepção de professor presente 

nesta modalidade (MELO, 2011). Nesse contexto, paradigmas pelos quais os cursos de 

formação de professores a distância passam são revelados (OLIVEIRA, 2003). 

Apontando esses, como principal instrumento de formação de professores no Brasil, 

tendo em vista sua multiforme capacidade de atender pessoas que não precisam estar 

necessariamente presencialmente em uma sala de aula, entre outras características. 

Lopes & Pereira (2011), apresentam a EaD como uma “solução eficaz e de baixo custo 

oferecida principalmente aos países em desenvolvimento com déficits educacionais” 

(LOPES & PEREIRA, 2011, p. 13). Nota-se que todos os trabalhos nesse subtema de 

alguma maneira sugerem a educação a distância como principal modalidade para a 

democratização da educação superior no Brasil. 

 

Processos formativos em contexto EaD 

Encontrei nos 994 trabalhos analisados, 29 pesquisas que apresentaram uma 

maior preocupação referente aos processos formativos no contexto da educação a 

distância, juntamente com a profissionalização dos docentes para o nível básico de 

educação escolar (TEIXEIRA, 1996; TOSCHI, 1996; CERNY, 2001; LIMA et al, 

2003;BARREIRO, 2004; NUNES, 2005; BRAÚNA, 2007; BRANCO & OLIVEIRA, 

2008; PEREIRA, 2009; FERREIRA, 2012; GAMA & TERRAZAN, 2012; SOEIRA, 

2012; FREITAS, 2013; POSSOLI, 2012; FRANCA, 2012; MEDEIROS, 2012; 

NAGAMINE, 2011; SANTOS, 2011; LEAL, 2012; FREITAS 2012; OLIVEIRA, 2012; 

QUARANTA, 2011; CAMPELO, 2012; SOUZA, 2012; BERNAL, 2012; GOTTARDI, 

2012; BIERHALZ, 2012; SILVA, 2012; OLIVEIRA, 2012). 

 Diante dos trabalhos supracitados, encontrei duas abordagens diferentes, mas 

complementares: uma primeira analisa novas formas de ação em currículo/disciplinas 

ou estágios nas licenciaturas tendo em vista sempre a inovação, bem como o estudo de 

seus efeitos (TEIXEIRA, 1996; TOSCHI, 1996; CERNY, 2001; LIMA et al, 

2003;BARREIRO, 2004;NUNES, 2005; BRAÚNA, 2007; BRANCO & OLIVEIRA, 

2008; PEREIRA, 2009; FERREIRA, 2012; POSSOLI, 2012; NAGAMINE, 2011; 

LEAL, 2012; QUARANTA, 2011; BERNAL, 2012; OLIVEIRA, 2012; SILVA, 2012); 

o segundo grupo de investigações consiste na busca da compreensão dos fatores que 

permeiam as concepções/representações sobre a formação e a profissão docente na 
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Educação a Distância (GAMA & TERRAZAN, 2012; SOEIRA, 2012; FREITAS, 2013; 

FRANCA, 2012; MEDEIROS, 2012; SANTOS, 2011; FREITAS, 2012; OLIVEIRA, 

2012; CAMPELO, 2012; SOUZA, 2012; GOTTARDI, 2012; BIERHALZ, 2012). Fica 

claro para mim que, nas pesquisas referentes à este eixo, a educação a distância é 

primeiramente tratada como ideal para a formação continuada, sendo só posteriormente 

– em trabalhos mais recentes – tratada como uma modalidade essencial para a formação 

inicial de professores. Diante de tal fato, Lima (2013) apresenta de que maneira 

devemos nos preocupar com as necessidades formativas emergentes desta modalidade. 

Os autores ainda buscam entender como se dá o processo de formação de professores na 

modalidade EaD (QUARANTA, 2011), bem como, as identidades docentes que estão 

sendo recriadas nessa modalidade (BIERHALKZ, 2012). Diante deste fato, Oliveira 

(2012) explica que as possibilidades de aprendizagem em um curso EaD são inúmeras, e 

estão relacionadas ao modelo pedagógico adotado nos processos formativos. 

 

Práticas pedagógicas em cursos EaD de formação de professores 

 Do total de 994 trabalhos analisados, 39 figuram esta categoria. Esses trabalhos 

tratam especificamente das práticas pedagógicas em cursos de formação de professores 

a distância (BARRETO, 1996; MARTINS, 1999; RIVAS et al, 2000; VERMELHO et 

al, 2001; BRUNO, 2002; CARNEIRO, 2002; SANTOS & OKADA, 2003; ALMEIDA, 

2003; TORRES, 2003; GUSTSACK & ARRIADA, 2006; BRANCO & OLIVEIRA, 

2006; PESCE, 2007; MALLMANN, 2008;  BORGES, 2008; FERREIRA& OSWALD, 

2009; BRAGA, 2009; SANTOS, 2009; YOUNG et al, 2011; SANTOS & 

SCHLUNZEN, 2012; FERREIRA, 2013; ANDRADE, 2012; EID, 2011; LIMA, 2011; 

MACHADO, 2011; JUNIOR, 2012; SOARES, 2012; SILVA, 2011; MACHADO, 

2011; NICOLODI, 2012; QUEIROZ, 2011; RICARDO, 2012; LIMA, 2011; ARRUDA, 

2011; ALES, 2011; BARRETO, 2011; CORREA, 2012; PROCOPIO, 2011; 

MENEZES, 2012; MORES, 2011). 

 As pesquisas aqui supracitadas neste subtema procuram, de maneira geral, 

refletir sobre os processos de mediação pedagógica que os docentes precisam 

desenvolver em contextos formativos a distância. As mesmas tratam de habilidades e 

competências necessárias à docência em EaD. Ainda sobre essas práticas, o que se 

percebeu é que todos os trabalhos trazem de alguma maneira as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) ligadas  a prática pedagógica. Isso porque, 

entendemos que ao se falar sobre Educação a Distância nos dias de hoje, não há como 
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se dissociar das tecnologias que são utilizadas para concretizar essa modalidade no 

século XXI.  

 É possível notar ao fim dessa análise que, a maioria desses trabalhos sempre 

buscam avaliar as contribuições que as TIC’s podem dar quando atreladas a uma prática 

pedagógica reflexiva. Além disso, verifiquei a preocupação existente de se compreender 

quais as práticas pedagógicas necessárias a docência em EaD. Bem como, a maneira 

com que essas práticas inventam e reinventam os cursos de formação docente no 

contexto a distância. Baseado nas pesquisas aqui supracitadas é possível conceber as 

TIC’s como recurso didático-pedagógico principal no âmbito de formação de 

professores a distância. As Tecnologias de Informação e Comunicação estão dessa 

forma atreladas à prática pedagógica do professor em EaD. 

 

Tecendo o futuro das pesquisas em EaD no âmbito de formação docente 

 A EaD é um campo ligado a vários movimentos na expansão do ensino superior 

do Brasil. Como foi possível verificar aqui, esses movimentos são políticos e sociais, no 

que se refere à maneira como a educação a distância vai se institucionalizando no nosso 

país, e como isso vai afetando e influenciando as pesquisas ao longo dos anos. Bem 

como, a instauração de uma política pública específica para o contexto de formação de 

professores a distância. 

 Os movimentos apontados em forma de subtemas nessa pesquisa demonstram o 

caráter complexo e inovador da Educação a Distância. Os temas principais recorrentes 

nos trabalhos nos dão subsídio e material suficiente para (re)pensar a EaD, sobretudo no 

âmbito de formação docente. Essa dinâmica de expansão da EaD, implica na constante 

avaliação dos cursos de docência a distância no Brasil. Torna-se necessário uma 

avaliação não só institucional, mas que envolva os eixos aqui supracitados. Pois 

entendemos a Educação a Distância como modernizadora da educação e do ensino. 

Como ponte de democratização da educação e do ensino superior no Brasil de fronteiras 

continentais. Daí, a necessidade de uma avaliação que descortine limites e 

possibilidades nesse campo. De modo bastante tópico, a avaliação dos cursos de 

formação inicial de professores é uma ação necessária quanto ao que se deseja, quanto 

ao que se cobiça quando o tema é educação a distância. Essa avaliação deve ser pautada 

sempre em documentos oficiais como os Referenciais de Qualidade para a Educação a 

Distância. Até que ponto esses são atuais? Que discussões têm sido feitas para esse 

problema talvez emergente? São pontos para o futuro muito próximo. 
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 Sobre as políticas públicas, assegurar o acesso com qualidade ao ensino superior, 

é sem dúvida, o princípio fundamental na execução e consecução das mesmas. Alonso 

(2014) entende que é essencial que se confronte o instaurado frente ao que se 

preconizou. As políticas públicas, no que se refere a EaD, sobretudo no contexto de 

formação inicial docente, tende a se expandir cada vez mais em um país de demanda 

continental. O acesso ao ensino superior é um fenômeno crescente, e irreversível. E é a 

modalidade a distância que se projetará (e já tem se projetado como vimos nas pesquisas 

desse trabalho) como principal meio, modalidade, e instrumento de educação na 

Universidade do século XXI. 

 Volto então as nossas duas perguntas iniciais: quais são as problemáticas que 

emergem nos contextos relacionados a estes dois eixos (formação de professores e 

educação a distância) no cenário acadêmico brasileiro? Que movimentos e dinâmicas é 

possível identificar em cursos de formação docente a distância?  

 Quanto às problemáticas, é possível afirmar que se a EaD é mesmo um 

instrumento mais barato e eficaz para a formação de professores as necessidades 

formativas de futuros professores nessa modalidade precisam ser pensadas. É necessário 

também rever as práticas pedagógicas nessa modalidade, bem como as práticas 

avaliativas. As políticas públicas precisam ser cada vez mais específicas e asseguradas 

para que o desempenho de um curso de formação de professores a distância no Brasil 

seja positivo. Daqui pra frente, as pesquisas devem conter não só o que já sabemos 

sobre a EaD – no contexto de formação docente – mas devem buscar refletir pontos 

essenciais como os que tratamos aqui (o da emergência da EaD, os referenciais de 

qualidade, as políticas públicas e as práticas pedagógicas).  

Esses pontos idealizam as futuras discussões e debates sobre o tema, com o 

objetivo de melhorar cada vez mais os cursos de licenciatura a distância. Já em relação 

aos movimentos e dinâmicas, foi possível perceber que no início apenas a formação 

continuada era vista como adequada para esta modalidade. Só depois de 2005 com o 

decreto n. 5.622 que regulamenta o art. 80 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

a EaD é vista como ferramenta também para a formação inicial. Esse movimento fica 

muito claro nos trabalhos aqui analisados. A dinâmica com que os cursos de 

licenciaturas a distância têm tomado desde então, bem como o reflexo disso nas 

pesquisas publicadas, demonstram como essa modalidade tem se institucionalizado de 

maneira orgânica, provocando e contribuindo para a democratização do ensino superior 

em nosso País. Por isso, no próximo capítulo são trazidas o que julgo serem as 
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principais ideias em relação a formação de professores e o ensino de Biologia (temas 

que estão profundamente ligados à essa dissertação), bem como os pressupostos 

metodológicos e de análise do material empírico coletado. 

 

CAPÍTULO 02 - REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 Ao enveredar pelas discussões das questões teórico-metodológicas dessa 

investigação, a princípio irei trazer algumas considerações sobre a formação de 

professores - o que estou entendendo por formação, as vertentes analíticas e 

comentários sobre os saberes docentes. Em relação ao ensino de Biologia, apresento 

algumas discussões que darão aporte teórico para minha análise em relação aos 

problemas relacionados a um curso de formação de professores em Biologia. Nesse 

mesmo capítulo se encontram os procedimentos metodológicos e de análise. 

 

2.1. Formação de professores: caminhos de uma trajetória sem fim 

 Falar de maneira geral sobre formação docente remete-me a Comenius no século 

XVII, no entanto a constituição da questão “formação de professores” só veio 

estabelecer-se com uma resposta institucional no século XIX quando após a Revolução 

Francesa foi colocado o problema da instrução popular. No nosso país, a questão do 

preparo dos professores “emerge de forma explícita após a independência, quando se 

cogita da organização popular” (SAVIANI, 2009, p. 143). Embora isso não signifique 

que o fenômeno da formação de professores tenha surgido apenas nesse instante. 

Saviani (2009) afirma que havia escolas “tipificadas pelas universidades instituídas” (p. 

148) desde o século XI e pelos colégios de humanidades que se expandiram a partir do 

século XVII. Dessa forma, a formação docente tem sido campo de debate e vertentes 

sendo atravessada por vários dilemas. Um desses dilemas, de acordo com Saviani 

(2009) é o fato de algumas disciplinas de licenciatura se concentrarem apenas nos 

conteúdos específicos, sem se preocupar com as formas a eles correspondentes. Nesse 

caso, existe uma dissociação do (in)dissociável do ato docente. Essa discussão eu trago 

mais à frente quando nos capítulos da análise encontro justamente esse dilema na 

formação dos sujeitos de pesquisa. 

 Após essa pequena introdução histórica sobre a formação docente ainda fica a 

pergunta: afinal, o que é formação? De acordo com Batista (apud FAZENDA 2001) 

formação implica no “[...] reconhecimento das trajetórias próprias dos homens e 
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mulheres, bem como exige a contextualização histórica dessas trajetórias, assumindo a 

provisoriedade de propostos de formação de determinada sociedade” (p. 10). Dessa 

forma é “algo inacabado, com lacunas, mas profundamente comprometido com a 

maneira de olhar, explicar e intervir no mundo” (p.11). Sabemos que a formação não é 

um processo estático. Pelo contrário, é um processo que ocorre na dinâmica do 

desenvolvimento pessoal/profissional, sendo afetado pelo contexto histórico em que 

este se desenvolve (NAGEL 2007). No livro Formação de Professores e Campos do 

Conhecimento, uma das autoras explica que 

Pensar e escrever sobre educação é atividade milenar entre os homens, 

assim como já é secular pensar e escrever sobre professores e sua 

formação para realizar atividades educativas das crianças e jovens. 

Com tudo o que já se disse e escreveu sobre o grande temam foco, 

eixo de reflexão, campo investigativo – não importa muito como se 

denomine – a verdade é que cada vez mais nos deparamos com a 

capacidade humana de gerar novos pensamentos e focalizar o 

professor e sua formação em aspectos pouco explorados ou por novas 

vertentes analíticas (MARIN, 2004, p. 9). 

 Aproprio-me de diversos aspectos de duas vertentes que não excludentes, mas 

possuem suas especificidades: uma vertente analítica subsidiada nos fundamentos da 

Pedagogia Histórica-Crítica (SAVIANI, 2008; DELLA FONTE, 2003; MAZZEU, 

2011; NAGEL, 2007); e a perspectiva analítica que defende a compreensão da prática 

pedagógica do professor como mobilizadora de seus saberes profissionais 

(MONTEIRO, 2001; FIORENTINI, 2001; PIMENTA, 2002; ABBDALA, 2006; 

LELIS, 2001).  

 Pimenta (2001) constata que existe uma distância entre o processo de formação 

inicial dos professores e a realidade encontrada nas escolas, chamando atenção para um 

aspecto muito importante e que diz respeito à relação entre a teoria estudada na 

Universidade e a prática que é desenvolvida em sala de aula. De acordo com a autora, a 

formação docente não é construída por acumulação de conteúdos somente, ou de 

conhecimento e de técnicas que venham a ser desenvolvidas, mas através de um 

trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de uma (re)construção permanente da 

identidade pessoal (PIMENTA, 2002). Essa dicotomia entre situações de formação e 

situações de trabalho expressa insatisfação dos cursos de Licenciatura. O que deveria 

mobilizar as Universidades a uma avaliação de seus cursos de formação de professores 

no sentido de privilegiar, em seus currículos, a dimensão prática do ensino, não como 

espaço isolado, porém como elemento articulador da formação docente (FELÍCIO & 
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OLIVEIRA, 2008). Pimenta (2001) observa ainda que a construção da aprendizagem 

docente por parte dos futuros professores não é um conhecimento que “se adquire 

olhando, contemplando, ficando ali diante do objeto; exige que se instrumentalize o 

olhar com as teorias, estudos (p. 120). 

 Nesse contexto, as pesquisas sobre os saberes docentes na formação docente 

surge como marca intelectual da produção internacional (NUNES, 2001). De acordo 

com Nóvoa (1995) essa nova abordagem se contrapõe aos estudos anteriores que 

acabaram por reduzir, de certa forma, a profissão docente a um conjunto de 

competências e habilidades, promovendo uma crise de identidade docente em 

decorrência da separação entre o “eu profissional” e o “eu pessoal”. O autor explica que 

esse movimento surge “num universo pedagógico, num amálgama de vontades de 

produzir um outro tipo de conhecimento, mais próximo das realidades educativas e do 

quotidiano dos professores” (NÓVOA, 1995, p. 19). Sendo assim, essa perspectiva de 

análise da formação dos professores, ocorre a partir da valorização desses, numa busca 

de identificar os saberes implícitos na prática docente. Dessa forma, “é preciso investir 

positivamente os saberes de que o professor é portador, trabalhando-os de um ponto de 

vista teórico e conceptual” (NÓVOA, 1992, p. 27). A seguir, apresento um texto de 

Fiorentini et al, (1998), onde ele nos mostra como que essas pesquisas cresceram 

as pesquisas sobre ensino e formação de professores passaram a 

priorizar o estudo de aspectos políticos e pedagógicos amplos. Os 

saberes escolares, os saberes docentes tácitos e implícitos e as crenças 

epistemológicas, como destaca Linhares (1996), seriam muito pouco 

valorizados e raramente problematizados ou investigados tanto pela 

pesquisa acadêmica educacional como pelos programas de formação 

de professores. Embora, neste período, as práticas pedagógicas de sala 

de aula e os saberes docentes tenham começado a ser investigados, as 

pesquisas não tinham o intuito de explicitá- los e/ou valorizá-los como 

formas válidas ou legítimas de saber (FIORENTINI et al., 1998 p. 

314). 

 Dessa forma, segundo o autor, as pesquisas passaram de uma valorização quase 

que exclusiva do conhecimento (isto é, dos saberes específicos) que o professor tinha da 

sua disciplina (1960) para uma valorização dos aspectos didáticos-metodológicos 

relacionados às tecnologias de ensino (1970). A seguir nos anos 1980, o discurso muda 

e é dominado pela dimensão social, política e ideológica da prática pedagógica. Nesse 

sentido, a idealização de um modelo teórico que orientasse a formação inicial do 

professor conduziria a uma análise negativa da prática pedagógica e dos saberes 
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docentes. Sendo assim, ao (re)pensar a formação dos professores a partir da prática 

pedagógica, Pimenta (1999) identifica o aparecimento dos saberes como um dos 

aspectos considerados na formação da identidade docente do professor. A autora parte 

da premissa de que essa identidade é construída a partir da 

significação social da profissão; da revisão constante dos significados 

sociais da profissão; da revisão das tradições. Mas também da 

reafirmação das práticas consagradas culturalmente e que 

permanecem significativas. Práticas que resistem a inovações porque 

prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. Do confronto 

entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas à luz 

das teorias existentes, da construção de novas teorias (PIMENTA, 

1999, p. 19). 

De acordo com Tardif et al, 

quanto mais um saber é desenvolvido, formalizado, sistematizado, 

como acontece com as ciências e os saberes contemporâneos, mais se 

revela longo e complexo o processo de aprendizagem que exige, por 

sua vez, uma formalização e uma sistematização adequada (1991, p. 

219). 

 Sendo assim, é possível classificar/tipificar os diferentes saberes. A princípio 

preciso reconhecer a pluralidade e heterogeneidade do saber docente, destacando a 

importância dos saberes da experiência que 

surgem como núcleo vital do saber docente, a partir do qual 

o(a)s professor(a)s tentam transformar suas relações de 

exterioridade com os saberes em relações de interioridade com 

sua própria prática. Nesse sentido os saberes da experiência não 

são saberes como os demais, eles são, ao contrário, formados de 

todos os demais, porém retraduzidos, “polidos” e submetidos às 

certezas construídas na prática e no vivido (TARDIF, 1991, p. 

234). 

Em primeiro lugar, devemos considerar que Tardif et al (1991) nos mostram que  

“a relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de transmissão dos 

conhecimentos já constituídos, (pois) sua prática integra diferentes saberes, com os 

quais o corpo docente mantém diferentes relações” (p. 218). Dessa forma, para dar 

conta dos objetivos traçados, os professores se utilizam: dos saberes das disciplinas, dos 

saberes curriculares, dos saberes da formação profissional e dos saberes da experiência. 

Desse modo, essa mescla de saberes constitui de acordo com os autores, o que 

possivelmente é necessário para saber ensinar. Para Tardif (2006), os saberes das 

disciplinas são os saberes específicos, relacionados aos diversos campos do 
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conhecimento; os saberes curriculares correspondem aos objetivos, conteúdos e 

métodos a partir dos quais a escola categoriza e apresenta os saberes sociais; os saberes 

da formação profissional são aqueles que são transmitidos na Universidade e geralmente 

passam a ser incorporados na prática docente; já os saberes da experiência perpassam o 

saber-ser e o saber-fazer do docente, com traços de sua personalidade e uma retradução 

dos outros saberes nesse.  

Já Pimenta (1999) apresenta uma outra forma de identificar esses tipos de 

saberes. Ela os tipifica em três 

da experiência, que seria aquele aprendido pelo 

professor desde quando aluno, com os professores 

significativos etc., assim como o que é produzido na 

prática num processo de reflexão e troca com os colegas; 

do conhecimento, que abrange a revisão da função da 

escola na transmissão dos conhecimentos e as suas 

especialidades num contexto contemporâneo; e dos 

saberes pedagógicos, aquele que abrange a questão do 

conhecimento juntamente com o saber da experiência e 

dos conteúdos específicos e que será construído a partir 

das necessidades pedagógicas reais(PIMENTA apud 

NUNES, 2001, p. 34, grifo meu). 

 De todo modo, como se pode perceber, tanto a tipificação de Pimenta (1999) 

quanto de Tardif (2006) estão interligados e perpassam os mesmos aportes teóricos. Por 

esta razão, nessa dissertação uso de vários aspectos dos saberes docentes tratados por 

esses dois pesquisadores que estão relacionados com a aprendizagem docente. Para 

tanto, recorro a Tardif et al (1991), quando consideram os diversos tipos de saberes 

como integradores da prática docente, sendo a diferença a relação que o professor 

estabelece com cada um deles: 

Com os saberes das disciplinas curriculares e de formação 

profissional mantém uma “relação de exterioridade”, ou 

alienação, porque já os recebe determinados em seu conteúdo e 

forma (...) Portanto esses conhecimentos não lhes pertencem, 

nem são definidos ou selecionados por eles. (...) Não obstante, 

com os saberes da experiência o professorado mantém uma 

“relação de interioridade”. E por meio dos saberes da 

experiência, os docentes se apropriam dos saberes das 

disciplinas, dos saberes curriculares e profissionais (TARDIF, 

et al., 1991, p. 8). 

 Dessa forma, é possível nos questionarmos: quais saberes devem ser construídos 

e qual o papel dos focos de aprendizagem docente nesse processo? A construção dos 
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saberes da experiência, do conhecimento e dos saberes pedagógicos é sem dúvida 

essenciais para a formação do professor. Tais saberes carregam consigo pressupostos 

teóricos e práticos de desenvolvimento profissional. No caso dos FAD, eles se mostram 

como alternativa para poder identificar esses saberes durante o processo de construção 

da prática pedagógica do professor e de sua identidade. O que é abordado com mais 

detalhes no capítulo três. Sendo assim, tais saberes sinalizam contribuir para a formação 

da identidade do professor, bem como do desenvolvimento de uma prática pedagógica 

reflexiva. 

2.2. O ensino de Biologia: discussões e saberes 

O processo de ensino-aprendizagem constitui um desafio para todos os 

educadores. Krasilchik (2005) destaca que a Biologia pode ser uma das disciplinas mais 

merecedoras de atenção por parte dos educandos, ou uma das mais insignificantes 

dependendo do que for e como for ensinado. A autora nos chama a atenção para os 

seguintes questionamentos: O que ensinar? Como ensinar? Dessa forma, o futuro 

professor de Biologia deve estar preocupado com as relações que o estudante estabelece 

com o conteúdo, aproximando-o ou não de sua realidade. De acordo com Krasilchik 

(2005), existem para tanto quatro níveis do que ela chama de alfabetização biológica 

1º - Nominal - quando o estudante reconhece os termos, mas não sabe 

seu significado biológico. 2º - Funcional - quando os termos 

memorizados são definidos corretamente, sem que os estudantes 

compreendam seu significado. 3º - Estrutural - quando os estudantes 

são capazes de explicar adequadamente, em suas próprias palavras e 

baseando-se em experiências pessoais, os conceitos biológicos. 4º - 

Multidimensional - quando os estudantes aplicam o conhecimento e 

habilidades adquiridas, relacionando-as com o conhecimento de outras 

áreas, para resolver problemas reais (KRASHILCHIK, 2005, p. 

12). 

 Para mim, uma das pesquisas mais significativas sobre formação de professores e 

ensino de Ciências foi realizada por Carvalho & Gil-Perez (1993). Isso, porque os 

autores descrevem as necessidades formativas de professores de Ciências. Na primeira 

parte de seu livro Formação de Professores de Ciências, escrito juntamente com 

Carvalho (1993), as autoras descrevem as principais necessidades formativas dos 

professores de Ciências: 

a) A ruptura com visões simplistas; b) Conhecer a matéria a ser 

ensinada; c) Questionar as idéias docentes de ‘senso comum’; d) 

Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das ciências; 

e) Saber analisar criticamente o ‘ensino tradicional’; d) Saber preparar 



 

43 
 

atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva; e) Saber dirigir 

o trabalho dos alunos; f) Saber avaliar; e g) Adquirir a formação 

necessária para associar ensino e pesquisa didática (CARVALHO, 

GIL-PERÉZ, 1993, p. 11). 

 Para Furió (1994), o professor precisa conhecer a matéria a ensinar. O que 

equivale dizer que “entre esses saberes profissionais cabe destacar como necessidade 

formativa dos professores de plena atualidade seu conhecimento da história e 

epistemologia da ciência, assim como suas relações com o ensino”; (FURIÓ, 1994, p. 

190), sobretudo no ensino de Biologia. Além disso, o autor também destaca a 

importância do questionar o pensamento docente de senso comum. Os processos 

envolvendo as discussões do ensino de Biologia são complexos, bem como os saberes 

que a Biologia/Ciências mobilizam.  

 No ensino de Biologia, um dos temas abordados são as atividades práticas. Sá & 

Borges (2001) afirmam que “o papel que essas atividades têm ocupado nos currículos 

de ciências permanece objeto de discussão e de debate” (p. 1). Esses pesquisadores 

argumentam que sem o devido planejamento, provavelmente, a atividade não será 

conduzida de forma adequada, pois os objetivos devem permanecer muito claros. 

Miguens & Garret (1991) explicam que muitos professores realizam experimentos em 

sala de aula sem nem mesmo pensar nos objetivos, o que dificulta o trabalho em sala de 

aula. Nesse sentido, os autores esclarecem que existe uma necessidade por parte dos 

professores de Ciências e Biologia conhecerem a fundo que os “fins das práticas 

requerem uma clarificação do significado dos vários tipos de atividades práticas, que 

são diferentes em natureza e podem ser empregadas em distintas formas e utilizadas 

para atingir diversas metas” (MIGUENS & GARRET, 1991, p. 229). Talvez esse seja 

um dos obstáculos epistemológicos da execução de atividades práticas em Ciências e 

em Biologia. Pergunto: os nossos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas estão 

preparando nossos futuros professores com a capacidade de ministrar uma aula prática? 

De acordo com Hodson, o trabalho prático é qualquer método de aprendizagem que 

exija dos aprendizes que sejam ativos em lugar de passivos concorda com a idéia de que 

os estudantes aprendem melhor através da experiência direta (1994, p. 305). O autor 

explica que 

[...] o trabalho prático nem sempre necessita incluir atividades que se 

desenvolvam na bancada de laboratório. Existem alternativas válidas 

como as atividades interativas baseadas no uso de computador, o 

trabalho com materiais de análise de casos, as entrevistas, os debates e 
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a representação de papéis, escreverem tarefas de diversos tipos, fazer 

modelos, figuras e álbuns de recortes, investigarem na biblioteca, 

fazer fotografias e vídeos(HODSON, 1994, p. 305). 

 

 Nesse sentido, Hodson (1994) expõe razões para se trabalhar o experimento em 

sala de aula, classificando o experimento em cinco categorias: 1) Para motivar mediante 

a estimulação do interesse e da diversão; 2) Para ensinar as técnicas de laboratório; 3) 

Para intensificar a aprendizagem dos conhecimentos científicos; 4) Para proporcionar 

uma ideia sobre o método científico e desenvolver habilidades em sua utilização; 5) 

Para desenvolver determinadas atitudes científicas, tais como a consideração com as 

ideias e sugestões de outras pessoas, a objetividade e a boa disposição para não emitir 

juízos apressados. Diante disso Krasilchik chama atenção para um fator ainda mais 

preocupante no ensino de Biologia - seja por meio de aulas práticas ou não: a 

significação do conhecimento. A autora explica que na maioria das vezes 

Os professores não estabelecem relações causais. Apresentam fatos 

sem justificá-los e sem explicar como se chegou a eles, o que afasta 

ainda mais a modalidade didática do objetivo de ensinar a pensar 

lógica e criticamente. Centralizar a aula num problema é uma das 

formas de intensificar a participação intelectual dos alunos, que 

acompanham as alternativas de solução propostas pelo expositor 

(KRASILCHIK, 2005, p. 80). 

 A partir disso, é possível afirmar que o ensino contextualizado da Biologia e não 

fragmentado dos conteúdos pode oferecer uma melhor compreensão dos assuntos 

estudados, bem como permitir ao estudante estabelecer à sua maneira conexões com o 

conteúdo exposto pelo professor (EL-HANI, 2004; DELIZOCOIV, 2007). Seguindo 

essa linha de pensamento, Cachapuz et al., (2005) revela que os avanços no ensino de 

Ciências e Biologia serão limitados enquanto a Educação em Biologia/Ciências estiver 

nas mãos de professores e formadores de professores sem uma base teórica e uma 

reflexão epistemológica. Para evitar essa falta de compreensão e valoração dos 

conteúdos pedagógicos pelos estudantes, Lippe & Bastos (2007) revelam que é 

necessário ligar e conectar as teorias da área da Biologia com os dos saberes específicos 

da didática subsidiando a prática do futuro professor. Dessa forma, o futuro professor é 

auxiliado com os conhecimentos epistemológicos necessários ao desenvolvimento dessa 

ponte entre teoria e prática. 
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 Infelizmente, de acordo com Caldeira e Bastos (2009), no curso de Licenciatura 

em Biologia, ainda estão muito presentes nos licenciandos noções tecnicistas, 

instrumentalistas e/ou empiristas. Sendo assim, é necessário levar em consideração que 

entre os saberes envolvidos nesse processo de formação está o campo epistemológico 

do conhecimento dessas duas áreas (Biologia e Didática). Cada uma possui suas 

próprias características e algumas pesquisas já demonstraram a ineficiência de uma 

formação docente onde se separa os conteúdos específicos dos pedagógicos 

(MACDERMOTT, 1990; VIENNOT, 1997 apud CACHAPUZ, et. al, 2001). Para Brito 

(2003) a dificuldade de estabelecer conexões entre conteúdos de diversas áreas do 

conhecimento reflete a má formação inicial 

[...] Na realidade, apesar das conexões com os outros saberes, que os 

manuais evidenciam, a ciência permanece como um corpo coerente de 

conhecimentos assépticos e imparciais sem interação com campos da 

tecnologia, da filosofia, da ética, da religião e da economia e deixando 

de lado importantes aspectos sociais. Não se mostra como 

controvérsias, crises e mudança de paradigmas afetam não apenas o 

campo científico, mas a concepção que o homem tem do universo e do 

seu lugar no mesmo. A ciência permanece pois, alheada da realidade, 

afastada do mundo em que se vive, com poucas conexões com 

problemas reais desse mundo. Não é apresentada como patrimônio 

cultural da humanidade, não se mostra a sua utilidade social, não se 

explica o seu papel na modificação do meio natural e social. Pelo 

contrário, ou surge como algo que não serve fora do contexto da 

escola, ou como algo que não se sabe para que serve ou para que se 

utiliza. Ou ainda, como algo que apenas serve para aceder a estudos 

posteriores (BRITO et al, 2003, p.2). 

 Os saberes disciplinares precisam, portanto, estarem em constante comunhão 

com os saberes da experiência. Para que, dessa forma, o licenciando possa no processo 

de ensino e aprendizagem da docência, desenvolver sua identidade docente. Contribuir 

para que não haja a dicomotização da prática e da teoria (em relação ao saberes 

específicos primordiais para a formação do professor de Biologia) deve ser pensado no 

planejamento dos cursos de Licenciatura. As rupturas com posições tecnicistas, 

empiristas, conteudistas só ocorrerão quando no cotidiano de sua formação inicial, o 

licenciando em Biologia puder perceber-se um professore reflexivo, construindo dessa 

maneira os saberes docentes necessárias à sua prática pedagógica. 

2.3. Procedimentos metodológicos 

 A pesquisa aqui relatada constituiu-se segundo uma abordagem qualitativa, por 

meio de uma investigação narrativa (auto)biográfica realizada sob a perspectiva 
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compreensivo-interpretativa. Um dos motivos pelo qual escolhi essa abordagem foi a 

capacidade com que esse tipo de investigação possui de demonstrar o contexto 

histórico-social dos sujeitos da pesquisa, bem como suas emoções, conflitos internos, 

dentre outros fatores. Fatores esses que, são pertinentes para o meu objeto de estudo. O 

background histórico da abordagem qualitativa situa-se no final do século XIX, quando 

surge em meio a pesquisadores que defendiam a concepção positivista da ciência. 

Diante disso, cientistas sociais levantaram a bandeira da perspectiva idealista-

subjetivista do conhecimento em oposição à maneira com que o conhecimento e a 

pesquisa eram lidados na época (ANDRÉ, 1995; COULON, 1995). 

 Os dados aqui analisados foram coletados a partir da: leitura de Memoriais de 

licenciandos em Ciências Biológicas a distância que estavam cursando o último Estágio; 

leitura dos diários online dos licenciandos; e por meio de uma entrevista narrativa. 

Analisei 71 memoriais e diários online, respectivamente. Os grupos da entrevista 

narrativa foram organizados em momentos diferentes. Em um primeiro momento com 

15 alunos do polo de Currais Novos, e em um segundo momento com 12 alunos do polo 

de Caicó e uma tutora.  

Os diários online (ou diários reflexivos) são parte dos componentes curriculares 

de Estágio Supervisionado I, II e III do curso de Ciências Biológicas. Neles, os alunos 

podem expressar seus sentimentos, suas angústias, bem como compartilhar com o 

professor do Estágio Supervisionado seus sucessos e suas reflexões acerca de sua 

prática pedagógica e do cotidiano docente dentro e fora da sala de aula. Já os memoriais 

são trabalhos referentes à um dos requisitos para concluir o Estágio Supervisionado III. 

As turmas das quais faziam parte os sujeitos dessa pesquisa pertenciam ao 2015.2. 

Sendo assim, os memoriais lidos partiram da escrita desses alunos. Para esse semestre 

supracitado eu mesmo elaborei o modelo de Memorial que deveriam seguir, no sentido 

de norteá-los em sua escrita, bem como coletar material empírico para essa pesquisa. No 

caso das entrevistas narrativas, as mesmas se deram em dois momentos diferentes, 

como anteriormente citei. O primeiro polo a hospedar a entrevista foi o de Currais 

Novos, onde estavam presentes 12 licenciandos. No dia seguinte, fui ao polo de Caicó, 

onde estavam presentes 15 alunos e uma tutora. 

Para a análise, me utilizei da perspectiva compreensivo-interpretativa. De acordo 

com Souza (2006a) a análise compreensiva-interpretativa das narrativas tem como 

principal objetivo evidenciar a relação entre o objeto e as práticas de formação, seus 

objetivos e o processo de investigação-formação. Dessa forma, é possível apreender 
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regularidades e irregularidades de um conjunto de narrativas orais e/ou escritas de 

sujeitos implicados em processos de pesquisa e formação (SOUZA, 2014). Cada 

licenciando foi nominado com nomes fictícios com dois motivos: o anonimato e a 

humanização dos dados. Esse último para mim é muito importante, pois essa pesquisa 

se trata de uma investigação (auto)biográfica, e portanto, a representação por meio de  

códigos (L01 – licenciando 01; E02 – estagiário 02...) mostra apenas números ou um 

resultado qualquer. Ao optar em dar nomes fictícios eu quis dar um sentido, uma voz, 

mostrar que o meu sujeito de pesquisa é uma pessoa, um ser humano, um alguém em 

construção, assim como eu e qualquer um que lê esse trabalho.  

 

Narrativas (auto)biográficas e contextos formativos 

 O uso das narrativas como instrumento de pesquisa tem sido bastante utilizado 

há muito tempo na história, na psicologia, na filosofia, entre outras áreas. Sendo, 

portanto, apenas nas últimas décadas reconhecida na Educação como metodologia de 

investigação (REIS & CLIMENT, 2012). Entendo narrativa aqui não só como a história 

contada diretamente pelos sujeitos, mas também aquela que está nas entrelinhas das 

suas falas, gestos, formas de uso da linguagem, e que muitas vezes não é contada tão 

explicitamente. Na área da Educação, as narrativas geralmente são utilizadas com três 

finalidades: I – para a construção de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades 

e atitudes; II – o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes; e III – na 

investigação educativa (CLANDININ & CONNELLY, 1991; GALVÃO, 2005). 

 Nesse sentido, Reis & Climent (2012) nos explica que: 

A construção de narrativas e sua leitura, análise e discussão, em 

contextos de formação inicial e continuada, oferecem grande potencial 

no desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes. Os 

professores, quando contam histórias de algum acontecimento de sua 

vida profissional, fazem algo mais do que simplesmente registrar esse 

momento; mudam formas de pensar e atuar, sentem motivação para 

modificar suas práticas e manterem uma atitude crítica e reflexiva 

acerca de seu desempenho (REIS & CLIMENT, 2012, p. 24, 

tradução minha). 

 

 Dentro das pesquisas narrativas, destaco com vigor a narrativa (auto)biográfica. 

O método (auto)biográfico traz consigo diversas características e implicações quando se 

trata de sua utilização numa pesquisa (NÓVOA, 1988). Em seu livro, “O método 

(auto)biográfico e a formação”, Nóvoa e Finger apresentam uma série de estudos 

teórico-metodológicos demonstrando o valor heurístico desse método para a 
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compreensão da formação do professor. Esses estudos demonstram a variedade de 

classificações que o método (auto)biográfico adquiriu ao longo do tempo. Souza (2008) 

explica que a abordagem (auto)biográfica pode ser não só um instrumento de 

investigação como também instrumento pedagógico. Esse foi um dos motivos pelos 

quais escolhi a narrativa (auto)biográfica, como método de investigação nessa pesquisa. 

O meu objeto de estudo foram as aprendizagens da docência e as necessidades 

formativas de licenciandos em Ciências Biológicas/EaD da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Logo, o método (auto)biográfico, consistiu em um valoroso 

método científico de investigação, que me permitiu (e permite) explorar/atingir meus 

objetivos. 

 Ainda sobre esse método, Queiroz (1988, p.2) o define como a “narrativa de um 

narrador sobre sua existência através do tempo, tentando reconstruir os acontecimentos 

que vivenciou e transmitir a experiência que adquiriu”. Diante disso, entendo que o 

método (auto)biográfico permite ao sujeito da pesquisa uma reflexão. No meu caso, aos 

licenciandos, ele permite uma reflexão sobre a sua formação. Compreendo que, ao falar 

de si, o futuro professor, tem a oportunidade de refletir sobre sua prática docente. Nesse 

sentido, é possível afirmar que o narrar de si, permite não só uma reflexão do sujeito da 

pesquisa, como também do pesquisador, que interpreta a história narrada pelos sujeitos 

da investigação. Ao falar disso, lembro-me de Macedo, quando diz: 

 

 (...) Narrar é re-existir. Da perspectiva etnometodológica, é uma 

maneira de por “ordem” no existir. Até porque para essa teoria, em 

não sendo um “idiota cultural”, aquele que aprende numa ambiência 

de formação não pode ser transformado pelos dispositivos de 

avaliação em um mero atendente de demandas ou prestador de contas 

a uma autoridade do saber (MACEDO, 2013, p. 116). 

 

 Entendo que para Macedo (2013), o narrar de si mesmo faz parte do processo de 

autocrítica e de autorreflexão, permitindo o aluno perceber-se em contínuo processo de 

formação. Para mim, fica evidenciado que essa continuidade se reflete no momento em 

que ele (o licenciando) se autoavalia continuamente. O método (auto)biográfico como 

dispositivo pedagógico, pode contribuir para melhorar da formação do licenciando. Por 

isso, entendo que é uma prática formativa (pensar nas suas ações como docente) sobre a 

prática pedagógica (o ato em si de ensinar). Esse é um dos motivos pelo qual penso que 

a narrativa (auto)biográfica não só se constitui como um método de investigação, mas 

também como método de construção da identidade docente. Embora possa haver 
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discordância, é possível que a partir da escrita de si os licenciandos possam entender-se 

melhor, ajudando no desenvolvimento de sua identidade docente e evitando crises de 

existencialidade profissionais precoces, bem como o desapego à profissão. 

 Considero interessante a maneira como Ramos & Gonçalves (1996) definem o 

método (auto)biográfico. Os autores o definem como um texto escrito em que o 

professor, ou licenciando, relata sua própria história de vida, ressaltando acontecimentos 

aos quais julga-os ser mais importantes, ou interessantes no âmbito da sua existência 

enquanto docente ou futuro docente. Embora não acredite que essa seja a única maneira 

de se realizar esse método, julgo importante a escrita de si. Justifico essa minha posição 

argumentando que a escrita de si mesmo é uma escrita instruída, e, portanto, talvez mais 

reflexiva. Diante disso, considero importante esse fato, pois o sujeito terá a capacidade 

de refletir melhor sobre suas ações/práticas na/ou durante a docência, bem como, fazer 

emergir em sua memória, à medida que escreve, os acontecimentos mais importantes e 

mais significativos na sua jornada. Diante desse contexto, temos os diários online. Irei 

falar sobre esses logo a seguir no próximo tópico. 

 

Narração refletida no ambiente virtual 

 Tendo em vista o crescimento da educação a distância no Brasil de maneira 

capitosa,  pude identificar em oportunidade anterior, como as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) mudaram a maneira com que a educação a distância 

opera no Brasil e no mundo (DUARTE & MAKNAMARA, 2015). Os Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVA) cada vez mais possuem layouts que são mais leves e 

cada vez mais fáceis de serem manuseados. Ainda mais se levarmos em conta que 

podemos ter estudantes que não são alfabetizados tecnologicamente. É exatamente 

nesse contexto de cibercultura, que surgem os diários online nas Licenciaturas a 

distância. 

 Perante um curso de formação de professores, não podemos entender a 

concepção de formação como um resultado de uma atividade educativa restrita, pois se 

trata de um fenômeno que compreende diferentes facetas da atividade curricular 

(MACEDO & GUERRA, 2014). Em outras palavras, a formação constitui uma história 

narrada, e, portanto, essa narrativa se revela ao longo da vida (MACEDO, 2013). 

Baseado nisso, indago: o diário reflexivo pode se constituir como dispositivo 

pedagógico de reflexão? Vejamos, se o diário online permite ao sujeito refletir de 

maneira pensada e organizada sobre suas experiências, entendo que, logo, o diário 
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online pauta-se na compreensão dos acontecimentos mobilizadores da aprendizagem. 

Nesse sentido, a escrita em um diário online por parte de um licenciando, gera um 

processo “crítico e situado profundo de compreensão das aprendizagens e dos 

respectivos artefatos mediadores” (MACEDO & GUERRA, 2014, p. 43). Posto isto, o 

diário online se constitui sim como dispositivo pedagógico de aprendizagem, pois 

estabelece-se como uma narrativa reflexiva e ao mesmo tempo formativa das 

experiências e práticas que foram realizadas durante a sua vida como professor em 

formação. Ao contrário, no entanto, do que alguns podem chegar a afirmar, o diário 

escrito chega a romper com os modelos instituídos de formação e escrita, tendo em vista 

que a experiência de narrar sobre si, provoca, senbiliza e empondera o sujeito narrador a 

inventar e disseminar uma “escrita instituidora” (BARBOSA & HESS, 2010, p. 97). 

 Zabalza (2004) explica que o diário online possui, portanto, um caráter 

formativo, pois parte do princípio de que os professores, ou licenciandos, estão 

partilhando situações problemáticas que emergem no decorrer das atividades 

profissionais que envolvem um professor. O autor ainda chama essas situações 

emergentes como dilemas, e por isso, explica a importância de compartilhá-los em 

grupos. Essa observação é muito pertinente, pois um determinado problema em sala de 

aula pode ser um dilema para mim, contudo, não para outros professores (em formação 

ou já formados). Sendo assim, esse aspecto reflexivo concebido pelos diários online é 

não só uma ferramenta de formação, como também dispositivos de pesquisa e 

investigação para a pesquisa (auto)biográfica. 

 A partir dessas observações, é possível conceber o diário online como uma 

narrativa que, não só permite ao sujeito falar de si, e de suas práticas docentes, como 

também reconhecer o ocorrido em sua ação servindo de instrumento de investigação e 

reflexão de suas ações (SANTOS & WEBER, 2014). Se existe ainda alguma dúvida 

sobre o uso da linguagem escrita sobre a oral, concordo com Ardoino (2003, p. 93), ao 

explicar que “a linguagem não é utilizada como meio, é reconhecida como matéria-

prima”. Em outras palavras, o autor e pesquisador francês, explica que o ser humano 

possui uma voz, e que essa voz expressando-se por meio da linguagem, seja ela oral ou 

escrita, não se configura apenas como ferramenta para coletar dados, mas para ouvi-los. 

Isso mesmo, simplesmente, ouvi-los. Ou lê-los.  

 Por fim, ainda citaria o livro “O conhecimento de si: estágio e narrativas de 

formação de professores”, de Elizeu Clementino Souza, quando o mesmo discute de 

maneira bastante rigorosa e sistemática que as narrativas (auto)biográficas propiciam 
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grande compreensão de si e autorreflexão para a formação dos professores que se 

encontram em um estágio supervisionado. Em um momento, ele diz: 

 

A narrativa (auto)biográfica, ou mais, especificamente, a narrativa de 

formação, oferece um terreno de implicação e compreensão dos 

modos como se concebe o passado, o presente,e, de forma singular, as 

dimensões experienciais da memória de escolarização. entender as 

afinidades entre narrativas (auto)biográficas, o processo de formação e 

autoformação no contexto da formação inicial e do estágio 

supervisionado, a partir das trajetórias de escolarização, é fundamental 

para relacioná-las com os processos constituintes da aprendizagem 

docente (SOUZA, 2006b, p.101). 
 

 Neste sentido, estou a conceber o diário online (ou diário reflexivo) como uma 

narrativa (auto)biográfica, podendo, nesse contexto ser dispositivo de formação na 

cibercultura como resgatador dessas memórias, como alguém que caminha para si e 

torna-se formador (JOSSO, 2004). 

 

O Memorial 

Provavelmente, um dos trabalhos mais complicados de se fazer – para a maioria 

– é o escrever sobre si mesmo. Talvez porque as pessoas não estejam acostumadas de se 

autocriticarem, ou de refletirem sobre suas próprias ações. Somos seres tão complexos e 

em constante transformação, que de alguma forma isso contribua para dificultar essa 

análise ao escrever sobre si para alguns. Esse é um dos desafios enfrentados, e na 

maioria das vezes, vencidos por um licenciando ao chegar na fase final do último 

Estágio Supervisionado em alguns cursos de licenciatura
1
: a escrita do Memorial como 

trabalho de conclusão de curso. Para Hess (2006), o trabalho Memorial e os diários 

reflexivos mais do que qualquer outra forma de escrita, podem explorar a complexidade 

do ser. Isso, porque a narrativa e a (auto)biografia, permitem operar e trabalhar com a 

subjetividade, e a perspectiva de quem o escreve (SILVA & MAIA, 2010). Ainda neste 

contexto, concordo com Vasconcelos (2000), quando diz que a elaboração da 

(auto)biografia e história aumenta o limite de possibilidades de análises das situações da 

estrutura social do cotidiano, que se transforma em “espaço de imaginação, de 

resistência, de resignação e criação.” (VASCONCELOS, 2000, p. 9). O trabalho 

Memorial permite essa construção do licenciando. Eu chamaria uma construção de si, 

                                                           
1
O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

modalidade a distância, exigiu em 2015.2 para aprovação no componente curricular Estágio 

Supervisionado de Professores III, o trabalho de Memorial. 
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pois é o momento de unir todas as “peças” do percurso percorrido durante toda a 

licenciatura. São experiências e vivências que permitiram formar esse profissional. 

Tudo isso constitui para mim, como material empírico de pesquisa e como instrumento 

investigativo parte das narrativas autobiográficas. Severino define essa escrita 

acadêmica como  

[...] uma autobiografia configurando-se como uma narrativa 

simultaneamente histórica e reflexiva. Deve então ser composto sob a 

forma de um relato histórico, analítico e crítico, que dê conta dos fatos 

e acontecimentos que constituíram a trajetória acadêmico-profissional 

de seu autor, de tal modo que o leitor possa ter uma informação 

completa e precisa do itinerário percorrido (SEVERINO, 2001, p. 

175). 

Nesta perspectiva, o licenciando é encarado como sujeito ativo do processo de 

produção de conhecimento, pois esta começa no registro de suas memórias, de suas 

expectativas, bem como de suas ideias e experiências ao longo da jornada. Esse é mais 

um motivo pelo qual também escolhi a leitura do Memorial dos licenciandos de 

Ciências Biológicas. Entendo quea leitura desse tipo de escrita me possibilita acessar a 

subjetividade da formação docente dos sujeitos de pesquisa em questão aqui. Nesse 

sentido, Bragança (2009) aponta que os trabalhos (auto)biográficos, como o Memorial, 

enfatizam bastante os percursos formativos, ganhando então importância no estudo de 

formação de professores, uma vez que nas palavras da própria autora, este tipo de 

estudo “envolve a construção dos saberes da própria vida” (p.9). 

De acordo com Passegi (2010), o memorial vem se construindo e se modificando 

de acordo com a transformação do ensino superior no Brasil. Ao defender a escrita do 

memorial, a autora o define como uma prática social acadêmica, explicando que 

“enquanto narrativas de vida institucionalizadas, instauram a problemática da 

reinvenção de si, num contexto de injunção institucional” (PASSEGGI, 2006, p. 203-

204). Constituindo assim, o Memorial como uma escrita/narrativa reflexiva. Para Souza 

(2006) a escrita de si por meio dos memoriais tem a capacidade de “reconstruir 

experiências, refletir sobre dispositivos formativos e criar espaço para uma 

compreensão da sua própria prática” (p. 159). Os memoriais acadêmicos tendem a nos 

revelar “modos discursivos construídos pelos sujeitos em suas dimensões sócio-

históricas e culturais numa interface entre memória e discursos de si” (SOUZA, 2008, p. 

39). Nesse sentido, o memorial como foco de pesquisa vinculada às pesquisas 

(auto)biográficas em sua dimensão autopoiética subsidia a interpretação das 



 

53 
 

experiências vividas nos percursos formativos. Autopoiética pela valorização do texto e 

estilo – a própria vida em forma textual - e interpretação no sentido de atribuir 

significados às experiências individuais e coletivas narradas ao longo do memorial. 

Entrevista narrativa 

 Outro método que utilizei para atingir os meus objetivos foi a entrevista 

narrativa por meio do grupo focal. Esse método foi proposto cerca de 50 anos atrás, e 

durante muito tempo foi uma metodologia ignorada por boa parte dos pesquisadores 

universitários (MORGAN, 1997). Ao contrário dos pesquisadores de marketing, que 

logo perceberam as várias vantagens do uso desse método, entre elas: o baixo custo, a 

rapidez com que o grupo focal fornece dados válidos e confiáveis, entre outros. 

Basicamente, o grupo focal consiste na interação de um grupo de – composto por 6 a 12 

participantes – moderado geralmente pelo próprio pesquisador, com o objetivo de 

investigar a frequência de determinados comportamentos ou opiniões ocorrentes 

(BOGARDUS, 1926). Morgan (1997) define grupos focais como sendo uma técnica de 

pesquisa qualitativa, derivada de entrevistas onde são coletadas informações através das 

interações grupais. Além disso, o autor explica que embora o número máximo sejam 12 

pessoas, não impede de que possa haver um grupo um pouco maior de acordo com as 

necessidades propostas por quem está investigando. 

 A coleta de dados através de um grupo focal se baseia na tendência humana de 

formar ou dar opiniões, bem como ter atitudes ao interagir com outros indivíduos sobre 

determinado objeto (assunto). Johnson (1994) explica que essa técnica parte do 

princípio de que a energia gerada pela interação do grupo resulta em uma maior 

diversidade e profundidade de respostas. Em outras palavras, a sinergia entre os 

participantes é tanta, que leva a resultados que vão além da soma das partes individuais. 

A partir desse resultado, pode-se observar e identificar as percepções, os sentimentos, as 

atitudes e as ideias dos participantes envolvidos no diálogo a respeito de um 

determinado assunto. No meu caso, trabalhei o grupo focal para identificar as 

necessidades formativas que emergem da licenciatura de Ciências Biológicas EaD no 

caso da UFRN. 

 Para executar a entrevista narrativa por meio do grupo focal, realizei três passos: 

primeiro, o planejamento. Greenbaum (1999) explica que um bom planejamento e a 

escolha criteriosa do moderador e dos participantes é essencial para um resultado 

efetivo do grupo focal. Sendo assim, o moderador escolhido foi eu, por ser o maior 
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interessado no objeto de estudo da pesquisa; os participantes foram os licenciandos, que 

eram os sujeitos da pesquisa; e todo o planejamento foi desenvolvido a partir do tema 

central necessidades formativas de licenciandos em Ciências Biológicas a distância 

na UFRN. O segundo passo foi a discussão propriamente dita. Nessa etapa, segui as 

orientações de Caplan (1990), que sugere a progressão natural dos assuntos, partindo de 

tópicos mais gerais até o foco específico da minha pesquisa. Comecei fazendo perguntas 

que poderiam envolver qualquer licenciando em Biologia, e fui então afunilando minhas 

perguntas para identificar possíveis necessidades formativas dos meus sujeitos. Em 

terceiro lugar, esteve a análise dos resultados. O fruto dessa análise é que faz parte do 

corpo dessa pesquisa, em relação às necessidades formativas dos licenciandos. 

 

Sujeitos da Pesquisa: os narradores de si 

 Os sujeitos da pesquisa foram licenciandos do curso de Ciências Biológicas a 

distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O curso tem uma 

duração de quatro anos, com atividades acadêmicas distribuídas em oito semestres 

letivos. A Licenciatura EaD de Ciências Biológicas da UFRN, tem como objetivo 

“promover a formação de professores em ciências e biologia a partir de uma adequada 

fundamentação teórica, como base para uma ação competente, que inclua o 

conhecimento” (UFRN, 2008)
2
. Nesse sentido, estão previstas 200 horas de atividades 

extra-curriculares de caráter científico-cultural. Uma característica intrínseca da 

educação a distancia são os polos de apoio. Esses são locais que dispõem de: laboratório 

de informática, biblioteca e secretaria acadêmica. 

 Os estudantes-alvo da minha pesquisa estavam cursando o Estágio 

Supervisionado III. Os estágios supervisionados (três ao total na licenciatura 

supracitada) são todos acompanhados pelo professor do componente curricular com a 

mediação de tutores presenciais e professores responsáveis das escolas onde são 

realizados os estágios. De acordo com o Projeto Pedagógico da Licenciatura em 

Ciências Biológicas a distância da UFRN, a ementa dessa disciplina é 

 

“Procedimentos metodológicos e recursos didáticos. Análise e 

aplicação das teorias de aprendizagem para o ensino de Ciências e de 

Biologia. Atividade supervisionada de execução do projeto 

educacional, e/ou de uma pesquisa de iniciação científica e/ou 

                                                           
2
 Disponível em http://www.sedis.ufrn.br/index.php/cursos/cursos-oferecidos/pos-graduacao-

2/licenciatura/licenciatura-em-ciencias-biologicas, acessado em 24 de Setembro de 2015. 

http://www.sedis.ufrn.br/index.php/cursos/cursos-oferecidos/pos-graduacao-2/licenciatura/licenciatura-em-ciencias-biologicas
http://www.sedis.ufrn.br/index.php/cursos/cursos-oferecidos/pos-graduacao-2/licenciatura/licenciatura-em-ciencias-biologicas
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exercício de sala de aula em Ensino Fundamental e Médio” (UFRN, 

2008)
3
. 

  

 Desse modo, esse componente curricular se propõe a promover a verificação 

(por parte do aluno e do professor) de procedimentos metodológicos referentes à sua 

prática pedagógica em sala de aula. Passemos agora aos procedimentos que foram 

utilizados para realizar a análise do material empírico. 

Procedimentos de análise para interpretação do Material Empírico 

 As pesquisas (auto)biográficas cada vez mais se consolidam no Brasil como uma 

perspectiva de investigação sobre a formação docente, e como prática de formação 

(SOUZA, 2014). Nesse sentido, Delory-Mermberger (2012) nos introduz a questões 

pertinentes aos pressupostos epistemológicos, dimensões metodológicas e 

possibilidades de análise nas pesquisas (auto)biográficas. Entendo que existem diversas 

maneiras de realizar-se análise com fontes narrativas, (auto)biográficas, memoriais. No 

entanto, é necessário destacar as contribuições teóricas que Poirier et. al (1999) têm 

construído acerca da análise compreensiva-interpretativa das narrativas. O autor explica 

que as narrativas (auto)biográficas podem ser percebidas como corpus de pesquisa, 

tendo em vista que são recolhidas tanto de forma oral como escritas, entendendo-se 

corpus como “[...] um material qualitativo constituído por um conjunto de histórias de 

vida, de sujeitos de um universo populacional nitidamente definido e dos fins que se 

procura atingir [...]” (PINEAU, 1999, p.108). 

 Nesse sentido, as narrativas (auto)biográficas que são coletadas sob a forma de 

pesquisa ou mesmo em práticas de formação “centram-se nas trajetórias, percursos e 

experiências dos sujeitos, marcadas por aspectos históricos e subjetivos frente às 

reflexões e análises construídas por cada um sobre o ato de lembrar, narrar e escrever 

sobre si” (SOUZA, 2014, p. 43). Dessa forma, a análise compreensivo-interpretativa das 

narrativas (auto)biográficas, tem por definição  

 

evidenciar a relação entre o objeto e/ou práticas de formação numa 

perspectiva colaborativa, seus objetivos e o processo  de investigação-

formação, tendo em vista apreender regularidades e irregularidades de 

um conjunto de narrativas orais ou escritas, partem sempre da 

singularidade das histórias e das experiências contidas nas narrativas 

                                                           
3Disponível em 

http://www.sedis.ufrn.br/images/documentos/cienciasbiologicas/projeto%20do%20curso%20de

%20ciencias%20biologicas.pdf, acessado em 24 de Setembro de 2015 

http://www.sedis.ufrn.br/images/documentos/cienciasbiologicas/projeto%20do%20curso%20de%20ciencias%20biologicas.pdf
http://www.sedis.ufrn.br/images/documentos/cienciasbiologicas/projeto%20do%20curso%20de%20ciencias%20biologicas.pdf
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individuais e coletivas dos sujeitos implicados em processos de 

pesquisa e formação (SOUZA, 2014, p. 43). 

 

 Souza (2006a) refere-se à essa análise como possuidora de três tempos: 

 

Para a análise interpretativa das fontes utilizei a ideia metafórica de 

uma leitura em três tempos, por considerar o tempo de lembrar, narrar 

e refletir sobre o vivido. Desta forma, a interpretação aconte56éu 

desde o momento inicial da investigação-formação tanto para o 

pesquisador, quanto para os sujeitos envolvidos no projeto de for-

mação, a qual se organizou a partir dos seguintes tempos: - Tempo I: 

Pré-análise / leitura cruzada; - Tempo II: Leitura temática - unidades 

de análise descritivas; - Tempo III: Leitura interpretativa-

compreensiva do corpus (SOUZA, 2006a, p. 79). 

 

Basicamente, na pré-análise (Tempo I), fiz a construção do perfil de grupo, do 

individual ao coletivo; no Tempo II agrupei as unidades temáticas de análise. Esses 

agrupamentos/unidades estão relacionados com a complexidade e a totalidade de cada 

experiência narrada (SOUZA, 2014);por último, a interpretação das unidades temáticas 

(Tempo III). Essa, por sua vez, consistiu na identificação de singularidades, 

compreensão das continuidades e descontinuidades entre as narrativas dos sujeitos 

usadas para compor cada unidade temática (SOUZA, 2014).  

De acordo com Souza (2014) “O primeiro tempo de análise revela-se como 

singular, tendo em vista a construção do perfil do grupo pesquisado [...]” (p. 44). Assim, 

o Tempo I da minha análise, serviu-me como “endereçador” do perfil do licenciando em 

Ciências Biológicas a distância da UFRN. Desde o início em que essa pesquisa foi 

proposta, foi importante para mim traçar o perfil do licenciando EaD da UFRN, tendo 

em vista que creio em uma heterogeneidade nesse aspecto. Valo-me ainda do discurso 

de Souza (2014) quando diz que “No processo de leitura cruzada ou na pré-análise, faz-

se pertinente considerar as singularidades de cada história de vida expressa nos textos 

narrativos e revelados pelos sujeitos” (p.43). 

Em relação ao Tempo II, é válido aqui considerar que a construção das unidades 

temáticas, tendo em vista o tipo de análise adotado em minha pesquisa, eram 

aprendizagens da docência, e necessidades formativas. Encontrei aporte teórico para 

essas duas unidades temáticas em Arruda et. al. (2012) e Lima (2013). A partir do 

mapeamento e apreensão dessas unidades nas narrativas dos meus sujeitos de pesquisa 

“remetem sempre para a complexidade e a totalidade de cada experiência narrada, seja 

através da pertinência e recorrência dos episódios ou das suas irregularidades e 
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particularidades da vida em suas diferentes formas de manifestação ou de expressão” 

(SOUZA, 2014, p. 45). Esses critérios de análise por mim utilizados me permitiram 

refletir sobre o modo como cada sujeito narrou oralmente ou escreveu sobre si durante a 

pesquisa. Nesse sentido, o agrupamento dessas duas unidades temáticas de análise 

consistiu no meu modo de interpretar as regularidades e irregularidades presentes no 

discurso dos licenciandos. Diante disso, procurei sempre trabalhar de maneira 

contextualizada, ao estabelecer diálogos entre o particular e o geral, o indivíduo e o 

coletivo (FERRAROTI, 1988). Ao retomar esses dois conceitos – particular e geral – 

Souza explica que 

no que se refere as narrativas e histórias de vida, compreende-se que a 

análise horizontal e as unidades de análise temática possibilitam, a 

partir da leitura interpretativa-compreensiva, superar o agrupamento 

sucessivo de repetições contidas nos textos narrativos - saturação da 

informação -, explicitando particularidades individuais do corpus e da 

seleção de lembranças e experiências significativas dos sujeitos em 

suas trajetórias de vida, o que remete-nos à ideia de que o 

agrupamento das unidades de análise temática vai se constituindo 

mediante ao sistema de referência de cada sujeito quando narra sua 

própria história (SOUZA, 2014, p. 46). 

 

 No Tempo III da minha análise, busquei dar significação ao que foi dito pelos 

meus sujeitos de pesquisa. Esse exigiu-me uma releitura do corpus das narrativas dos 

licenciandos, me fazendo recorrer aos agrupamentos temáticos dessa dissertação 

(aprendizagens da docência e necessidades formativas). No meu ponto de vista, este 

último momento do meu procedimento de análise, remeteu-me à uma sistematização, e 

postura de ética maior ao lidar com o material empírico. Uma sistematização tendo em 

vista o processo como um todo ao ler as narrativas (auto)biográficas, e dar a esse 

procedimento uma ordem contextualizada de temas e conceitos referenciados no que 

entendo serem evidências no discurso narrativo dos meus sujeitos aprendizagens da 

docência e necessidades formativas. O que constituiu o coração do meu trabalho, pois 

são as discussões que trago a partir de minhas inferências sobre o que foi dizível e não 

dizível pelos licenciandos. Já postura ética, pois operar com análise de biografias 

demandou de mim equilíbrio e atenção ao respeitar as regras da linguística e da 

interpretação no que foi narrado. Essa eticidade durante todo meu percurso de análise do 

material coletado não só é pertinente, como também vem demonstrar a importância 

quando lidamos com pesquisas (auto)biográficas. No próximo capítulo, explorei as falas 
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dos sujeitos, resultando em diversas contribuições e colaborações para o campo das 

pesquisas de formação de professores de biologia a distância. 

CAPÍTULO 03 - APRENDIZAGENS DA DOCÊNCIA DE 

LICENCIANDOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS A 

DISTÂNCIA/UFRN 

 Nesse capítulo, apresento os resultados e as discussões a partir da análise do 

material empírico. Ao longo da análise trago várias falas dos licenciandos, na tentativa 

de evidenciar melhor o que eles queriam dizer. Sendo assim, meu objetivo na escolha de 

usar alguns excertos maiores do que simplesmente pequenos trechos, é o de 

contextualizar a fala dos sujeitos da pesquisa. Até chegar aos Focos de Aprendizagem 

Docente, iniciemos uma pequena conversa sobre docência e aprendizagem. 

Para início de conversa... 

Ao longo da docência, nós professores nos encontramos em um processo 

contínuo de aprendizagem. Enquanto nos apropriamos dos conhecimentos, vamos 

articulando teoria e prática, refletindo sobre essas práticas e assim passamos a 

identificar as transformações que ocorrem em nossas concepções pedagógicas. Diante 

disso, Isaia (2007) explica que 

[...] tornar-se docente se realiza em um processo de aprendizagem que 

acompanha toda a trajetória do professor, indicando sua incompletude 

como ser humano e como docente. A aprendizagem seja qual for, faz 

parte da natureza humana. Cada um nasce na condição de aprendiz e o 

que faz com essa ferramenta humana depende de inúmeros fatores, 

tanto exógenos quanto endógenos. Aprender durante toda a vida e em 

toda a trajetória profissional é uma construção que todo professor 

precisa aceitar, para poder construir-se como docente (ISAIA, 2007, 

p. 157). 

 Durante esse processo, passamos pela aprendizagem da docência. Não entendo a 

docência como algo inato, mas como algo construído ao longo da trajetória do 

licenciando e depois dela. Embora seja perceptível que algumas pessoas desenvolvam 

com mais facilidade as habilidades necessárias para ser professor. Em relação às 

pesquisas nessa área, no Brasil, houve uma diminuição gradativa de pesquisas 

envolvendo processos de formação de professores, seja inicial ou continuada (ANDRÉ, 

2010). Mizukami et. al. (2003) demonstram que o tempo reservado à aprendizagem da 

docência constitui-se como um dos desafios para as instituições formadoras de 
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professores, especialmente no momento acadêmico mais intenso na vida de um 

licenciando, que considero ser o Estágio Supervisionado. Nesse sentido eu me indago: 

como os professores aprendem a dar aulas? Como nós – professores – construímos os 

conhecimentos sobre o ensino? Esses são alguns dos aspectos dentro da aprendizagem 

da docência. 

 Se esse é um tema bastante pertinente, sobretudo para instituições de 

Licenciatura, me pergunto: como podemos indicar evidências de aprendizado da 

docência? É para responder a esse tipo de pergunta que começarei a explicar os aportes 

teóricos que constituem esse capítulo, os Focos de Aprendizagem da Docência (FAD). 

Os FAD surgiram a partir da proposta de Arruda et. al. (2012) em criar uma analogia 

aos Focos de Aprendizagem Científica (Strands of Science Learning). Em um relatório 

denominado Learning Science in Informal Enviroments: People, Places, and Pursuits 

(NRC, 2009), o National Research Council (NRC) elaborou os Strands of Science 

learning (focos da aprendizagem científica) ao realizar uma ampla revisão de trabalhos 

relacionados à aprendizagem científica. Esses focos articulam entre si um conjunto de 

seis habilidades científicas específicas associadas à aprendizagem como demonstrado 

no quadro a seguir. 

Foco 1 [interesse científico]. O estudante experimenta interesse, envolvimento 

emocional, curiosidade e motivação para aprender sobre fenômenos do mundo natural e 

físico. 

Foco 2 [conhecimento científico]. O estudante compreende e utiliza os principais 

conceitos, explicações, argumentos, modelos, teorias e fatos científicos criados para a 

compreensão do mundo natural. 

Foco 3 [prática científica]. O estudante se envolve com a prática científica, 

manipulando, testando, observando, gerando e explicando as evidências científicas, 

redefinindo teorias e construindo novos modelos baseados na observação e dados 

experimentais. 

Foco 4 [reflexão sobre a ciência]. O estudante reflete sobre a ciência como uma 

maneira de conhecer, sobre sua história, sobre os processos, conceitos e instituições 

científicas e as ferramentas científicas, assimilando valores dessa comunidade. 
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Foco 5 [comunidade científica]. O estudante participa de atividades desenvolvidas em 

uma comunidade científica e aprende as práticas com outros, utilizando a linguagem e 

as ferramentas científicas, assimilando valores dessa comunidade. 

Foco 6 [identidade científica]. O estudante pensa sobre si mesmo como um aprendiz da 

ciência e desenvolve uma identidade como alguém que conhece, utiliza e, às vezes, 

contribui para a ciência. 

Quadro 2 – Focos da Aprendizagem Científica 

FONTE: ARRUDA et. al., 2012. 

 

 Dado esse pequeno referencial sobre a aprendizagem docente, passemos agora a 

demonstrar como foi construído os Focos de Aprendizagem Docente a partir da 

comparação com o quadro dos Focos da Aprendizagem Científica. A seguir, ao realizar 

minha análise estabeleço um diálogo entre Arruda et. al, (2012) e outros teóricos do 

pensamento e da Educação. 

 

3.1. Construindo os Focos da Aprendizagem Docente
4
 

 Passos (2004), explica que a aprendizagem da docência passa pelo interesse e 

pela disponibilidade do futuro professor. Eu entendo que a motivação e a mobilização 

do licenciando são peças chave para aprender a ser professor. Nesse sentido, deveríamos 

dar mais importância “aos motivos de ação do professorado, pois temos educado as 

mentes, mas não o desejo, não educamos a vontade” (SACRISTÁN, 2005, p. 86). 

Diante disso, Arruda et al (2012) criaram o Foco 1, centrado no desenvolvimento do 

interesse pela docência. O foco 1 é então o interesse pela docência. 

 Na proposta de construir o segundo foco, Arruda et al (2012) concentraram-se 

no conhecimento na ação e a reflexão na ação. Para tanto, uniram os focos 2 e 3 de 

aprendizagem científica. Isso porque entenderam que  

 

no centro da aprendizagem para a docência encontra-se o 

desenvolvimento da prática reflexiva, uma concepção  que procura 

considerar que os professores desenvolvem certo conhecimento 

relacionado diretamente à sua prática (o ‘conhecimento prático do 

professor’), fruto da sua experiência e das diversas tentativas de 

implementar a ação educativa (ARRUDA, et al., 2012 p. 30). 

 

                                                           
4
 A aprendizagem docente envolve os vários saberes do processo de docência, e por isso a fim 

de esclarecer melhor os Focos de Aprendizagem Docente (FAD) trago outros autores – e não 

necessariamente somente os do FAD – para que possam dialogar com os Focos. 
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O conhecimento na ação seria o conhecimento que o professor possui, e ao ser 

acumulado ao longo do tempo, pode ser identificado como o conhecimento de casos, 

relacionado à sua prática (GARCIA, 1992). Já a reflexão na ação é aquela que ocorre in 

actu, quando o professor precisa responder à uma situação-problema que surge no 

momento da aula. Compreendo que esse tipo de reflexão é um ótimo 

indicativo/instrumento de aprendizagem da docência, pois permite ao professor 

confrontar suas convicções ao encontrar uma realidade problemática. Apesar de que, 

nesse caso as circunstâncias como a pressão do tempo, por exemplo, não permitam o 

rigor de uma análise sistemática do caso. Esses dois tipos de conhecimento 

(conhecimento na ação e reflexão na ação), por serem fundidos com a prática compõem 

o foco do conhecimento prático. Sendo assim, o foco dois é o conhecimento prático da 

docência. 

A reflexão sobre a reflexão na ação é uma análise que o professor faz a 

posteriori quando encontra um problema em sala de aula. Ao dispor de tempo e de 

instrumentos teóricos, o professor tem a oportunidade de realizar uma reflexão sobre 

sua prática pedagógica em sala de aula, podendo mudá-la ou não. Trata-se, portanto de 

uma investigação sobre a própria prática “colocando as bases para o que se 

convencionou denominar o professor pesquisador” (PIMENTA, 2004, p. 20). O que me 

lembrou de John Dewey, em seu livro Como Pensamos (1959), onde ele apresenta a 

teoria da investigação para nós educadores, não separando o pensamento e o sentimento 

da ação, pois se aproxima da construção do terceiro foco. 

Primeiro passo- envolve a ocorrência de um problema. Dewey diz que toda 

investigação começa com uma dúvida genuína ao deparar com a dúvida ou problema 

quando se enfrenta algum conflito em nossas situações rotineiras.  

Segundo passo envolve a intelectualização ou elaboração do problema. Dewey 

indica que uma pergunta bem formulada, ou seja, um problema bem analisado é meia 

resposta dada. Se soubermos exatamente qual é o problema, ao mesmo tempo 

encontramos uma saída para resolvê-lo. O problema e a solução emergem, 

simultaneamente, ao selecionar os fatos, estruturá-los em suas condições especificadas e 

nas consequências anotadas. 

Terceiro passo - envolve a hipótese, e a construção desta compreende o uso 

criativo da imaginação para desenvolver possíveis soluções. Requer cuidadosa análise 

dos fatos a serem verificados, pois formular uma hipótese não é uma atividade regrada, 

mas requer habilidade, autocontrole e precisão.  
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Quarto passo- envolve o raciocínio, ou seja, as ideias que vêm à mente são 

capazes de grande desenvolvimento, e esse ato de raciocínio analisa as condições 

existentes e o conteúdo da hipótese, amplia o conhecimento ao mesmo tempo em que 

depende do que já é conhecido e das facilidades de transmiti-lo. 

O quinto passo - envolve a verificação da hipótese, fazer alguma coisa para 

produzir o resultado previsto e assim por em prova a hipótese. Dewey aponta para o fato 

de que as fases são um esboço de traços indispensáveis dentro do pensamento reflexivo 

e que não há uma sequência nas fases, ou mesmo distinção entre elas, os passos só são 

distintos dentro do corpo de uma investigação ou reflexão, sendo que o tato e a 

sensibilidade intelectual são determinantes para alcançar o êxito das fases do 

pensamento.  

Quadro 3 – As cinco fases do pensamento reflexivo. 

FONTE: Inspirado em DORIGON & ROMANNOWSKI, 2008. 

 

Embora Arruda et. al., (2012) não tenham utilizado Dewey em seu referencial, é 

possível perceber o diálogo entre o foco de aprendizagem e o pensamento de Dewey. 

Para tanto, ao analisar o papel da reflexão na experiência, Dewey (1979) observa que o 

pensamento/reflexão é “o discernimento da relação entre o que tentamos fazer e o que 

acontece como consequência” (p. 165). Nesse sentido, a experiência reflexiva é 

concebida como o pensar sobre a ação e efeito desta. Eu entendo que a reflexão a 

posteriori da ação docente é um elemento que provoca uma experiência de mais 

qualidade, tornando-a mais significativa. A partir disso, foi constituído o foco 

relacionado à reflexão sobre a prática, o foco três, denominado reflexão sobre a 

docência. 

Pimenta (2002) explica que a prática docente reflexiva, por se tratar de uma 

prática social, só pode ocorrer a partir de coletivos. O autor argumenta que as escolas 

deveriam ser transformadas em “comunidades de aprendizagem nas quais os professores 

se apoiem e se estimulem mutuamente” (PIMENTA, 2002, p. 26). Schön (2000) me 

provoca ao dizer que um ensino prático reflexivo pode produzir mudanças significativas 

na escola, e que por isso, não deve ser uma prática isolada, envolvendo assim todos os 

professores da escola. O que nos leva ao foco quatro, denominado comunidade 

docente. 

O último foco trata da identidade, que é também um dos tradicionais temas, 

sobretudo em pesquisas de formação de professores (PASSOS et al., 2010). Mockler 

(2011) explica que a identidade docente envolve três dinâmicas: o ambiente externo da 
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política, o contexto profissional e a experiência pessoal. Cada uma dessas dinâmicas 

apresentam movimentos distintos do “ser-professor” a resultar em uma melhoria 

qualitativa “do envolvimento e compreensão de si próprio, do campo de trabalho ou 

esferas políticas” (IZA et al., 2014, p. 276). Da mesma maneira, entendo que embora 

seja ao longo da profissão que a identidade docente seja construída, é no processo de 

sua formação inicial, em especial o Estágio Supervisionado que ela é consolidada 

(PIMENTA & LIMA, 2004). Esses argumentos constroem o quinto foco sobre o 

desenvolvimento da identidade docente, denominado identidade docente. 

A partir das construções teóricas apresentadas anteriormente, posso construir um 

novo quadro com os Focos de Aprendizagem Docente, desenvolvido por Arruda et al 

(2012) a partir de analogias estabelecidas com o Quadro 1. 

 

Foco 1 [interesse pela docência]. O estudante experimenta interesse, 

envolvimento emocional, curiosidade, 

motivação, mobilizando-se para exercer e 

aprender cada vez mais sobre a docência. 

Foco 2 [conhecimento prático da 

docência]. 

A partir do conhecimento na ação e com 

base na reflexão na ação, o estudante 

desenvolve o conhecimento de casos, um 

repertório de experiências didáticas e 

pedagógicas que orientam a sua prática 

cotidiana in actu. 

Foco 3 [reflexão sobre a docência]. Frente a novos problemas originados de 

sua prática, os quais não conseguiu 

resolver no momento em que ocorriam, o 

futuro professor, com base em 

instrumentos teóricos, analisa a situação 

sistematicamente, envolvendo-se com a 

pesquisa e reflexão a posteriori sobre sua 

prática e o seu conhecimento acumulado 

sobre ela, de modo a resolver os 

problemas inicialmente detectados. Trata-

se de desenvolver a dimensão da pesquisa 
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no futuro professor. 

Foco 4 [comunidade docente]. O estudante participa de atividades 

desenvolvidas em uma comunidade 

docente, aprende as práticas e a linguagem 

da docência com outros professores ou 

futuros professores, assimilando valores 

dessa comunidade e desenvolvendo a 

reflexão coletiva. 

Foco 5 [identidade docente]. O estudante pensa sobre si mesmo como 

um aprendiz da docência e desenvolve 

uma identidade como alguém que se 

tornará futuramente um professor de 

profissão. 

Quadro 4 – Focos de aprendizagem docente 

FONTE: Adaptado a partir de ARRUDA et al., 2012. 

 

Cada aspecto dos FAD pode trazer consigo evidências da aprendizagem docente. 

Cada foco representa uma dimensão deste aprendizado, que sabemos não ocorrer de 

maneira compartimentada e individualizada (MORYAMA et al, 2013).Os FAD podem 

ser usados em vários contextos de configurações de aprendizagem como “disciplinas da 

licenciatura, no estágio supervisionado, em cursos de formação em serviço ou outras 

configurações menos formais e em programas como o PIBID.” (ARRUDA et al., 2012, 

p.44). No contexto desta pesquisa, utilizei os focos de aprendizagem docente para 

evidenciar nas falas dos meus sujeitos de pesquisa (licenciandos em Ciências 

Biológicas) cursando o Estágio Supervisionado III, o que aprenderam sobre a docência. 

3.2. O interesse pela docência: entre a inspiração e o estágio 

 Estão nesse grupo todos os licenciandos que demonstraram interesse, estímulo e 

motivação, mobilizando-os de diversas formas para aprender sobre a docência e querer 

ser professor. 

Ao ler o material empírico coletado, pude perceber que posso localizar os 

sujeitos que apresentaram esse foco em dois grupos principais: aqueles que foram 

motivados por um professor do passado (cujo grupo irei chamar de professor do 

passado, sobretudo uma inspiração); e um grupo em que o interesse em dar aulas só 
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veio depois dos estágios (a esse chamarei de Estágio: é aqui a decisão final?). No 

primeiro grupo, quero destacar algumas falas: 

“Como já falei um pouco anteriormente o meu interesse pala docência 

surgiu desde as series iniciais através da minha professora de Ciências 

e só aumentaram com o meu desenvolvimento escolar” – MARIA 

(Licenciando (a). Memorial. 2015). 

“só em observar meu professor dando aula, sempre me via no lugar 

dele um dia, sentia a emoção que era ensinar, saber que aqueles a vida 

profissional, pessoal e estudantil dos alunos dependia de um professor, 

o quanto era importante aquela profissão na formação de cada um 

daqueles alunos” – CLÉCIO (Licenciando (a). Memorial. 2015). 

 

“Meu interesse de ser professor surgiu no momento em que percebi o 

quanto compartilhar conhecimentos é satisfatório para mim e para os 

alunos, desde a 8ª série que senti esse desejo, graças a meu professor 

de Biologia que se chamava Paulo, a maneira dele lecionar me fez 

despertar o interesse pela biologia e pela vontade de compartilhar 

conhecimentos” – ALBERTO (Licenciando (a). Memorial. 2015). 

 

“O meu interesse pela docência partiu ainda no ensino fundamental 

onde tive a oportunidade de estudar com educadores realmente 

compromissados com o aprendizado efetivo dos educandos”–

FABIANA (Licenciando (a). Memorial. 2015). 

 

 As emoções que perpassam no interior do licenciando ao lembrar-se do passado, 

me mostra que para alguns, o professor da educação básica teve papel importante na 

influência da escolha da profissão. Eu notei que todos os licenciandos que foram 

inspirados por algum professor do passado no interesse pela docência puderam 

experimentar no estágio alegria, contentamento e o desejo de cada vez mais aprender 

pela docência. Jesus (2012) explica que de tantos professores que passam por nós, 

alguns são mais presentes e participativos da trajetória escolar, principalmente pelo 

desenvolvimento de atitudes que causam admiração fixando-os como importantes na 

mente do estudante. Dentro dessa perspectiva, Tardif (2002) e chama a atenção para o 

fato de que a profissão “professor” é uma das primeiras com as quais os estudantes têm 

contato e, também, a que mais tempo vivenciamos seu desenvolvimento, o que pode 

influenciar na escolhe pela profissão docente. Para Pimenta (2012) essa inspiração e 

interesse estão ligados à mobilização dos: 

 

[...] saberes de sua experiência de alunos que foram de diferentes 

professores em toda a sua vida escolar. Experiência que lhes 
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possibilita dizer quais foram bons professores, quais eram bons em 

conteúdo, mas não em didática, isto é, não sabiam ensinar. Quais 

professores foram significativos em suas vidas, isto é, contribuíram 

para sua formação humana. (PIMENTA, 2012, p.21) 
  

Não pude deixar de notar por outro lado que outros licenciandos inicialmente 

não se interessaram pela docência. Fica evidente nesses casos que o momento de 

interesse por ensinar só se deu quando os estágios iniciaram. Segundo Tardif (2002), o 

estágio constitui uma das etapas mais importantes na vida acadêmica de um licenciando. 

Pimenta & Lima (2008) explicam que o aprendizado de qualquer profissão é prático, e 

que esse conhecimento, ou o interesse pela profissão só se dá quando o profissional tem 

a oportunidade de experimentá-la na prática. As falas dos participantes sobre seus 

estágios revelam, portanto, algumas das aprendizagens que os referidos componentes 

curriculares ensejaram: 

 

 

“Aprendi a gostar de ensinar, é uma satisfação o ato de ensinar, antes 

do estágio eu tinha outra opinião sobre ensinar.” – APARECIDA 

(Licenciando (a). Diário online. 2015). 

 

“A princípio, eu, não levava a mínima para a profissão, por muitas 

vezes eu cheguei a falar que exerceria esta profissão como último 

recurso. Este conceito foi formado com o passar dos anos, 

principalmente quando desenvolvi hábitos de estudar só, eu me 

adaptei, tanto que fiquei meio que bloqueada para transmitir os meus 

conhecimentos. Quando eu me despertei, eu estava gostando de 

ensinar, e meu despertar foi quando eu fiz os estágios...” – 

ANTONIA (Licenciando (a). Memorial. 2015). 

 

“Confesso que essa não era a profissão que eu mais almejava para a 

minha vida, mas os Estágios I, II e III foram muito importantes para 

mim, pois foi quando eu comecei a me interessar em dar aulas. Hoje 

sou apaixonada em dar aulas aos meus alunos” – REGINA 

(Licenciando (a). Diário online. 2015). 

 

Nesse sentido comecei a indagar-me: afinal, o que é o estágio? Embora o 

propósito do meu trabalho não seja trazer reflexões sobre o Estágio Supervisionado de 

formação de professores, é inevitável discuti-lo no contexto de formação dos sujeitos de 

pesquisa, tendo em vista as várias vezes que o mesmo foi citado em suas falas dos 

sujeitos, como já supracitado. O Estágio supervisionado é concebido aqui como uma 

prática de aprendizagem por meio do exercício de funções referentes à docência: nesse 
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caso o atuar como professor (IMBERNON, 2001). De acordo com Tardif (2002), o 

estágio constitui um dos momentos mais importantes da vida acadêmica de um 

licenciando. Entendo que o estágio supervisionado pode proporcionar ao licenciando a 

experimentação e domínio dos instrumentos teóricos e práticos imprescindíveis às suas 

funções como professor. Se para muitos dos meus sujeitos de pesquisa, o interesse e a 

motivação de ensinar só veio a partir do estágio supervisionado, entendo que o Estágio 

é, portanto uma porta de significação do licenciando. Nesse sentido, o estágio se torna 

um dispositivo de aprendizagem para o licenciando, levando em conta que traz uma 

aproximação com o cotidiano de um professor. O que permitirá ao estagiário entender 

se ele quer ser um professor de profissão ou se perderá o interesse e motivação pela 

profissão. 

 

3.3. A experiência como professor: uma reflexão in actu? 

 Nesse segundo foco se encontram todos os dados referentes aos licenciandos que 

conseguiram gradativamente ir desenvolvendo, a partir da reflexão in actu, um saber 

experiencial de conhecimento de casos, um repertório de práticas pedagógicas que 

orientam sua prática cotidiana no momento da ação. Em um primeiro momento várias 

vezes a expressão “plano B” apareceu indicando que os estagiários, por conterem um 

conhecimento de casos sobre o cotidiano escolar, refletiram sobre sua ação e mudaram 

sua prática durante a aula. 

 

“O que me entristece durante minhas aulas, é o fato de muitas vezes 

não senti interesse por parte de alguns alunos, esses por sua vez 

acabam que contagiando os demais alunos a não se interessar pela 

aula, isso acaba refletindo negativamente no desenvolvimento da aula, 

pois temos que dá atenção ao que está acontecendo em sala de aula e 

findamos perdendo o foco do objetivo da aula, daí temos que usar o 

plano “B” e modificar tudo que foi planejado para aquele momento, e 

tentar atrair a atenção da turma para que a aula seja satisfatória” – 

JOÃO (Licenciando (a). Memorial. 2015). 

 

“Dessa forma o estágio acrescentou bastante nesse início de vida 

profissional, pois pude perceber que ensinar vai muito além de apenas 

entrar em sala de aula e falar. O que gerou até certo cuidado para não 

ser uma professora estática, mas pelo contrário inserir o dinamismo 

necessário quando estiver lecionando, sempre tendo um plano B para 

o que pudesse acontecer durante a aula” – FABIANA (Licenciando 

(a). Memorial. 2015). 
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“Aprendi que preparamos uma aula e deixamo-la toda pronta pra ser 

aplicada e aos nossos olhos está perfeito. Mas a perfeição mesmo ela 

acontece na sala de aula, quando temos que adequá-la no improviso ao 

aluno, a sua vivencia, ao seu olhar diferente, a perfeição ela 

desabrocha quando uma simples aula penetra na vida do educando e 

de maneira sutil o envolve de forma prazerosa nos vários 

conhecimentos de cada um que ali está, tornando tudo muito mais 

fascinante do que mesmo o que um livro possa oferecer” – LAIZE 

(Licenciando (a). Diário online. 2015). 

 

Dessa forma, ficou evidente nas falas dos licenciandos que diversas vezes eles 

tiveram que “improvisar” para “lidar com alguma situação que você não está 

acostumado” (ESTER). Diante de tal fato, é interessante notar que essa preparação para 

agir improvisadamente pode ser entendida como o refletir na ação. De acordo com 

Schön (1997), a reflexão surge associada ao modo como se lida com os problemas da 

prática. Nesse sentido, o estágio supervisionado encarado como uma janela de 

possibilidades permite ao licenciando vivenciar esse aspecto do conhecimento na ação e 

da reflexão na ação. Durante a docência, essa prática reflexiva in actu pode 

proporcionar aos docentes oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, 

ajudando-os a se libertarem de comportamentos que podem ser impulsivos e rotineiros. 

Confesso que não me agradou muito a maneira como alguns licenciandos 

trataram seus problemas em sala de aula. Para mim, era como se eles tivessem aceitado 

aquilo da maneira que estava e ponto final. No entanto, não fica claro para mim, a partir 

da leitura de seus memoriais e diários reflexivos, o porquê que isso aconteceu. Sabemos 

que é difícil falar de si, e que temos muitas vezes o mal hábito de falar dos problemas, 

mas não buscarmos soluções. Não é diferente com os professores. Ao contrário desses, 

uma boa parte dos sujeitos de pesquisa demonstraram ter conhecimento prático da 

docência ao conseguirem estabelecer condutas para suas práticas pedagógicas à medida 

que iam dando aulas. Esse fato também está ligado ao FAD 2. 

 

Cada turma o método é diferente de ministrar as aulas, apesar de ser o 

mesmo conteúdo. No caso das turmas da manhã havia um grande 

desafio que era a falta de concentração dos discentes, turma de 

adolescentes, em plena fase do "ficar", onde alguns acabavam não 

sabendo dividir o momento de estudar e momento de namoro, de 

conversas.  Na turma da noite é possível desenvolver os conteúdos 

com mais participação do aluno, sejam com perguntas ou com 

informações e exemplos vivenciado no dia a dia relacionado com o 

assunto trabalhado – JULIANO (Licenciando (a). Memorial. 

2015). 
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No inicio pode ver essa experiência na prática planejei um assunto 

para ministrar em uma turma, e por uma necessidade imprevista o 

professor colaborador me solicitou ministrar a mesma aula em outra 

turma da mesma série. Quando cheguei lá tive que fazer algumas 

adaptações, pois metodologia não estava obtendo o mesmo resultado 

na segunda turma – PABLO (Licenciando (a). Memorial. 2015). 

 

Já na reta final de estágio muita reflexão foi feita principalmente a 

prática didática e metodológica, durante muitas aulas mudei de 

estratégias para poder contempla as necessidades dos alunos e a 

situação do momento, não foi fácil, por diversos momentos fiquei 

deprimida, imaginando não está superando as expectativas dos aluno, 

mas nas aulas seguintes eles estavam lá, mim acolhendo, de braços 

abertos para interagir nas minhas aulas, e durante toda regência houve 

trocas de conhecimentos – ÉRICK (Licenciando (a). Memorial. 

2015). 

3.3. A experiência docente e o professor reflexivo 

 Este foco diz respeito às reflexões sobre as práticas pedagógicas realizadas após 

a ação, ou seja, a posteriori. Estão nesse grupo todos os licenciandos que evidenciaram 

através de suas narrativas terem feito a reflexão sobre a reflexão na ação. Por ser uma 

reflexão mais sistematizada, esse tipo de pensar pode provocar a mudança da prática 

pedagógica do professor. 

 Grande parte dos licenciandos demonstrou ter desenvolvidos reflexões sobre sua 

prática pedagógica. Ao longo dos estágios, eles iam percebendo alguns problemas em 

sala de aula e posteriormente paravam para pensar o que havia dado errado na aula, 

provocando mudança na escolha de suas metodologias. 

 

“Uma das principais dificuldades foi me readequar ao ensino de um 

perfil de aluno diferenciado. Isso porque tenho experiência com o 

ensino de crianças, o que é totalmente diferente da metodologia 

utilizada no EJA. Porém, essas dificuldades me fizeram refletir sobre 

as metodologias adequadas ao aluno, levando em consideração suas 

concepções alternativas, seu contexto sociocultural, suas habilidades 

inerentes e seu desenvolvimento cognitivo.”– MARIA JOSÉ 

(Licenciando (a). Memorial. 2015). 

 

“A turma, mesmo fazendo o 7º ano do ensino fundamental, mal sabia 

ler, o que me impressionou e me causou certa interrogação: como 

esses meninos e meninas passaram de ano? Bom, a resposta até agora 

não sei. Como eu trabalharia com eles se eles mal sabiam ler? Busquei 

aulas mais interativas, com incentivo à fala e ao desenho. Sim, porque 

descobri que um dos alunos que mais tinha dificuldade de leitura era 

um desenhista nato. Virou meu ilustrador oficial! Tive que mudar 

minha prática ao perceber esse problema inicial” – CONCEIÇÃO 

(Licenciando (a). Diário online. 2015). 
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“A experiência de ser docente é muito complicada, mas também muito 

gratificante e prazerosa, são experiências que me fizeram refletir 

muito sobre a minha pessoa como professora, vi que muitas vezes 

temos que mudar os nossos métodos e avaliações de ensino para ter 

um rendimento melhor, pois o nosso foco é o aluno e se ele não se 

adapta a mim, tenho que procurar me adaptar a ele. Assim também 

como tentar compreender o problema de alguns em relação à 

disciplina e buscar meios de reverter isso” – DANIELALicenciando 

(a). Diário online. 2015). 

 

“A cada aula dado fazia minha reflexão, será que meu planejamento 

está bom? Está atendendo as necessidades dos alunos? está 

abrangendo todas as áreas do conhecimento?  Em outras diversas 

reflexões sobre minha prática eu pensava em muda-la para atender a 

realidade dos alunos” – GUILHERME (Licenciando (a). 

Memorial. 2015). 

 Entendo que esse tipo de reflexão sobre a reflexão na ação permite ao professor 

acessar de forma correta e autêntica a sua ação, desmembrando-a nas razões para sua 

prática e as consequências desta. Nesse sentido, os professores que realizam esse 

processo de reflexão se envolvem em um processo que chamo de processo investigativo 

de si. Isso porque, como foi observado nas falas anteriores como exemplo, todos que 

fizeram essa reflexão estavam procurando melhorar o seu ensino e/ou sua prática 

pedagógica. Provavelmente os licenciandos que estavam sob essa perspectiva, 

buscavam constantemente dar condições aos alunos para que a aprendizagem ocorresse. 

Dessa forma, podemos dizer que a prática reflexiva evidenciada na FAD 3, requer do 

licenciando uma constante (auto)análise, responsabilidade e sinceridade. 

“[...] continuei observando as turmas e vi que o que acontecia por 

parte dos alunos não era apenas em uma turma e sim em todas, a partir 

daí comecei a me questionar onde estaria o problema. Comecei a 

observar as mesmas turmas só que em disciplinas e professores 

diferentes, e foi aí onde me deparei com uma verdade: o problema não 

estava apenas nos alunos, mas também no professor e em suas 

metodologias antigas que nada favoreciam o aprendizado. Partindo daí 

comecei meu estagio II, e como já conhecia a turma que iria estagiar 

comecei a fazer meus planejamentos levando em consideração a 

realidade da mesma. A turma tinha alguns alunos repetentes e para 

esse assunto não parecia tão importante, pois já tinham visto 

anteriormente. Então vi que teria que usar novas metodologias onde 

eles estariam vendo realmente o mesmo assunto, mas explicado de 

forma diferente que chamassem a atenção tanto dos alunos repetentes 

quanto dos nivelados” – JACQUELINE (Licenciando (a). 

Memorial. 2015). 
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Se lermos atentamente o caso acima, podemos perceber que a estagiária ao 

entrar pela primeira vez em sala de aula, observou o professor da turma da escola 

campo. A partir das suas observações, foi possível concluir o que deveria mudar no 

âmbito de práticas pedagógicas e metodologias a serem utilizadas, verificando-se a 

diversidade e os problemas da turma. Ao iniciar o Estágio II, a estagiária começou a 

ministrar aulas levando planejamentos baseados nas suas reflexões a partir dos 

problemas encontrados em sala de aula. Entendi que, embora a licencianda não estivesse 

fazendo reflexão sobre sua própria prática - nesse momento -, realizou uma reflexão a 

posteriori da prática pedagógica do professor da turma para assim elaborar um 

planejamento adequado aos problemas encontrados. Isso significa de acordo com 

Pimenta (2008) que esse trabalho prático ocasionado até mesmo pela observação d a 

prática pedagógica de outros superam o repertório já existente do professor que observa 

exigindo dele uma busca, uma análise e uma reflexão para solucionar os problemas 

encontrados em sala de aula. Dessa forma, quero salientar a importância da observação 

nos estágios. Observar a prática pedagógica de outros professores, bem como, os 

problemas da turma, pode favorecer ao estagiário no momento de dar aulas, 

ocasionando num conhecimento de casos – a partir da observação da prática de outros – 

e da possibilidade de uma reflexão mais sistematizada – a posteriori. 

3.4. Comunidade docente: a identidade do pertencer 

 Esse foco foi o que menos apareceu na fala dos licenciandos pesquisados. Ao 

total, 71 licenciandos realizando o estágio III (último estágio da licenciatura a distância) 

concordaram em deixar seus Memoriais de formação serem lidos como material para 

essa  investigação. Desses 71 memoriais, apenas 18 mostraram evidências sobre a 

aprendizagem docente nesse foco. No entanto, os licenciandos que demonstram esse 

foco conseguiram melhor resolver problemas de sala de aula com a ajuda do professor 

colaborador. A ajuda da comunidade docente foi muito útil para se vencer medos e 

ansiedades para alguns estagiários. 

“O Estágio Supervisionado III é a última parte de um ciclo de 

períodos que são dedicados à vivência na sala de aula e nesta última 

etapa de estágio, a minha pessoa a exemplo das outras ocasiões fui 

muito bem recepcionada por todo o corpo técnico, docente e discente 

da turma da escola da qual elegi como campo de estágio, identificando 

que hoje estou mais articulada enquanto grupo e que existe entre nós 

um sincronismo e um espírito de equipe, constituindo-se como um 

ponto forte para a consolidação desta nova fase, tornando-a mais 

prazerosa e positiva” – FLÁVIA (Licenciando (a). Memorial. 

2015). 
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“Eu tinha muito medo de entrar em sala de aula, mas esta dificuldade 

estou superando com o auxilio da minha professora colaboradora que 

está me auxiliando na escolha dos recursos pedagógicos e nas 

estratégias e recursos, tanto didáticos como expressivos para que os 

alunos se sintam envolvidos com as aulas” – JOÃO (Licenciando 

(a). Diário online. 2015). 

“Nunca me vi preparado para ensinar alguém, então estar em sala de 

aula como professor não foi confortável, mas com a ajuda do 

professor colaborador e compreensão da turma de sala, me vejo com 

capacidade de ensinar, podendo ser uma ponte para despertar o 

interesse do aprender” – EDMUNDO (Licenciando (a). Memorial. 

2015). 

No caso do Lucas, aconteceu o contrário. A convivência com o professor da 

escola campo que o ajudava nas aulas de Estágio desmotivava-o toda vez que o Lucas 

vinha com novos planejamentos. 

“Conversava com meu professor colaborador sobre essas alternativas 

de ensinar, e ouvia ele dizer que não adiantaria, pois, a aula não iria 

render, devido aos alunos ser inquietos e não ter interesse em 

aprender, isso me deixou muito desestimulado, pois ouvir de um 

professor que está em sala de aula uma afirmação dessa me fez refletir 

se valeria a pena buscar esses métodos de ensino para melhorar a 

forma de ensinar para a turma”– LUCAS (Licenciando (a). 

Memorial. 2015). 

No entanto, esse estagiário não se deixou vencer por palavras negativas, geradas 

por más experiências do trabalho de outro professor, e procurou sempre melhorar 

durante as aulas de estágio. 

Mesmo não tendo o apoio do professor busquei novas formas de 

ensinar e trouxe para sala de aula, sendo o resultado muito proveitoso 

– LUCAS (Licenciando (a). Memorial. 2015). 

Considero o professor colaborador como alguém que passou pela 

profissionalização e além da formação inicial carrega consigo as experiências de uma 

trajetória docente em permanente construção. Dessa forma, o professor colaborador 

consolida em seu exercício profissional várias características formadas pela rotina, 

estratégias utilizadas, maneira de se portar na sala aula. Entretanto, geralmente não 

recebem uma formação específica para receber e orientar os estagiários “o que pode 

causar uma lacuna e se pautarem, possivelmente, em suas experiências quando eram 

estagiários, ou ainda se manterem em um acompanhamento à distância” (BENITES et 

al., 2012, p. 19). Esse último (acompanhamento à distância), apresenta-se como 

justificativa da ausência dessa aprendizagem docente na maioria dos memoriais de 



 

73 
 

formação dos licenciandos pesquisados. Apesar disso, pude observar que todos os que 

evidenciaram essa aprendizagem puderam resolver com mais facilidade seus problemas 

encontrados em sala de aula, pois tiveram a ajuda do professor colaborador. Concebo a 

comunidade docente como importante no processo do estágio supervisionado de um 

licenciando, pois ela aparece como um diálogo de concepções entre a Universidade e a 

Escola, e também as práticas pedagógicas existentes com as expectativas dos estagiários 

(TARDIF, 2012). O autor se refere a esses conhecimentos como “conhecimentos sociais 

compartilhados” (TARDIF, 2012, p. 61). 

3.5. Ser ou não ser? A construção da identidade docente 

 Nesse foco, encontram-se todos os licenciandos/estagiários que demonstraram o 

desenvolvimento de uma identidade docente. Pude constatar que a maioria dos 

licenciandos só veio constituir mais claramente uma identidade docente, ou seja, pensar-

se como professor de profissão e como membro de um coletivo a partir dos estágios. 

Um dos pontos que permeiam esse FAD é se o licenciando pensa em si como esse 

aprendiz da docência, e foi o que pude perceber ao longo da leitura dos memoriais e os 

diários reflexivos dos estagiários. 

O curioso e mágico dessa profissão é que, por mais que façamos 

disciplinas sobre ensino, por mais que façamos leituras sobre o 

assunto, por mais dicas que os outros nos deem, é só na prática – e aos 

poucos – que realmente aprendemos o que é ser professor. Sempre há 

espaço para crescer, mudar, melhorar. Aprendi com os estágios que, a 

professora que eu quero ser, não é a mesma de ontem, mas uma que 

seja sempre dinâmica, uma aprendiza, assim como a vida – 

IVONETE (Licenciando (a). Diário online. 2015). 

Meus estágios me proporcionaram crescimento, experiência e muita 

vontade de chegar com a mudança nessa geração, me fez ter vontade 

de não ser só mais um, mas sim ser o diferencial. Meu pensamento 

mudou completamente assim como eu, me fazendo perceber que a 

educação é mudança e através dela podemos fazer um país melhor. 

Quero ser um professor cada vez melhor – MATEUS (Licenciando 

(a). Memorial. 2015). 

A atuação no estágio garantiu-me maior segurança na profissão 

escolhida maior desenvoltura, maior conhecimento da minha 

capacidade como acadêmica em uma licenciatura, entre outros; 

trouxe-me uma aprendizagem muito ampla e com saberes 

diversificados, no qual irei utilizar como base para minha formação 

acadêmica e profissional; são pontos construtivos e contribuintes com 

o pensamento crítico de que a educação é o melhor caminho para o 

sucesso e é honroso saber que posso fazer parte dessa construção – 

MARINA (Licenciando (a). Memorial. 2015). 
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 É possível depreender dessas observações que o momento do Estágio 

Supervisionado, assim como foi importante para o interesse pela docência (FAD 1), 

também consistiu em momento crucial para alguns licenciandos na escolha pela 

profissão e no pensar em si como professor. Isto pode ser visto nos seguintes 

depoimentos: 

 

Para ser bem sincera no inicio não gostei muito de dar aula não, apesar 

de gostar de dar aula na igreja. Mas em sala de aula foi totalmente 

diferente, acho que devido à timidez e pela falta de prática, mas depois 

de conversar com algumas pessoas e com a tutora Madalena que me 

ajudou muito e me incentivou a lutar por aquilo que quero, comecei a 

ter mais interesse e comecei a desenvolver mais a prática de ministrar 

aulas. E agora no terceiro estágio já sei o que realmente quero para o 

meu futuro, quero ser professora de Ciências e Biologia, e quero estar 

em sala de aula, compartilhando conhecimentos com os alunos – 

LIDIANE (Licenciando (a). Diário online. 2015). 

 

Assim, os estágios foram muito proveitosos porque iniciei com uma 

estudante de um curso de Licenciatura inexperiente, cheia de medo, de 

insegurança, de ansiedade e principalmente me questionando se seria 

capaz de executar a aula Pontual do I estágio e hoje não vou dizer que 

sou uma boa professora porque com o dia a dia é que vamos 

melhorando cada vez mais, mas me sinto mais confiante, conhecendo 

a real realidade das escolas, os problemas que vou enfrentar daqui 

para frente – FRANCISCA (Licenciando (a). Memorial. 2015). 

  

A formação do “ser professor”, isto é, de sua identidade, atravessa diversas 

questões que vão desde sua experiência como aluno na escola, seguindo para a 

formação inicial, até tornar-se professor de fato estando em formação permanentemente. 

Eu diria que é na formação inicial que essa identidade é confirmada, pois é durante sua 

prática (no estágio) que ele pode se conhecer pessoal e profissionalmente. Entretanto, 

um memorial me chamou atenção. Nesse, o estagiário confessa que embora goste de dar 

aulas, não sabe se pretende seguir com a carreira docente. É possível ter interesse pela 

docência sem ter criado uma identidade docente? Talvez sim, pois gostar de dar aulas, 

se sentir motivado para ensinar é só um dos passos – digo eu – para se entender como 

professor. A identidade docente, portanto, perpassa inúmeras facetas subjetivas do 

humano, que com a prática revelam ou não o ser professor. 

 

Confesso que gostei de dar aulas, foi muito bom. Optei por esse curso, 

pois gosto muito de Biologia, mas desde o início embora sabendo que 

fosse uma Licenciatura, eu não queria dar aulas. Foi aí que chegou os 

estágios e eu percebi que mesmo gostando de falar dos assuntos de 
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Biologia para os alunos do Ensino Médio, eu não me vejo ainda como 

um professor. Sei lá, é como se eu não me visse nessa carreira pelo 

resto da minha vida. Posso mudar de ideia um dia, mas até agora não é 

o que quero ser – GLAUBER (Licenciando (a). Memorial. 2015). 

3.6. Afinal, o que os licenciandos aprenderam sobre docência? 

 Tomando os Focos de Aprendizagem Docente como fundamento teórico, e 

considerando todo o diálogo estabelecido com outros autores, à medida que a análise era 

exposta, é possível afirmar que os licenciandos forneceram evidências - por meio de 

seus relatos - de que aprenderam sobre a docência. Para tanto, é possível dizer que a 

escrita de si facilitou a conscientização dessa aprendizagem, como também auxiliou os 

licenciandos ao fazerem exame de si mesmos. 

 Lembro que os FAD abrangem um conjunto de características, entre elas: 

interesses, atitudes, conhecimentos e competências a serem desenvolvidas para o 

aprendizado da docência (ARRUDA et al., 2012), sendo aspectos  a serem observados 

em um curso de formação de professores. Nesse sentido, a maioria dos sujeitos da 

pesquisa: demonstraram interesse pela docência, se envolvendo emocionalmente com o 

trabalho docente; mobilizaram-se para aprender cada vez mais; refletiram ou buscaram 

refletir sobre suas próprias ações, analisando-as; mantiveram um diálogo com seus 

professores colaboradores a fim de aprenderem mais sobre a prática docente; e por fim, 

foi possível evidenciar o que eles pensam sobre si mesmos enquanto futuros 

professores. Para tanto, isso só foi possível através da escrita (auto)biográfica, que 

permitiu aos alunos olharem para si próprios, e refletirem sobre seus atos. Dessa forma, 

estou a conceber a escrita (auto)biográfica, a partir dos dados e evidências expostas 

aqui, como importante dispositivo pedagógico não só para a reflexão docente, como 

para a construção da identidade do profissional reflexivo, sobretudo no âmbito de 

formação de professores. 

 Nesse ponto da análise é possível se perguntar: por que a construção da 

identidade docente dos licenciandos pesquisados emergiu a partir dos estágios? O 

Estágio Supervisionado, como já foi argumentado aqui, constitui parte importante na 

vida do licenciando. É nesse momento que o futuro professor entrará em contato (às 

vezes pela primeira vez) com a sala de aula e o cotidiano de um docente. Dessa forma, é 

a partir desse momento que fica claro para o licenciando se vai querer seguir carreira ou 

não, pois o estágio oferece a experimentação de teoria e prática. No entanto, esse fato 

não se configura como algo bom, tendo em vista que geralmente, os estágios ocorrem 
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nos últimos períodos de uma licenciatura. O que sugere a possibilidade de mudanças 

quanto a esse quadro. Partindo dessa perspectiva, a Licenciatura em Ciências Biológicas 

poderia rever de que maneira essa mudança seria possível. Uma sugestão seria 

proporcionar pequenos momentos em sala de aula para o licenciando ao longo do curso, 

bem como um trabalho pedagógico voltado para o estudo de casos. 

CAPÍTULO 04 - NECESSIDADES FORMATIVAS DE 

LICENCIANDOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA DA UFRN 

 

 O presente capítulo foi construído com base na interjeição de três polos 

identificados por Lima (2013) que desenvolvem aspectos configuradores de 

necessidades formativas, a partir do levantamento das dificuldades sentidas pelos 

licenciandos em Ciências Biológicas. O que foi possível por meio de entrevistas 

narrativas, e também a leitura do trabalho de Memorial dos licenciandos concluintes do 

curso – os sujeitos de pesquisa alvo desse inteiro trabalho. Antes, no entanto de começar 

a análise propriamente dita, considero importante uma observação trazida por Benedito 

et al. (2001). Os autores afiram que quando se trata de necessidades formativas de 

professores (ou futuros professores), tais necessidades da maneira que são sentidas e 

expressas pelos professores/licenciandos precisam ser observadas: 

Se um grupo de docentes novos não utiliza, por exemplo, recursos 

audiovisuais nem tampouco os exige, devemos interpretar que não 

necessitam deles? Mas como poderiam requerer certo tipo de 

formação no uso desses recursos se os desconhecem ou não tiverem os 

conhecimentos adequados para fazê-lo? A formação do professorado 

novo, então, deve responder unicamente às suas demandas pessoais ou 

deve acrescentar também certos critérios institucionais e/ou 

econômicos? (BENEDITO et al, 2013 p. 3). 

Mas afinal, o que é necessidade? De acordo com De Ketele et al. (2007), no seu 

livro Guide Du fourmateur, a palavra necessidade caracteriza-se por ser um termo 

polissêmico. Os autores definem o termo como a distância entre uma situação real e 

uma situação ideal. Nesse sentido, os autores também classificam o termo como 

ambíguo, tendo em vista conter conotações tanto de caráter subjetivo quanto objetivo. 

Roegiers et al. (1992) explicam que objetivo porque o termo reflete natural e social, e 

subjetivo porque só se torna acessível e existente através do filtro das percepções do 

indivíduo acerca da realidade que o cerca, se tratando, portanto, de uma construção 
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mental. Lima (2013) demonstra que tais percepções podem ser reveladas por meio de 

três polos:  

o da representação da situação atual, expressa em termos de 

problemas, de disfunções, de exigências, de dificuldades, de defeitos; 

o da representação da situação esperada, expressa em termos de 

desejo, de aspiração, de motivação; e o da representação das 

perspectivas de ação nas quais a necessidade é expressa em termos 

de ações a serem realizadas (LIMA, 2013, p. 2, grifo meu). 

4.1. Representação da Situação Atual: uma formação que dificulta ou que prepara? 

 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no que se refere à Educação a 

Distância, conta com uma equipe muito competente e eficiente que faz parte da 

Secretaria de Educação a Distância (SEDIS). Para melhorar cada vez mais a interação 

professor-aluno-tutor, a equipe de informática da SEDIS está sempre inovando o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. Entendo que as plataformas e-learning 

como o Moodle, por exemplo, devem proporcionar experiências que os ajude a 

desenvolver suas habilidades. O que me preocupou quando eu ouvi dos sujeitos de 

pesquisa que o Moodle estava se tornando na verdade uma dificuldade. 

 De maneira unânime os estagiários/licenciandos citaram que a mudança 

constante na plataforma, praticamente todo ano foi uma das dificuldades sentidas por 

mim em seus relatos. 

É horrível quando o semestre acaba e a gente sabe que o Moodle já vai 

mudar de novo. Toda vez tem sido assim... Não dá tempo nem da 

pessoa se acostumar com uma plataforma que no outro ano já está 

mudando novamente – ROBERTA (Licenciando (a). Entrevista 

narrativa. 2015). 

Olha professor, eu não aguento o Moodle. A pessoa não sabe mexer 

em tecnologia direito, aí quando a gente se acostuma com a forma de 

mexer nele, ele muda de novo. Senti momentos em desistir de entrar 

nas disciplinas por causa disso – FRANCISCA (Licenciando (a). 

Entrevista narrativa. 2015). 

Eu nem acesso o Moodle. Pra que? Aquilo é muito difícil de mexer, 

achei complicado. E olhe que não tenho dificuldade pois tenho 

Facebook, Instagram, ou seja, sou acostumado com essas paradas da 

internet. Eu simplesmente pergunto aos meus colegas o que o 

professor está passando e se precisar – como esses últimos semestres 

foi preciso por causa dos diários online – eu vou lá e acesso – 

PEDRO (Licenciando (a). Entrevista narrativa. 2015). 

 O que se torna mais interessante nesses relatos e em outros que ouvi e li, é que 

isso não foi uma surpresa para mim, pois quando eu estava concluindo a Licenciatura 

em Ciências Biológicas o Moodle tinha mudado duas vezes, e até eu que estava 
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completamente habituado à plataforma pude sentir dificuldade. Quando voltei – um ano 

depois de formado, e agora no Mestrado para realizar minha pesquisa – percebi que 

pouca coisa tinha mudado, e que o layout da plataforma atual continuava não muito 

chamativa, interessante e de fácil acesso como diz a licencianda Luana “olha, eu vou te 

dizer a verdade, odeio o Moodle. Eu preferia antes quando era mais simples de acessar 

os fóruns, porque a gente tem dificuldade de encontrar até mesmo as tarefas que os 

professores postam”. De acordo com Moraes (2014) 

Espera-se que o Moodle venha a evoluir e ampliar cada vez mais as 

suas funcionalidades, cabendo, aos responsáveis pelos cursos a 

seleção e a aplicação corretas dos instrumentos disponíveis, focadas 

em objetivos educacionais sólidos, a fim de aproveitar o que ele pode 

oferecer de melhor em termos de avaliação do aprendizado 

(MORAES, 2014, p. 26). 

 Nota-se dessa forma que não há um feedback com tudo que os estudantes estão 

sentindo. Dessa forma a tornar o software de aprendizagem em uma barreira de 

aprendizagem para uma parte do crew da licenciatura. Mayes e Fowler (1999) explicam 

que “[...] o software deve fazer o aprendiz/graduando pensar” (p.2). Nesse sentido, os 

autores desenham uma discussão de que um software/plataforma como o Moodle, deve 

facilitar a aprendizagem dos estudantes e não dificultá-la. A plataforma virtual pela qual 

se dá grande parte – ou quase toda - da interação entre professores e alunos na EaD 

constitui como um desafio/problema que emerge na educação a distância, e que em 

minha opinião deve ser tratado pelo diálogo entre o corpo docente/discente e técnico da 

instituição provedora do curso. Essa plataforma foi desenvolvida por Martin Dougiamas 

em 1999, e é um ambiente de aprendizagem com código aberto, e gratuito. Talvez, o 

que ocorre aqui é uma má utilização do Moodle, pois ele dispõe de uma série de 

ferramentas que podem ser selecionadas pelo professor de acordo com os objetivos 

pedagógicos esperados (MORAES, 2014). 

O ambiente virtual Moodle é mais do que um espaço de publicação de 

materiais, permeado por interações predefinidas, mas como um local 

onde o professor espelhe as necessidades de interação e comunicação 

que cada contexto educacional lhe apresente em diferentes momentos 

e situações (TORRES &SILVA, 2008, p. 4). 

 Outra dificuldade que senti, foi a demora – e por que não dizer a persistência de 

alguns – de se habituarem com a modalidade do curso. Percebi também que muitos 

licenciandos (se não todos) reclamaram da demora por parte de alguns professores em 

responder as dúvidas, o que torna obviamente o processo de ensino-aprendizagem bem 
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mais dificultoso. Na visão deles, o professor perde a função de facilitador e complica o 

aprendizado do estudante. Na EaD, o aluno deve sempre procurar o diálogo e tornar 

mais estreitas as relações com colegas e professores, no entanto, é necessário investir 

também na formação dos docentes na educação a distância para que esses entendam 

como funciona a construção da aprendizagem nessa modalidade (LECHNER, 2015). 

Segundo Emereciano et. al., (2001), na educação a distância, o professor colabora com o 

estudante acordando sua crítica e criatividade, tornando a aprendizagem múltipla. Nesse 

sentido, Belloni (2011), entende que o professor a distância deve assumir um novo 

papel educacional, passando de mestre que controla e administra as aulas para parceiro, 

planejando e realizando atividades de aprendizagens. 

no começo dos primeiros períodos ficava perdida sem ter noção do 

que estava acontecendo, procurando os professores, sentindo a falta do 

contato de contar o que estava se passando, mais aos poucos fui me 

adaptando e fui vendo que era o melhor para mim, durante a faculdade 

adquiri o hábito de ler – FERNANDA (Licenciando (a). 

Memorial. 2015). 

Ser responsável pelo próprio conhecimento sem ter uma instrução 

mais detalhada que possa proporcionar uma melhor compreensão é 

bastante difícil. Mesmo possuindo um ambiente virtual para postar 

dúvidas muitas vezes elas não são respondidas e quando á o retorno 

ainda não é totalmente satisfatória, principalmente se a disciplina em 

questão envolver cálculo – AMANDA (Licenciando (a). 

Entrevista narrativa. 2015). 

O problema do ensino a distância é a falta do contato pessoal com o 

professor, que muitas vezes é essencial no processo de aprendizagem. 

O aluno se sente mais seguro com esse contato direto. Para mim, em 

alguns momentos, como na disciplina de Física e Meio Ambiente 

faltou o contato virtual, vindo a me prejudicar no desenvolvimento e 

compreensão do conteúdo. Essa relação entre aluno-professor, mesmo 

que próxima através de ferramentas virtuais, precisa ter um momento 

presencial, onde a abordagem direta possa contribuir na formação– 

MARCOS (Licenciando (a). Entrevista narrativa. 2015). 

Um problema no ensino á distância, que é muitas vezes a ausência de 

professor, para a retirada de dúvidas, e também em alguns deles a 

ausência se estendia também no ambiente virtual de ensino, isso 

complicou demais os nossos estudos, já que o professor orienta nossos 

estudos para além do simples material que recebemos, sem as dicas, 

ajudas, retirada de dúvidas, fica muito mais difícil estudar á distância 

– PÚBLIO (Licenciando (a). Memorial. 2015). 

A EaD é um sistema que no inicio tive muitas dificuldades para me 

adaptar, a ideia de um estudo a distancia me preocupou um pouco, 

estudar sem a presença do professor foi algo novo para mim, 

principalmente um curso de formação para professores. Posso dizer 

que quem faz qualquer tipo de curso a distancia é um guerreiro (a), 
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pois você aprender várias coisas estudando “sozinho” é complicado, é 

ter força de vontade, muitos acham que é fácil, mas não é não. 

Lembro-me que passei por momentos muito difíceis, meu esposo tinha 

um computador velhinho, tinha momentos que o pc ficava lento ou se 

desligava sozinho, era um sofrimento, até chegar o dia em que o nosso 

computador queimou, e agora? O que fazer? – CELESTE 

(Licenciando (a). Memorial. 2015). 

 Dessa forma, Maçada & Tijiboy (1998) explicam que a interação 

professor-aluno deve ser: 

[...] diferenciada por dois aspectos: quanto à temporalidade e quanto 

ao direcionamento e número de interlocutores. Quanto à 

temporalidade, têm-se a interação síncrona (A interação ocorre em 

tempo real, isto é, os interlocutores encontram-se ligados 

simultaneamente em rede e utilizam recursos que permitem aos 

envolvidos acompanharem o que o(s) outro(s) deseja(m) comunicar.) 

e a assíncrona. (Os interlocutores se comunicam sem estabelecerem 

ligação direta. A interação não é intermediada por recursos que 

permitem aos interlocutores acompanharem o que o(s) outro(s) 

deseja(m) comunicar no momento exato em que a comunicação é 

emitida. Podem ou não os usuários estarem ligados em rede 

simultaneamente.) Quanto ao direcionamento e número de 

interlocutores, as interações podem ser do tipo: um-para-um - um-

para-todos e todos-para-todos (MAÇADA & TIJIBOY, 1998, p. 

16). 

Em todo o tempo enquanto conversávamos, ou enquanto eu lia em seus 

Memoriais acerca dessa dificuldade, eu me perguntava “o que torna tão difícil o estudo 

a distância?” Nesse momento de indagação perguntei no grupo focal “por que é tão 

necessário termos um professor de maneira física a nos dar aula?” A reposta logo veio: 

um silêncio na gravação do iPad por causa da reflexão que pairava no ar pelos sujeitos 

da pesquisa. Talvez, a melhor resposta que um deles pôde dizer foi: 

Eu acho Felipe, que é porque estamos tão acostumados com o ensino 

presencial, pois ele percorre toda a nossa vida, na infância, no ensino 

básico, nos filmes, na TV, na família, nos negócios, que não cai a 

ficha até quando realmente vemos que na verdade, podemos 

desenvolver um espírito autônomo. Eu acho que a gente tem preguiça 

de buscar, de ir, de pesquisar, afinal é mais fácil alguém ensinando a 

gente, do que a gente lendo e buscando por nós mesmos o 

conhecimento. Você também não acha? Eu confesso que eu também 

senti a mesma dificuldade dos meus colegas quando iniciei esse curso. 

Mas aí depois eu fui percebendo o quão esse curso assim, a distância 

me trouxe vantagens que eu não teria se ele fosse na modalidade 

presencial – RAFAELA (Licenciando (a). Entrevista narrativa. 

2015). 

Os estudantes também falaram que a vinda do professor ao polo (pelo menos 

uma vez), gera um vínculo afetivo importante entre professor e aluno, que os faz sentir 
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mais amados e estimulados. Pelo que pude perceber, a maioria deles se sentem como 

que deslocados do polo principal que é Natal, onde moram e “ministram” as aulas, os 

professores. Foi o caso que explicou Jair durante o grupo focal. 

Quando o professor vem na sala de aula, ele cria aquele vínculo 

afetivo também. Ele (o professor) está lá em Natal e eu, o aluno estou 

aqui. Eu converso com ele só pelo computador aí eu não sinto aquele 

vínculo. Por exemplo, tinha um assunto que estava complicado 

demais, aí a professora veio uma vez aqui no polo, explicou o assunto 

e clareou a nossa mente – JAIR (Licenciando (a). Entrevista 

narrativa. 2015). 

 Como explica Borges & Brandão (2014), isso pode estar ligado ao fato de que os 

alunos a distância devem ir trabalhando aos poucos a sua autonomia na aprendizagem. 

Para os autores, é responsabilidade dos professores e dos tutores planejarem um 

currículo em que o aluno EaD desenvolva não só seu próprio planejamento de estudo, 

como consiga internalizar a autonomia nos estudos, sem depender da explicação do 

professor. Para os autores, o aluno precisa estar focado em aprender e reaprender 

sempre, e que tudo isso dependerá (nesse sistema) de sua vontade e necessidade de 

aprender somente - e não de um sistema explicativo tradicional com um professor. De 

acordo com Fleith & Alencar (2006), o desenvolvimento da autonomia do aluno é 

prejudicada na educação brasileira atual, pois o encorajamento dessa característica para 

ser desprezada no ensino presencial. Nesse sentido, Palloff & Pratt (2003) explicam 

que: 

os alunos virtuais de sucesso têm a mente aberta e compartilham 

detalhes sobre sua vida, trabalho e outras experiências educacionais. 

Isso é bastante importante quando pedimos aos alunos online para que 

ingressem em comunidades de aprendizagem a fim de que utilizem 

determinado material do curso. Os alunos virtuais são capazes de usar 

suas experiências no processo de aprendizagem e de aplicar sua 

aprendizagem de maneira contínua a suas experiências de vida 

(PALLOFF e PRATT, 2003, p. 26). 

 

 Embora a EaD tenha seu sistema em si, como uma própria dificuldade, ela 

também apresenta diversas vantagens. Vantagens essas que ficaram expressas na 

maneira que os licenciandos falaram do curso. Há relatos onde a própria modalidade em 

si, ajudou a construir uma identidade docente de professor-pesquisador. 

Essa modalidade de curso contribuiu muito para a formação da minha 

identidade como professora, cursar uma modalidade de ensino 

totalmente a distância me fez adquirir um compromisso maior, do que 

o que eu já tinha no presencial, pois eu tive e ainda tenho que dedicar 
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um tempo para os estudos, rigorosamente todos os dias – JOÃO 

(Licenciando (a). Entrevista narrativa. 2015). 

O estudo a distância é uma modalidade que exige autodisciplina por 

parte do estudante e isso contribui para uma formação mais 

consistente, já que buscar o conhecimento extra, ou seja, fora do 

ambiente virtual, expande a visão do aluno acerca do assunto. 

Aprender a distância e ensinar no presencial traz uma visão acerca dos 

dois lados da moeda e desmistifica que um seja melhor que o outro. 

Tanto o ensino presencial quanto à distância possui seus pontos 

positivos e negativos, cabendo ao aluno e ao professor tentar 

maximizar os pontos positivos e minimizar os negativos, buscando 

uma aprendizagem efetiva – TIAGO (Licenciando (a). Memorial. 

2015). 

 

A modalidade de ensino à distância, no principio imaginava que fosse 

diferente, devido muitos criticarem achava que era uma modalidade 

fácil e que seria fácil concluir o curso, mas mudei completamente 

minha visão sobre a modalidade ao ingressar na universidade e ver 

que essa modalidade facilita a vida de quem não tem um horário diário 

que possa se empenhar nos estudos como ocorre na modalidade 

presencial, porem em contrapartida vi que o aluno é o principal 

responsável pela sua aprendizagem, pois se ele não se organizar e 

estudar realmente não conseguirá ir longe e nem desenvolver as 

competências que o curso exige de seus alunos – ELIANE 

(Licenciando (a). Entrevista narrativa. 2015).·. 

 O propósito desse trabalho não é relatar todas as dificuldades que emergem 

quando se trata de um curso na modalidade EaD. No entanto, eu quis demonstrar aquilo 

que ficou muito perceptível tanto a partir da leitura dos Memoriais quanto na entrevista 

no grupo focal: que foi a clareza que meus sujeitos de pesquisa possuem em relação às 

dificuldades, os problemas, mas também das vantagens e benefícios quando se trata da 

atual situação em que se encontra o curso de Ciências Biológicas a distância da 

UFRN. Como foi dito em uma das entrevistas de grupo focal 

A EaD é uma excelente estratégia porque ao mesmo tempo que nos 

ajuda a construir conhecimento, faz com que dominemos tecnologias, 

desenvolvendo competências e habilidades que servirão para nossa 

profissão como professores, nos oferece autonomia para aprender 

sempre, fazendo com que a gente mesma faça a nossa própria agenda 

com os horários para estudar, sermos sempre autônomos, 

independentes, sujeitos ativos capazes de sempre buscar, criar, e 

aprender ao longo de toda a vida – ADRIANA (Licenciando (a). 

Entrevista narrativa. 2015). 

 Essa consciência equilibrada que me demonstrou ter a maior parte dos 

licenciandos consolou-me em alguns momentos, pois ninguém ali estava a viver em 

uma fantasia, como também me preocupou – pelo fato do que foi relatado -, pois a não 
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preocupação ou resolução dessas dificuldades encontradas podem provocar a queda da 

qualidade na formação desses futuros professores. Dito isso, seguiremos para o segundo 

polo, o da situação esperada. 

4.2. Representação da Situação Esperada: afinal, o que queremos de uma formação 

EaD? 

 De maneira geral, a Educação a Distância (EaD) no Brasil é guiada por um 

documento denominado de Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância. 

Esse documento é vital porque nos mostra conceitos e significados que formulam a 

educação a distância em nosso país: 

Educação a Distância (EaD) no Brasil guarda características 

interessantes,com a necessidade cada vez maior de tornar a formação 

inicial e continuada um componente da cultura, incorporada em cada 

profissional. Nessa direção, esse país de dimensões continentais 

necessita de ofertas educativas de qualidade para atender à demanda 

de suas carências, chegando até onde estão os que precisam estudar e 

construir novos conhecimentos (BRASIL, 2007, p. 7). 

  

Nesse sentido o documento indica que qualquer instituição que deseje ofertar 

cursos na modalidade a distância, precisa conter em seu Projeto Político Pedagógico os 

seguintes itens: 

 

(i) Concepção de educação e currículo no processo de ensinar e aprender; 

(ii) Sistemas de comunicação; 

(iii) Materiais de ensino; 

(iv) Avaliação; 

(v) Equipe multidisciplinar; 

(vi) Apoio de infraestrutura; 

(vii) Gerenciamento acadêmico e administrativo e sustentabilidade financeira 

(BRASIL, 2007, p. 8). 

 

No caso da Licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade a distância da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, espera-se que os professores 

proporcionem o estudo colaborativo e/ou cooperativo. De acordo com o Projeto do 

Curso “um dos grandes desafios aqui é tornar viável o coletivo em que a marca é o 

individual” (UFRN, 2008, p.8). Nesse sentido a situação ideal do curso é que apesar do 

estudo autônomo na modalidade EaD seja a marca principal, o objetivo é desconstruir 

essa forma de estudo, promovendo a construção coletiva do conhecimento. Nesse 

sentido, o documento aponta a importância da atuação do tutor presencial não somente 

como elemento motivador, mas também com um papel de articulador no suporte ao 
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estudo cooperativo, “de modo a garantir a construção coletiva do conhecimento” 

(UFRN, 2008, p.9). 

Em seu Projeto de Curso, a Licenciatura em Ciências Biológicas a distância deve 

se utilizar além do material impresso, de materiais instrumentais (para utilização em 

laboratórios, para observações individuais domésticas, entre outros), bem como o uso de 

materiais audiovisuais (vídeos, transmissão de programas), e suporte informático 

através de videoconferências e vídeo-aulas. Nesse sentido, vale salientar que o próprio 

curso se propõe a ter no material impresso o material mais indicado tendo em vista o 

perfil do aluno que eles supõem que ingressará no curso que “é o daquele que reside no 

interior dos estados nordestinos” (UFRN, 2008, p. 30). Dessa forma, o curso propõe que 

embora o material impresso será a parte básica do curso, os professores devem sempre 

promover articulação desse com materiais de áudio e vídeo. Para facilitar, o aluno 

deverá ser convidado e estimulado durante a leitura do material impresso a buscar 

diferentes mídias, como sugestões de filmes, sites da internet entre outros. Fica claro 

também no Projeto do Curso que a plataforma online adotada deve “proporcionar ao 

aluno a experiência de conhecer e interagir com os colegas por meio de ferramentas 

especiais de comunicação, como: os fóruns de discussão, os chats e o correio 

eletrônico” (UFRN, 2008, p. 31).  

 

Por parte dos estudantes, espera-se que eles desenvolvam ou tenham 

características que são específicas para a EaD. Baseado em minha experiência em uma 

licenciatura EaD gostaria de indicar algumas que considero principais: 

 

a) Autonomia nos estudos: o estudante na modalidade a distância deve saber 

que na maior parte do tempo ele estará estudando sozinho. Por isso, deve 

desenvolver ou já ter a capacidade gerir seu próprio tempo dedicando-se ao 

estudo como se estivesse em uma sala de aula. A diferença é que se uma aula 

presencial dura 50 minutos a 1 hora, o estudante nessa modalidade embora 

tenha determinado esse tempo, ele pode encerrar suas atividades antes. Ao 

contextualizar o desenvolvimento dessa habilidade na EaD, Jacobsen et al. 

(2011) afirmam que o nível de autonomia dado ao aluno é superior, se 

comparado ao ensino presencial; 
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b) Comunicação: talvez uma das competências mais difíceis seja essa. Entendo 

que o estudante EaD não pode ter dificuldade de comunicação, pois como 

não tem professores por perto, ele deve ser sempre claro e objetivo em suas 

perguntas e colocações nos fóruns de dúvidas. Belloni (2003) explica que 

esse é um dos fatores mais importantes quando se trata de uma graduação a 

distância, pois a interatividade se faz necessária para não tornar a educação a 

distância em educação distante; 

 

c) Motivação: durante um curso em que temos a impressão de que na maior 

parte do tempo estamos sozinhos, o estudante precisa sempre ter em mente 

qual a sua motivação maior ao fazer aquele curso. Quais são seus objetivos e 

o que ele pretende fazer ao final do curso. Talvez no início isso não fique 

muito claro, no entanto, entendo ser um dos fatores determinantes na 

permanência em um curso a distância a motivação. Nesse sentido, Rocha & 

Vilarinho (2008) explicam que só se aprende quando internamente o sujeito 

se dispõe a tal, decidindo por conta própria aprender; 

 

Por fim, nesse polo encontra-se o perfil de profissional que deseja-se formar ao 

fim do curso. Para tanto, destaco aqui as competências e habilidades que o profissional 

formado deverá ter a partir de sua formação nesse curso de acordo com o Projeto 

Pedagógico do Curso: 

 

a) pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e 

ambiental, dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito 

mútuo,participação, diálogo e solidariedade; 

b) reconhecer formas de discriminação racial, social, gênero e outras, 

posicionando-se diante delas de forma crítica, com respaldo em pressupostos 

epistemológicos coerentes e na bibliografia de referência; 

c) atuar no ensino de Ciências e Biologia nos níveis fundamental e médio, 

comprometendo-se com o papel social da escola na formação de cidadãos; 

d) entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências 

biológicas referente a conceitos, princípios e teorias; 

e) dominar os conteúdos referentes às ciências biológicas, de modo que seus 

significados possam ser trabalhados em diferentes contextos e permitam 

despertar a curiosidade investigativa no aluno; 

f) dominar o conhecimento pedagógico e aplicá-lo no seu exercício profissional; 

g) estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade; 
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h) aplicar a metodologia científica para o desenvolvimento de processos de 

investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica em 

diferentes contextos; 

i) utilizar os conhecimentos das ciências biológicas para formar cidadãos 

comprometidos e transformadores do contexto sócio-político; 

j) orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos metodológicos alinhados 

com a democracia, com o respeito à diversidade étnica e cultural, às culturas 

autóctones e à biodiversidade; 

k) interagir com docentes de outras disciplinas, de modo a atuar de forma 

interdisciplinar; 

l) comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante, assumindo uma 

postura de flexibilidade e disponibilidade para mudanças contínuas, esclarecido 

quanto às opções sindicais e corporativas inerentes ao exercício profissional 

(UFRN, 2008 p. 10). 

 

 Surgem então alguns questionamentos: o curso realmente está atingindo os seus 

objetivos? Como saber se a Licenciatura em Ciências Biológicas a distância está 

formando profissionais com as habilidades e competências citadas acima? Acompanhar 

e avaliar esses desafios devem ser algo realizado constantemente (MORAES, 2014). De 

acordo com Borges & Brandão (2014), “a percepção da qualidade na educação carece 

de observação e mensuração em diversos fatores” (p. 24). Ainda para os autores essa 

medição pode ser feita pela “empregabilidade do educando, aprovação em concursos, 

aprovação em cursos subsequentes e outros” (BORGES & BRANDÃO, 2014, p. 24). 

 

4.3. Perspectivas de Ação: do embrutecimento à emancipação na EaD 

Nesse tópico, analiso alguns problemas para contextualizar melhor o porquê das 

minhas sugestões em relação às perspectivas de ação a serem realizadas para a 

Licenciatura em Biologia a distância da UFRN. Parece-me que as dificuldades sentidas 

pelos licenciandos se transfiguram como necessidades formativas. Uma dessas 

necessidades é a humanização do curso. Sobre isso, Silva & Figueiredo (2012) apontam 

que “a aprendizagem humana não é construída de maneira fragmentada ou dissociada de 

nossas relações pessoais e afetivas” (p.4).Os autores ainda chamam a atenção para o 

fato de que o descompasso entre usar um recurso tecnológico e a falta da convivência 

aluno-professor não pode representar a exclusão de uma humanização do curso EaD. 

Entendo ser necessário criar estratégias que para termos uma educação que ressalta a 

relevância das questões afetivas no contexto da aprendizagem, sobretudo em forma de 

comunicação entre os indivíduos, o acolhimento, o apreço, e a procura pelo bem estar 

do grupo e de si mesmo. Nesse sentido, a Educação a Distância precisa incentivar as 

relações sociais, a cooperação, os trabalhos em grupos, a resposta do professor no 
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fórum, criando assim mecanismos didáticos que estimulem o dinamismo e a 

comunicação. Nas palavras de Moran (1994) “o afetivo dinamiza as interações, as 

trocas, a busca, os resultados” (p.1). Dessa forma, a fala de Gabriela me chamou 

atenção quando disse de que maneira essas dificuldades e necessidades sentidas ao 

longo do curso iriam influenciá-la na sua docência. 

Eu quero passar para os meus alunos tudo aquilo que eu não tive. 

Aquilo que me fez falta no meu aprendizado durante o curso, eu não 

quero que falte para os meus alunos. Como por exemplo, a atenção, o 

querer conhecer mais meu aluno, não sendo aquele professor que 

simplesmente chega na sala de aula “joga” o conteúdo esquece que 

tem pessoas ali, seres humanos que estão precisando de um pouquinho 

de atenção, às vezes um conselho ou um carinho. Eu acredito que tudo 

isso faz parte de uma boa educação – GABRIELA (Licenciando 

(a). Entrevista narrativa. 2015). 

 Entendo que, embora possa parecer banal uma foto do perfil, por exemplo, isso 

faz com que o estudante saiba quem é o professor. Aliás, o professor não é uma 

máquina, existe uma pessoa por trás de um computador. O simples fato de haver uma 

foto pode humanizar aquele ensino. Parece-me que nós seres humanos temos a 

necessidade de vínculos sejam eles afetivos, ou pelo menos humanitários, que podem 

influenciar nossa aprendizagem. Isto pode ser percebido no seguinte diálogo: 

Pedrita: Por exemplo, vocês sabem quem é aquele professor X 

da disciplinaP? (todos na sala falam ao mesmo tempo 

exclamando um não bastante desapontado e com um pouco 

chateado). Nem no Moodle tem a foto dele, no perfil dele não 

tem foto. 

Pesquisador: E isso para vocês é importante? Uma foto no 

perfil do professor? 

Joaquina:Claro, claro! Claro que é! (ouve-se também outros 

claro, e “óbvio que sim” na sala durante a entrevista) 

Pesquisador:Por que? 

Pedrita: Porque estamos trabalhando com uma pessoa. A gente 

não está trabalhando com uma máquina... Eu fico imaginando 

que a gente é tratado como uma máquina, totalmente insensível 

(Licenciandos (as). Entrevista Narrativa. 2015). 

Assim como Haguenaueret. al. (2010) entendo que os ambientes virtuais de 

aprendizagem são uma ferramenta pedagógica, com os quais o professor deve estimular 

e aprofundar as dinâmicas das relações sociais entre ele e o aluno, e entre os alunos com 

outros alunos na EaD. Sobretudo nesse aspecto, percebo serem fundamentais os 



 

88 
 

encontros presenciais pelo menos uma vez a cada semestre. O termo humanizar traz 

consigo o termo afeto, e de acordo com Piaget (1962), para o pleno desenvolvimento da 

aprendizagem é fundamental as interações concebidas pelas relações sociais e a 

afetividade. Fica aqui justificado então porque os licenciandos sentem tanto a 

necessidade de maior interação com o professor da disciplina, começando por uma 

simples foto no perfil do professor no Moodle. Essa interação e a interatividade entre 

professor e aluno na modalidade a distância devem encorajar a aprendizagem autônoma 

do estudante, pois ambas (interação e interatividade) se complementam. Para tanto, 

Belloni (1999) nos esclarece aquilo que entende pela relação desses conceitos: 

É fundamental esclarecer com precisão a diferença entre o conceito 

sociológico de interação – ação recíproca entre dois ou mais atores 

onde ocorre intersubjetividade, isto é, encontro de dois sujeitos – que 

pode ser direta ou indireta (midiatizada por algum veículo técnico de 

comunicação, por exemplo, carta ou telefone); e a interatividade, 

termo que vem sendo usado indistintamente com dois significados 

diferentes em geral confundidos: de um lado a potencialidade técnica 

oferecida por determinado meio (por exemplo, CD-ROMs de consulta, 

hipertextos em geral, ou jogos informatizados), e, de outro, a atividade 

humana, do usuário, de agir sobre a máquina, e de receber em troca 

uma “retroação” da máquina sobre ele (BELLONI, 1999, p. 58, 

grifos da autora). 

 

Em outras palavras, é preciso haver um planejamento onde os professores 

tenham um trabalho ainda que a distância, mas considerado mais humano. Essa 

humanização é traduzida também na forma com que os licenciandos são tratados. Por 

exemplo, quando a aluna diz para mim que a visita pelo menos uma vez ao semestre no 

polo por parte dos professores, bem como a foto no perfil e qualquer atitude que venha 

com esse propósito dá aos licenciandos (o público-alvo do curso) uma perspectiva de 

sensibilidade por parte daqueles que estão liderando as disciplinas. O contato físico, 

embora não entendido no curso EaD, pois o curso de Biologia da UFRN é 

completamente a distância, pode ser superado pelas aulas-vídeo que podem ser gravadas 

nos estúdios da SEDIS, que dispõe de aparelhagem técnica de qualidade. Eu entendo 

que a foto no perfil de um professor não é sinônimo de que as aulas na EaD vão 

melhorar, ou que só isso garante a aprendizagem do estudante. Contudo, esse é apenas 

um passo para entender o que se passa na mente do estudante EaD, favorecendo assim 

sua motivação na continuidade do curso, na aprendizagem, e na possibilidade de entrar 

em contato com o professor. A foto, embora não sendo a solução dos problemas da 

Educação a distância, sensibiliza, humaniza, facilita. São essas as impressões que tenho 
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(quando cursei o mesmo curso que hoje pesquiso), e que tive ao conversar com meus 

sujeitos de pesquisa. 

Sob esse mesmo discurso do professor ausente que precisa se tornar presente na 

modalidade EaD, Zuin (2006) destaca que: 

Fornecer condições para que os professores ausentes se tornem 

presentes. Não se pode ser ingênuo a ponto de se acreditar que a 

presença física do professor garanta por si só o ensino de boa 

qualidade, haja vista o fato de prevalecer, em muitas ocasiões 

presenciais, o denominado pacto da mediocridade, no qual o professor 

finge que ensina e os alunos fingem que aprendem. Por outro lado, 

este imperativo categórico do exibir-se, que se aferra na atual 

condição ontológica de que ser é ser percebido, deve se tornar, 

necessariamente, objeto de crítica dos professores cujas imagens são 

filtradas pelos canais de transmissão dos aparelhos eletrônicos 

envolvidos no ensino a distância. Não por acaso, os programas de 

educação a distância que obtiveram resultados positivos foram aqueles 

que tiveram êxito de aproximar, presencialmente, os agentes 

educacionais por meio das mediações técnicas (ZUIN, 2006. p. 

949). 

 

 Outra necessidade que ficou clara na formação desses licenciandos, foi a 

presença de aulas práticas que visem ampliar o leque de formas de explicar 

determinados conteúdos que a princípio são difíceis, pois são abstratos demais entre 

outros motivos. Nesse sentido, já que o curso se propõe a qualificar a mão de obra do 

professorado, ele tem como obrigação ofertar oportunidades para que os futuros 

docentes tenham pelo menos a capacidade de trabalhar com diversos equipamentos 

(Datashow, microscópio, etc.) de maneira pedagógica. Ouvi um unânime “não somos 

contemplados nas práticas” quando esse assunto surgiu na nossa pauta durante a 

entrevista: 

As disciplinas específicas nos ajudam e muito a nossa prática em sala 

de aula, mas ainda precisamos melhorar essa prática com novos 

exemplos de trabalhar determinado conteúdo, como usar um 

microscópio em sala de aula para que eu possa utilizar essa ferramenta 

como facilitador do ensino e da aprendizagem do meu aluno. A gente 

precisa mais da presença dos professores para nos auxiliar nessa 

prática – LIDIANE (Licenciando (a). Entrevista narrativa. 2015). 

Felipe, pergunte aqui quantos sabem manusear um microscópio 

(perguntei e de uma sala de 12, só 2 sabiam). Eu sei que a gente não 

está fazendo esse curso para ser cientista, mas para ser professores. E 

é por isso mesmo que eu acho importante que a gente saiba mexer, 

manusear um microscópio, pois poderemos utilizar esse recurso para 

melhorar nossas aulas e atingirmos nossos objetivos enquanto 

professores. Aprender a manusear um microscópio me dá uma 
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segurança maior quando eu vou dar aulas de microbiologia no ensino 

médio, ou de célula no primeiro ano do ensino médio. Mas por que? 

Porque eu fiz na prática enquanto eu cursava Agronomia em outra 

Universidade Pública – EDUARDO (Licenciando (a). Entrevista 

narrativa. 2015). 

Em relação a isso, De Sá & Ferreira Júnior (2010) explicam que: 

Dentro da modalidade de educação à distância, a utilização de 

atividades práticas se torna fundamental, pois permite que os 

educandos possam vivenciar a realidade local com um olhar científico. 

(...) Quando consideramos o ensino das ciências biológicas, a 

utilização de atividades de campo se torna imprescindível, pois é a 

partir deste tipo de vivência que o futuro profissional desta área 

construirá boa parte de seu conhecimento técnico científico. Cabe aos 

docentes investir no planejamento de atividades que primem pelo 

caráter prático e pela criatividade e robustez em sua estrutura e 

execução. Neste contexto, a elaboração e a execução de atividades 

práticas na modalidade de ensino a distância deve representar uma 

estratégia disponível, desde que seja garantida sua adequabilidade, 

pois tais atividades serão aplicadas em ambientes diferentes, com 

realidades social, econômica e cultural diversificada (DE SÁ & 

FERREIRA JÚNIOR, 2010, p. 51). 

 

Senti que os licenciandos não estavam buscando apenas aulas práticas, mas de 

dispositivos pedagógicos que pudessem melhorar sua prática pedagógica em sala de 

aula. No momento da entrevista, eles atribuíram às disciplinas específicas essa tarefa, 

pois não se tratava de um bacharelado e sim de uma licenciatura. Concordo em parte 

com os sujeitos da pesquisa: concordo no sentido de que esse é um curso de 

Licenciatura, e que não devemos aprender somente um determinado conteúdo, mas 

aprender como ensiná-lo aos nossos futuros alunos; por outro lado, essa tarefa não é 

somente do professor da disciplina de conteúdo específico (como Genética, Evolução, 

Anatomia, Citologia, entre outras), mas também das disciplinas de teor pedagógico 

(Instrumentação para o Ensino de Biologia I, II, III e IV, Estágio Supervisionado I, 

Didática, entre outras). Dessa forma, há a necessidade de maior 

diálogo/intertextualização entre as disciplinas, bem como uma renovação no 

Curriculum do curso com o propósito de proporcionar essa interação dando maior 

segurança no que se refere a dar aulas, aos futuros docentes. Lelis (2001) aponta que na 

formação inicial de professores a prática e a teoria não podem ser tratadas de maneira 

dicotômica. Silva & Schenetzler (2006) afirmam que a mediação pedagógica do 

professor de disciplina de conteúdo específico atua como processo formativo 

pedagógico para os licenciandos, pois o modo de agir dos professores formadores, atua 
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de certa forma como um “currículo oculto” da metodologia de ensino. As autores 

defendem que a imitação é uma forma importante de aquisição de metodologias de 

ensino. 

Por último, outro aspecto interpretado por mim como importante, é o papel do 

tutor de Polo. O Tutor é aquela pessoa que está sempre ali no polo para receber os 

estudantes, e auxiliá-los em todo o percurso da Licenciatura. Entendo que o tutor possui 

consigo grande influência na vida do licenciando, pois ele está de perto o 

acompanhando. Nesse sentido, é possível afirmar que o tutor chega a ter um papel 

muito importante no processo de ensino-aprendizagem do licenciando EaD. Em 2009, 

quando eu ainda cursava a licenciatura em Ciências Biológicas modalidade a distância n 

UFRN no polo de Caicó, o nosso tutor além de participar ativamente da nossa 

aprendizagem, tinha poder de nota peso 2,0. Enquanto que o professor da disciplina 

tinha um peso 8,0. Ao contrário de hoje, os licenciandos e alguns tutores presentes no 

grupo focal me explicaram que os estudantes hoje (uma boa parte) são mais relaxados 

do que na época em que o tutor poderia atribuir uma avaliação sobre o trabalho do 

aluno. Esse trabalho envolvia o aluno ir ao polo, obrigatoriamente pelo menos uma vez 

na semana, para mostrar ao tutor as atividades resolvidas dos módulos, tirar dúvidas em 

relação não aos conteúdos, mas ao funcionamento de determinada disciplina, atividades 

no polo que poderiam contar como atividades extras. Por que não dizer que também 

para conversar sobre os problemas e dificuldades ao longo do percurso? No entanto, 

essa função avaliativa do tutor foi retirada dos cursos EaD da UFRN, por um motivo até 

hoje para mim ainda obscuro, pois cada um que diz uma coisa e eu não me sinto seguro 

em determinar qual é o real motivo dessa brusca mudança. É o que foi expresso na fala 

dos tutores como a que segue abaixo: 

A gente não vê mais o aluno, Felipe... Antes tinha aquela rotina de 

toda semana ele vir ao polo, conversar com a gente, aí a gente podia 

ver como que estava o andamento deles nas disciplinas, se estavam 

fazendo as atividades. Fazíamos o papel de pai mesmo, de cobrar 

deles as atividades que eram pedidas pelos professores, para não 

deixarem tudo para última hora. Então de repente, tudo isso muda, e 

eu vi muitos, mas muitos mesmo desistirem por essa falta que faz a 

presença de alguém para incentivar, estar ali do seu lado, porque agora 

eles só vêem no dia de prova. Como não são mais obrigado a vir, 

todos os alunos deixam para vir só no dia das provas, não só por mal 

gosto ou porque não se interessam, mas porque a maioria deles, tipo 

90% não moram nem aqui, então alguns precisam até mesmo 

economizar. Mas quando tinha que vir faziam um esforço, pois sabiam 

que aquele seu esforço seria totalmente recompensado. Não se trata só 
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de uma nota, que era dois da gente e oito do professor. Mas se trata de 

sermos aqueles que estão com os alunos toda hora e eles mesmo se 

sentem não contemplados totalmente quando se fala de avaliação, pois 

são só avaliados pelas provas, e um trabalho quando um professor 

quer, mas não tem aquela avaliação da assiduidade, compromisso, 

respeito ao próximo, tudo que aprendem que devem colocar em 

prática em sala de aula, mas que na própria licenciatura que fazem não 

tem mais – MARIA JOANA (Tutora. Entrevista narrativa. 2015). 

Assim como Nogueira & Both (2012), entendo que o tutor é para o aluno um 

ponto de apoio, pois é a pessoa que faz o contato presencial, “tornando-se fonte de 

segurança e apoio” (p. 98). Para Guarezi (2009), “o tutor deverá ser apercebido como 

presença a distância, fortalecendo relacionamentos a favor da aprendizagem” (p. 45). 

Dessa forma, o tutor é apresentado como a pessoa que cria condições para o 

aprendizado do estudante, nesse caso os licenciandos, não passando despercebido. Eu 

entendo que a mediação proporcionada pelo tutor é necessária para “orientar, dirigir e 

supervisionar o ensino-aprendizagem” (NOGUEIRA & BOTH, 2012 p. 101) na 

formação docente a distância. Nesse sentido, entendo o papel do tutor como um dos 

pilares que ampara a formação acadêmica na modalidade a distância.  

Ou seja, a atuação do tutor se traduziu, nesse estudo, como um aspecto que 

configura uma necessidade formativa durante o percurso do licenciando. Alguns deles 

chegaram a me dizer durante a entrevista que se não fosse pela presença e incentivo do 

tutor durante os momentos mais difíceis da caminhada da Licenciatura, eles teriam 

desistido. Encontrei nos Memoriais, por exemplo, algumas dedicatórias aos tutores que 

sempre estiveram ali com os meus sujeitos de pesquisa motivando, e procurando 

solucionar os problemas encontrados. Em um dado momento perguntei: 

Pesquisador: A presença do tutor na vida de vocês faz 

diferença? 

Todos: Sim, com certeza! (ouve-se no áudio da gravação várias 

respostas do tipo, e durante a entrevista sorrisos nos rostos). 

Reginaldo: Olha, muitas vezes você está desestimulado e ela (a 

tutora) sempre me orientando “olhe, vá em frente” “você vai 

conseguir”. Eu devo muito a ela por estar concluindo esse curso. 

Samara:Com certeza, porque o tutor presencial é nosso 

sustentáculo, é aquele suporte pedagógico da gente. Ele é a 

representação do mais humano em um curso a distância. É ele 

quem nos dá mais atenção, quem escuta nossos problemas, é ele 

quem nos encaminha durante o curso, tirando certas dúvidas. Eu 
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acho que sem o tutor presencial seria muito mais difícil o ensino 

a distância. 

Cristina: Você perguntou a nossa tutora em si, ou o tutor em 

geral? 

Pesquisador: Perguntei o tutor em geral, se ele faz diferença na 

sua formação docente. 

Cristina: Sim, faz porque ele ou ela como alguns colegas já 

disseram, é nosso suporte, nos liga, mandam e-mail e tudo o 

mais. Mas isso também vai depender do tutor, porque já tivemos 

outro tutor que não teve as mesmas atitudes dessa que temos 

hoje e ele não fez a mínima diferença (Licenciandos (as). 

Entrevista narrativa. 2015). 

4.4. Um caminho de novos desafios para a EaD 

 Diante do que foi exposto aqui nesse capítulo, é preciso haver uma nova 

avaliação interna do curso da Licenciatura em Ciências Biológicas a distância com o 

objetivo de qualificar o curso. Dessa forma, a triangulação das falas e das análises aqui 

distribuídas podem dizer que a escrita (auto)biográfica contribuiu para formular um 

panorama do que se passa nessa Licenciatura. Entendo que, a partir do que foi exposto, 

os licenciandos não se preocuparam somente com o domínio de conteúdos, mas sim 

com uma prática pedagógica que favorecesse sua atuação como futuros professores. 

Ficou evidente que o Moodle precisa ser reestruturado e (re)pensado configurando-se 

como participante de uma aprendizagem autônoma desses estudantes. Além disso, os 

professores precisam de um curso contínuo de capacitação, pois precisam entender que 

em se tratando de um curso a distância não se pode querer ter as mesmas práticas 

tradicionais e da “velha escola”. Afinal, o que queremos? Uma educação a distância, ou 

uma educação distante? Verifiquei que tanto licenciandos como tutores consideram 

importante a atuação do tutor na aprendizagem do aluno. Como já exposto aqui através 

da discussão e diálogo com outros autores, o tutor possui papel importante na 

construção da aprendizagem do aluno em um curso EaD. Sendo assim, o curso deveria 

reconsiderar o papel do tutor no processo avaliativo dos alunos. A principal questão que 

não ficou clara é: por qual razão as atribuições do tutor no curso mudou? Se sua ação é 

tão importante assim na formação do licenciando, não seria razoável rever mais uma vez 

sua função durante o curso? 

 Nesse sentido, considero que os licenciandos puderam adquirir um saber 

próprio, construído na ação ao terem contato com os estágios. Dessa forma, a realidade 
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que compõe os problemas e desafios da educação (ainda que na modalidade EaD), 

serviu de pontos de reflexão sobre a prática docente para esses licenciandos, auxiliando-

os no seu processo de ensino. Dessa forma, percebi a vontade dos licenciandos de 

superarem o conhecimento teórico desvinculado da prática. É possível afirmar que esses 

licenciandos estão abandonando uma concepção de professor técnico e construindo ao 

longo de sua trajetória um professor reflexivo. O que promove a articulação entre os 

diversos saberes docentes e a melhoria da educação a distância, no âmbito de um curso 

de formação de professores. 

 Sendo assim, diversos aspectos podem se configuraram como necessidades 

formativas dos licenciandos, entre eles: o contato com o professor virtualmente e 

presencialmente; a autodisciplina e autonomia do aluno na condução da sua 

aprendizagem durante o curso; a tomada de conscientização por parte do aluno sobre 

seu dever de organizar-se; o domínio das tecnologias de informação e comunicação por 

parte do licenciando; e o desenvolvimento da autoformação mediando autonomia e 

disciplina. 

 É necessário discutir-se também aquilo que o curso de Ciências Biológicas está 

propondo em seu Projeto Pedagógico com aquilo que foi observado durante a pesquisa. 

Por exemplo, embora um curso a distância invoque a autonomia do aluno, em seu 

Projeto Pedagógico o curso pretende desenvolver atividades que promovam uma 

aprendizagem no coletivo (UFRN, 2008). A sugerir dessa maneira que o aluno irá 

interagir com os docentes e os discentes de maneira interdisciplinar buscando sempre 

fugir da individualidade. No entanto, ficou perceptível nesse capítulo que um dos 

aspectos apresentados como necessidade formativa de um aluno EaD é a autonomia em 

seus estudos. Dessa maneira, fica então a reflexão da discussão aqui feita e daquilo que 

está proposto no Projeto Pedagógico do curso e que não está sendo executado, tendo em 

vista os pressupostos de autonomia da aprendizagem que um curso a distância 

configura. Embora autonomia trabalhe no plano individual de cada aluno, é possível que 

haja uma coletividade. Essa coletividade se dá quando mesmo sendo autônomo de sua 

aprendizagem e de seus estudos, o aluno busca em outros colegas ou na figura do 

professor da disciplina a ajuda. A autonomia nos estudos, portanto, não quer dizer 

isolamento. Deveria ser o termo autonomia repensado na maneira que é utilizada no 

Projeto Pedagógico do curso? A partir das falas dos alunos aqui discutidas e analisadas, 

é possível atualizar o Projeto Pedagógico da Licenciatura em Ciências Biológicas a 
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distância da UFRN com o objetivo de promover a qualidade do curso. Dessa forma, 

prosseguimos para a conclusão desse trabalho explicitada nas considerações finais a 

seguir. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Dada a complexidade e os caminhos que ficaram e m aberto , favorecendo essa 

dissertação para uma continuidade de pesquisa, escolhi dividir minhas últimas 

considerações em dois tópicos. No primeiro, falo sobre o método de pesquisa e como o 

mesmo contribuiu para que fosse possível atingir os objetivos aos quais essa pesquisa se 

propôs. Com isso, pretendo contribuir para as discussões em torno das pesquisas 

(auto)biográficas em trabalhos que venham após esse. Sobretudo no âmbito de 

pesquisas de formação de professores a distância. No segundo, trato de como os 

objetivos da pesquisa foram respondidos, e quais encaminhamentos é possível fazer 

para as pesquisas de licenciaturas a distância. 

Sobre o método (auto)biográfico 

 Ao longo dessa dissertação, foi possível observar que três são os eixos principais 

que a perpassam: a pesquisa (auto)biográfica e os conceitos de aprendizagem docente e 

necessidades formativas trazidas aqui. Nesse sentido, permitam-me construir as minhas 

últimas considerações. A pesquisa (auto)biográfica para mim constituiu como método e 

reflexão, pois possibilitou aos licenciandos sujeitos da pesquisa relembrar do seu 

percurso de aprendizagem configurando-se como eixo sensibilizador de si mesmo. 

Quando o licenciando escreveu e descreveu a própria aprendizagem abriu caminhos 

para se tornar mais sensível aos sinais de aprendizagem do outro. Diversas vezes a 

(auto)biografia trabalha com a memória, constituindo-se assim como dispositivo 

pedagógico e investigativo. 

 As memórias e falas dos futuros docentes refletiram toda a sua representação do 

conhecimento, da experiência, da identidade profissional, da sua concepção de educação 

e de seu interesse pelo ensinar. Dessa forma, a presente dissertação possibilitou uma 

reflexão no âmago dos licenciandos e também por parte do pesquisador. Para mim, uma 

das características essenciais da pesquisa (auto)biográfica é permitir ao 

indivíduo/sujeito refletir sobre sua trajetória sem dissociar o seu eu pessoal do eu 

profissional. O que torna possível a esse sujeito não só refletir, mas também repensar 

sua prática pedagógica a partir desse caminho próprio percorrido. Durante a leitura do 

material empírico coletado me perguntei algumas vezes “Será que o professor que 



 

96 
 

tivemos - na graduação e Educação Básica - reaparece no professor que somos?”. A 

pergunta é mais complexa do que parece e em uma tentativa de respondê-la, diria que: 

sim e não. Sim, pois os professores que tivemos ao longo da nossa vida podem ter nos 

inspirado com suas aulas a ponto de reproduzirmos algumas práticas que nos são 

interessantes. Não, porque a experiência da docência é para mim algo muito pessoal e 

intransferível, no entanto, compartilhada. Algumas das práticas que nossos professores 

demonstravam não queremos reproduzir em sala de aula. Foi o que aconteceu com os 

licenciandos ao dizerem que a Licenciatura a distância lhes permitiu verificar a vontade 

de que seus futuros alunos tenham aquilo que eles não tiveram em termos de prática 

pedagógica. Desse modo, entendo que essa busca de si através desse tipo de escrita 

através da memória afetou positivamente (e afeta) a prática docente dos futuros 

docentes participantes dessa pesquisa. 

 Nesse sentido, se a docência não é inata, mas adquirida, considero que o pensar 

de si transforma a maneira do olhar a educação. Esse pensar, no caso da aprendizagem 

docente facilita a emancipação intelectual do licenciando. Essa aprendizagem docente 

ocorre a partir da associação da teoria e da prática. Diante disso, a (auto)biografia 

perpassou os sentidos dos licenciandos fazendo-os refletir sobre o que aprenderam da 

docência, como aprenderam, e o que eles colocaram em prática a partir do que foi 

aprendido. Percebi que nessa perspectiva não se foca apenas no “o que”, mas no “como” 

e “para quê”. O que considero essencial para um curso que formará novos professores. 

Nesse sentido, um aspecto que saltou aos meus olhos foram as reflexões realizadas in 

actu e a posteriori por parte dos licenciandos. Em uma sala de aula com vários alunos, o 

professor não tem tempo para fazer uma reflexão mais racionalizada, e por isso deve 

executar uma reflexão in actu. Essas situações - que não são poucas - geraram nos 

licenciandos um repertório de ações que permitiu a eles, a partir da escrita nos diários e 

no Memorial uma reflexão a posteriori. De acordo com esse fato, a escrita 

(auto)biográfica se constituiu como transformador do licenciando, ao possibilitá-lo a 

conscientização desse repertório. Portanto, julgo importante o papel que a escrita 

(auto)biográfica teve nesse trabalho não só como método, mas agindo como dispositivo 

pedagógico de reflexão. Diria ainda que é uma reflexão de mão dupla, pois ocorre no 

pesquisador e no pesquisado.  

 Destaco ainda que, como autônomo de sua própria inteligência, o próprio 

licenciando conseguiu verificar os saberes docentes e a aprendizagem da docência que 
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lhe passaram
5
. Senti que em relação às necessidades formativas, a (auto)biografia 

constituía imagens representativas do ser. Ou seja, o sujeito pesquisado pode não ter 

vivido exatamente aquilo que relatou, no entanto, a representação do que ele teve 

daquele momento é o que de fato vigorou para ele no presente. Assim entendo que a 

experiência só é de fato vivida depois de narrada (LARROSA, 2002). É nesse conceito 

de representações que as necessidades formativas emergem. Em outras palavras, a 

representação dele da Educação a Distância, da plataforma Moodle, dos tutores, dos 

professores, das aulas práticas e do prazer e (des)prazer de dar aula foi matéria prima 

geradora de suas principais necessidades como licenciandos. Os três polos (LIMA, 

2013) são essa representação imagética da situação que era esperada, da atual e das 

perspectivas de ação.  

 Diante dessa perspectiva, considero que a pesquisa (auto)biográfica permite a 

(re)memoração de aspectos positivos e negativos de uma licenciatura a distância. Ao 

perpassar aprendizagens docente e necessidades formativas dos sujeitos da pesquisa, a 

escrita (auto)biográfica tornou-se organizadora da memória e dos fatos vividos pelo 

licenciando na experiência docente. Já como método me deu acesso a essas memórias e 

fatos/representações. A interpretação dessas instâncias foi que resultaram nessa 

dissertação. Nesse caso, considero importante que através desse tipo de escrita, o futuro 

professor estabeleça conexões entre sua formação inicial e sua prática docente. O que 

foi semelhante ou diferente na sua atuação em sala de aula quando compara com a de 

seus professores na Licenciatura? Em que esse estudante avançou em relação aos 

percalços da docência? Será que está apenas repetindo uma prática pedagógica que ele 

não concordava ou que não lhe foi satisfatória como aluno e que agora ele faz na 

posição de professor? 

 Considero ainda que a escrita (auto)biográfica se constituiu como dispositivo 

disparador e organizador do pensamento reflexivo dos licenciandos sujeitos dessa 

pesquisa. Sendo assim, esse tipo de escrita/método/investigação é importante, pois se 

apresentou aqui como eixo articulador e integrador do pensar, do fazer e do ser 

professor. Sobretudo num curso de formação de professores. Os mais diversos conceitos 

diluídos na aprendizagem docente e em necessidades formativas se demonstraram 

                                                           
5
 Passar aqui não no sentido de transmitir, mas daquilo que nos passa enquanto sujeitos que experimentam 

o mundo. A experiência ocorre não naquilo que ocorre à nossa volta, mas na maneira que o que está à 

nossa volta “nos passa”. 
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vívidos durante a utilização dessa escrita como método, proporcionando liberdade ao 

professor/licenciando para emancipar-se na Educação e não ser embrutecido. Dada essa 

contextualização das contribuições da pesquisa (auto)biográfica para meu objeto de 

estudo, quero retomar meus resultados e tecer considerações acerca das aprendizagens 

da docência e das necessidades formativas, respectivamente. 

Para concluir 

Acerca das aprendizagens docentes é possível afirmar que os Focos de 

Aprendizagem Docente, assim como dizem seus autores (ARRUDA et al, 2012), 

conseguem evidenciar o que se aprendeu sobre a docência. Nesse sentido, posso afirmar 

que os resultados encontrados nessa pesquisa demonstram a importância do estágio para 

consolidação ou como ritual de iniciação para a construção da identidade docente. Os 

tutores desempenharam papel importante na solidificação das aprendizagens docente 

dos licenciandos. Os resultados aqui encontrados foram muito próximos do que 

encontrado pelo grupo do pesquisador supracitado. O que me faz refletir se a educação a 

distância realmente está se configurando como nova prática no ensino superior, ou se é 

apenas um “modelo diferente” para se reproduzir as mesmas práticas do presencial. Não 

estou colocando a EaD in check aqui, mas apenas ressaltando um ponto de discussão 

para futuras pesquisas. Dessa forma, é possível afirmar que os Focos de Aprendizagem 

Docente (FAD) são ferramenta importante para compreender como o licenciando se vê 

na posição de professor, e como e o que ele aprende sobre a docência. 

Em relação ao estudo das necessidades formativas, o presente trabalho contribui 

para o pensar dos processos formativos. Dessa forma, considero importante ressaltar a 

conscientização das necessidades formativas de um curso a distância pode ser a chave 

para a construção da identidade docente do licenciando. Além disso, pude perceber que 

os licenciandos reconheceram as fragilidades em sua formação para o trabalho com os 

seus futuros alunos. Considero que, as limitações da Licenciatura em Ciências 

Biológicas a distância da UFRN, podem ser um reflexo de uma formação inicial 

deficiente - em aspectos como aulas práticas, novas práticas pedagógicas num contexto 

EaD, humanização do curso, o papel e função do tutor sendo (re)avaliada, entre outros – 

ou de representações que se configuram como necessidades formativas desses 

licenciandos. Sobre os professores das disciplinas e componentes curriculares na 

modalidade a distância, considero que é necessário um docente com um perfil orientado 

para essa tarefa. Para tanto, ele precisa ser um docente que tenha desenvolvido 
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habilidades, competências e um espírito científico humano para poder ensinar a seus 

estudantes (os licenciandos). Pode-se dizer que o contato com o professor, a 

autodisciplina, o domínio das tecnologias e a autonomia na aprendizagem foram tidas 

como necessidades formativas dos licenciandos a distância do curso de Ciências 

Biológicas. 

Nesse sentido, quais encaminhamentos é possível fazer para a EaD?  Em que 

nível os objetivos dessa pesquisa foram atingidos? É possível dizer que tendo em vista a 

ausência de trabalhos publicados envolvendo aprendizagens docentes e necessidades 

formativas em uma licenciatura a distância, essa pesquisa não só avança com as 

discussões sobre a EaD, como também aponta para novos caminhos. Como o que se 

discute sobre o aprender a ensinar, ou o aprender a ser professor na EaD e como isso é 

construído ao longo da formação inicial. Ou, o que se configura como necessidade 

formativa (como foi feito aqui) e de que forma essas necessidades se articulam 

promovendo a qualificação de uma formação inicial a distância. 

Já em relação aos objetivos, destaca-se a maneira como o método 

(auto)biográfico e a perspectiva compreensivo-interpretativa de análise contribuíram 

para que eu pudesse obter os resultados que aqui cheguei. Foi possível dessa forma 

analisar através das falas dos sujeitos, bem como da entrevista narrativa, as necessidades 

formativas dos licenciandos. Além disso, puderam-se analisar as aprendizagens 

docentes emergentes dessa licenciatura, compreendendo-se a complexidade de um curso 

a distância e notando que embora a EaD contenha suas particularidades, os princípios 

didáticos são os mesmos, possibilitando uma formação de qualidade para alguém que se 

gradua através da educação a distância. Nesse sentido, recomendo que a partir desse 

trabalho, as pesquisas não sejam mais voltadas para tudo aquilo que já sabemos sobre a 

educação a distância. Pelo contrário, que avancem com os debates acerca da construção 

da identidade do professor na licenciatura; de políticas públicas concretas que garantam 

a liberdade da EaD, bem como de sua qualidade; a avaliação da EaD de maneira a 

proporcionar a qualidade de formação de quem estuda nessa modalidade; uma análise 

mais profunda daquilo que pode-se configurar como necessidades formativas nessa 

modalidade, comparando com a modalidade presencial no propósito de desmistificar a 

EaD; e não só analisando as práticas pedagógicas possível na educação a distância, 

como também a busca pela (re)invenção e a reciclagem da prática em uma modalidade 

que certamente veio para ficar no nosso País. 
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 APÊNDICE A  

Termo de Consentimento 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa de Mestrado intitulada 

Aprendizagens da Docência e Necessidades Formativas de Licenciandos em Ciências 

Biológicas a Distância na UFRN. O objetivo é identificar necessidades formativas e analisar 

aprendizagens da docência que emergem dessa licenciatura. Os benefícios e vantagens em 

participar desse estudo serão: permitir a você pensar e refletir sobre diferentes dimensões da 

prática docente. 

Irei acompanhá-los(as) durante todo e qualquer procedimento ao longo desta pesquisa. 

Ela envolve a leitura dos diários online (reflexivos), dos Memoriais e da execução do grupo 

focal. Solicitamos a sua autorização para o uso de seus dados e/ou gravações para a produção 

interna e externa de artigos.  

Acrescentamos que, mesmo aceitando participar do estudo, você poderá desistir a 

qualquer momento, bastando para isso informar sua decisão aos responsáveis. Fica 

esclarecido ainda que, por ser uma participação voluntária e sem interesse financeiro,  

você não terá direito a nenhuma remuneração. Os dados referentes à sua pessoa serão 

sigilosos e privados, podendo você solicitar informações durante todas as fases da 

pesquisa, inclusive após a publicação dos dados obtidos a partir desta.  

 

Agradecemos a sua participação e colaboração. 

 

   

FELIPE B. DE M. D. DUARTE 

ALUNO-PESQUISADOR 

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA 

E-mail: batistalipe@hotmail.com 

 MARLÉCIO MAKNAMARA 

PROFESSOR-PESQUISADOR 

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA 

E-mail: escrevequeeuleio@yahoo.com.br 
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Eu, ________________________________________________ aceito participar do seu projeto 

de pesquisa como voluntário(a) e autorizo a divulgação anônima da minha entrevista em sua 

pesquisa e demais trabalhos acadêmicos. 

 

 

Assinatura: ______________________________________ RG: ______________ 

Telefone: ___________________ 

Local: _________________________ Data: ___/___/____ 

 

 

APÊNDICE B 

Depoimentos dos Participantes da Entrevista Narrativa 

É horrível quando o semestre acaba e a gente sabe que o Moodle já vai mudar de novo. 

Toda vez tem sido assim... Não dá tempo nem da pessoa se acostumar com uma 

plataforma que no outro ano já está mudando novamente. Fora isso, é muito cansativo 

quando estamos acessando uma coisa que é super difícil. Todo ano muda. Tem uma 

palavra que eu estava aqui tentando lembrar... Ah, é a palavra “desmotivação”. Sim, 

Felipe, às vezes eu me sentia bastante desmotivada ao entrar no Moodle. - ROBERTA 

[Licenciando (a)] 

Olha professor, eu não aguento o Moodle. A pessoa não sabe mexer em tecnologia 

direito, aí quando a gente se acostuma com a forma de mexer nele, ele muda de novo. 

Senti momentos em desistir de entrar nas disciplinas por causa disso. Confesso que me 

sinto muito desmotivada ao cessar o Moodle, pois as vezes o professores nem nos 

respondem, nem nos dão uma resposta para as nossas perguntas. Eu não tenho 

computador em casa, e tenho que ir na casa da minha sobrinha porque fica bem difícil 

pra mim acessar sozinha também, já que eu sei pouco mexer em computador. Estou no 

final do curso e é algo que ainda estou aprendendo a mexer. Mas eu sei que eu chego lá!  

– FRANCISCA [Licenciando (a)] 

Ser responsável pelo próprio conhecimento sem ter uma instrução mais detalhada que 

possa proporcionar uma melhor compreensão é bastante difícil. Mesmo possuindo um 

ambiente virtual para postar dúvidas muitas vezes elas não são respondidas e quando á o 

retorno ainda não é totalmente satisfatória, principalmente se a disciplina em questão 

envolver cálculo. Na disciplina de Pré-Cálculo por exemplo e de Matemática e 

Realidade nós sofremos muito. Os professores mal sabiam nos responder ou nos dar 

boas respostas que realmente entendêssemos. Na verdade nem parecia uma interação às 

vezes, parecia que eles estavam só ali cobrindo o ponto e sendo obrigados a nos 

responder. Quem nos ajudava muito eram os tutores a distancia. Esses sim, estavam 

sempre dispostos. Não quero dizer que eram também todos os professores que eram 

indispostos, mas isso o que ocorria era uma falta de verdadeira comunicação entre a 

gente e eles, a linguagem sabe? Ficava difícil de entender cálculos. Mas conseguimos, 

estamos aqui na reta final. – AMANDA [Licenciando (a)] 

O problema do ensino a distância é a falta do contato pessoal com o professor, que 

muitas vezes é essencial no processo de aprendizagem. O aluno se sente mais seguro 

com esse contato direto. Para mim, em alguns momentos, como na disciplina de Física e 
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Meio Ambiente faltou o contato virtual, vindo a me prejudicar no desenvolvimento e 

compreensão do conteúdo. Essa relação entre aluno-professor, mesmo que próxima 

através de ferramentas virtuais, precisa ter um momento presencial, onde a abordagem 

direta possa contribuir na formação – MARCOS [Licenciando (a)] 

Eu acho que talvez, posso esta enganada, mas eu acho Felipe, que é porque estamos tão 

acostumados com o ensino presencial, pois ele percorre toda a nossa vida, na infância, 

no ensino básico, nos filmes, na TV, na família, nos negócios, que não cai a ficha até 

quando realmente vemos que na verdade, podemos desenvolver um espírito autônomo. 

Eu acho que a gente tem preguiça de buscar, de ir, de pesquisar, afinal é mais fácil 

alguém ensinando a gente, do que a gente lendo e buscando por nós mesmos o 

conhecimento. Você também não acha? Eu confesso que eu também senti a mesma 

dificuldade dos meus colegas quando iniciei esse curso. Mas aí depois eu fui 

percebendo o quão esse curso assim, a distância me trouxe vantagens que eu não teria se 

ele fosse na modalidade presencial. Por isso que sentimos tanta dificuldade em nos 

acostumarmos. É como a gente vive escutando nossos professores falarem, que nesse 

curso precisamos desenvolver muito autonomia nos estudos, e como a escola muitas 

vezes tira essa nossa autonomia, sofremos esse choque quando chegamos aqui. – 

RAFAELA [Licenciando (a)] 

Quando o professor vem na sala de aula, ele cria aquele vínculo afetivo também. Ele (o 

professor) está lá em Natal e eu, o aluno estou aqui. Eu converso com ele só pelo 

computador aí eu não sinto aquele vínculo. Por exemplo, tinha um assunto que estava 

complicado demais, aí a professora veio uma vez aqui no polo, explicou o assunto e 

clareou a nossa mente. Embora o curso a distancia da UFRN seja muito bom, pelo 

menos eu considero, precisamos dizer que a presença do professor ainda é necessária. 

Não sei se como minha colega [Rafaela] falou é porque estamos mal acostumados, ou se 

é algo necessário do ser humano. Enfim, o papel do professor com certeza é algo 

necessário, seja tirando nossas dúvidas, seja nos ajudando através de uma explicação.  – 

JAIR [Licenciando (a)] 

Eu sou muito grata a Deus pela Universidade a Distância da UFRN. Essa modalidade de 

curso contribuiu muito para a formação da minha identidade como professora, cursar 

uma modalidade de ensino totalmente a distância me fez adquirir um compromisso 

maior, do que o que eu já tinha no presencial, pois eu tive e ainda tenho que dedicar um 

tempo para os estudos, rigorosamente todos os dias. Eu posso dizer que aprendi muito 

através de um curso a distância, pois foi nele que eu pude desenvolver minha 

autonomia, e como eu estava falando, esse compromisso maior em pesquisar, e em 

estudar por mim mesma. O brasileiro tem o costume de esperar demais pelos outros, ou 

que as informações venham de mãos beijadas. Está errado isso! E nós como professores 

talvez tenhamos que mudar nossa postura em relação a isso. – IZABEL [Licenciando 

(a)] 

Eu concordo com a minha amiga, Izabel. O estudo a distância é uma modalidade que 

exige autodisciplina por parte do estudante e isso contribui para uma formação mais 
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consistente, já que buscar o conhecimento extra, ou seja, fora do ambiente virtual, 

expande a visão do aluno acerca do assunto. Aprender a distância e ensinar no 

presencial traz uma visão acerca dos dois lados da moeda e desmistifica que um seja 

melhor que o outro. Tanto o ensino presencial quanto à distância possui seus pontos 

positivos e negativos, cabendo ao aluno e ao professor tentar maximizar os pontos 

positivos e minimizar os negativos, buscando uma aprendizagem efetiva. A principio eu 

achava que ia hhaver essa dificuldade, mas pude perceber que pelo contrário, não houve 

nenhuma dificuldade em estudar a distancia, e ensinar no presencial. Isso nunca me 

impediu de exercer as minhas atividades como professor nos estágios. Posso até afirmar 

que, como eu disse anteriormente, isso me ajudou foi muito. A minha visão expandiu 

mais ainda sobre o assunto. E hoje, não admito ninguém falando mal de um curso a 

distância. – TIAGO [Licenciando (a)] 

Eu tinha muita discriminação quanto a educação a distância. Sei lá, eu imaginava que 

não fosse aquela coisa comprometedora, que tudo era feito de qualquer maneira. A 

modalidade de ensino à distância, no principio imaginava que fosse diferente, devido 

muitos criticarem achava que era uma modalidade fácil e que seria fácil concluir o 

curso, mas mudei completamente minha visão sobre a modalidade ao ingressar na 

universidade e ver que essa modalidade facilita a vida de quem não tem um horário 

diário que possa se empenhar nos estudos como ocorre na modalidade presencial, porem 

em contrapartida vi que o aluno é o principal responsável pela sua aprendizagem, pois 

se ele não se organizar e estudar realmente não conseguirá ir longe e nem desenvolver 

as competências que o curso exige de seus alunos. – ELIANE [Licenciando (a)] 

A EaD é uma excelente estratégia porque ao mesmo tempo que nos ajuda a construir 

conhecimento, faz com que dominemos tecnologias, desenvolvendo competências e 

habilidades que servirão para nossa profissão como professores, nos oferece autonomia 

para aprender sempre, fazendo com que a gente mesma faça a nossa própria agenda com 

os horários para estudar, sermos sempre autônomos, independentes, sujeitos ativos 

capazes de sempre buscar, criar, e aprender ao longo de toda a vida. Eu mesma sou um 

exemplo disso que acabei de falar. Eu não dominava tecnologias, como data-show, 

computador, documentos em Word, coisas que são essenciais no cotidiano de um 

professor hoje. Para mim, a EaD também vem contribuir nesse sentido na vida de um 

licenciando de um curso a distância sabe? Eu posso afirmar que hoje eu sou outra 

Adriana, que eu sou outra pessoa, e que a educação a distância ajudou a formar essa 

nova eu (risos). – ADRIANA [Licenciando (a)] 

Eu quero passar para os meus alunos tudo aquilo que eu não tive. Aquilo que me fez 

falta no meu aprendizado durante o curso, eu não quero que falte para os meus alunos. 

Como por exemplo, a atenção, o querer conhecer mais meu aluno, não sendo aquele 

professor que simplesmente chega na sala de aula “joga” o conteúdo esquece que tem 

pessoas ali, seres humanos que estão precisando de um pouquinho de atenção, às vezes 

um conselho ou um carinho. Eu acredito que tudo isso faz parte de uma boa educação. 

As várias vezes que eu vi nossos professores fazendo isso na nossa sala de aula virtual, 

eu sempre pensava e refletia comigo mesma “jamais quero reproduzir isso em classe”. 
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Eu não quero ser a professora ou o professor que um dia foi um péssimo exemplo para 

mim. Por mais que seja difícil, e eu sei que é, quero aprender a no carinho, na ajuda, 

fazer o meu aluno se sentir mais humanizado, uma pessoa que sabe que pode ter no 

professor alguém que ele pode contar para melhorar a sua aprendizagem. – GABRIELA 

[Licenciando (a)] 

As disciplinas específicas nos ajudam e muito a nossa prática em sala de aula, mas ainda 

precisamos melhorar essa prática com novos exemplos de trabalhar determinado 

conteúdo, como usar um microscópio em sala de aula para que eu possa utilizar essa 

ferramenta como facilitador do ensino e da aprendizagem do meu aluno. A gente precisa 

mais da presença dos professores para nos auxiliar nessa prática. Só pelo Moodle não 

dá. Nem mesmo só pelo material impresso que nós temos acesso. Porque quando 

estamos na dúvida de como uma coisa se faz na prática, a quem vamos perguntar na 

hora? Por exemplo, nós temos um tutor de laboratório que nos ajuda, mas às vezes a 

formação dele não permite que ele nos preste a devida formação como um professor da 

área que já trabalha há anos poderia fazer. É complicado entende?  – LIDIANE 

[Licenciando (a)] 

Felipe, pergunte aqui quantos sabem manusear um microscópio (perguntei e de uma 

sala de 12, só 2 sabiam). Eu sei que a gente não está fazendo esse curso para ser 

cientista, mas para ser professores. E é por isso mesmo que eu acho importante que a 

gente saiba mexer, manusear um microscópio, pois poderemos utilizar esse recurso para 

melhorar nossas aulas e atingirmos nossos objetivos enquanto professores. Aprender a 

manusear um microscópio me dá uma segurança maior quando eu vou dar aulas de 

microbiologia no ensino médio, ou de célula no primeiro ano do ensino médio. Mas por 

que? Porque eu fiz na prática enquanto eu cursava Agronomia em outra Universidade 

Pública. Ou seja, eu tive essa vivência, eu tive essa prática na prática. O que muitos aqui 

estão também querendo ter e não têm. Isso para mim é um problema e um ponto 

negativo da EaD. Deveriam haver mais aulas práticas. E essas aulas práticas que nós 

queremos não é pra gente se divertir não! Queremos mais aulas práticas para que nós 

possamos ter mais conhecimento do assunto e mais segurança quando formos estar 

ministrando os conteúdos aos alunos.  – EDUARDO [Licenciando (a)] 

A gente não vê mais o aluno, Felipe... Antes tinha aquela rotina de toda semana ele vir 

ao polo, conversar com a gente, aí a gente podia ver como que estava o andamento deles 

nas disciplinas, se estavam fazendo as atividades. Fazíamos o papel de pai mesmo, de 

cobrar deles as atividades que eram pedidas pelos professores, para não deixarem tudo 

para última hora. Então de repente, tudo isso muda, e eu vi muitos, mas muitos mesmo 

desistirem por essa falta que faz a presença de alguém para incentivar, estar ali do seu 

lado, porque agora eles só vêem no dia de prova. Como não são mais obrigado a vir, 

todos os alunos deixam para vir só no dia das provas, não só por mal gosto ou porque 

não se interessam, mas porque a maioria deles, tipo 90% não moram nem aqui, então 

alguns precisam até mesmo economizar. Mas quando tinha que vir faziam um esforço, 

pois sabiam que aquele seu esforço seria totalmente recompensado. Não se trata só de 

uma nota, que era dois da gente e oito do professor. Mas se trata de sermos aqueles que 
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estão com os alunos toda hora e eles mesmo se sentem não contemplados totalmente 

quando se fala de avaliação, pois são só avaliados pelas provas, e um trabalho quando 

um professor quer, mas não tem aquela avaliação da assiduidade, compromisso, respeito 

ao próximo, tudo que aprendem que devem colocar em prática em sala de aula, mas que 

na própria licenciatura que fazem não tem mais. Eu sei que a EaD, e o seu regulamento 

na UFRN mudou, mas eu acho que deveria haver uma avaliação de como estamos hoje, 

de quem é esse nosso aluno, do seu desempenho ao longo do curso, das desistências, 

etc. Eu acho que o papel do tutor ficou muito omisso, entendeu? Deveríamos voltar a ter 

um papel, uma função mais ativa como antes, para podermos cobrar mais ainda do 

aluno. – MARIA JOANA (Tutora) 


