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APRESENTAÇÃO

A Tese tem como título SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL COMO CONTEÚDO
ESCOLAR NA PERSPECTIVA DE PROFESSORES DE BIOLOGIA EM FORMAÇÃO
INICIAL e, conforme padronização aprovada pelo colegiado do DDMA local, se encontra
composta por uma Introdução geral (embasamento teórico e revisão bibliográfica do conjunto
da temática abordada, incluindo a identificação do problema da Tese), Metodologia geral
empregada para o conjunto da obra e por oito capítulos que correspondem a artigos científicos;
sendo que os Capítulos 1, 2 e 3 já foram publicados. Todos os artigos que já foram publicados,
estão no formato dos periódicos aos quais foram submetidos; os endereços dos sites onde
constam as normas dos periódicos estão destacados em cada artigo. Os demais capítulos se
encontram no formato sugerido para o corpo da tese.
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RESUMO

A temática do desenvolvimento sustentável necessita de uma abordagem adequada em
processos de formação de professores para o ensino de ciências e biologia. As Instituições de
Ensino Superior (IES) que oferecem essa formação precisam estar cientes e sensibilizadas sobre
a importância da inserção curricular de teorias e práticas relacionadas com o desenvolvimento
sustentável. Este estudo pretende contribuir com a caracterização do tema sustentabilidade
enquanto necessidade formativa para a atuação docente de professores de biologia em formação
inicial nos cursos de licenciatura em ciências biológicas presencial e a distância na UFRN,
tomando por base as percepções de estudantes que estão em fase de conclusão do curso. A
pesquisa desenvolveu-se em uma abordagem qualitativa e quantitativa. Adotaram-se, como
procedimentos metodológicos, o uso de um questionário com questões abertas e fechadas e de
um questionário estruturado, no modelo VOSTS (Views on Science-Technology-Society para
investigar as opiniões dos licenciandos em Ciências Biológicas a distância e presencial da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre a educação para o desenvolvimento
sustentável. As questões abertas foram analisadas através da técnica de Elaboração e Análise
de Unidades de Significado, que toma por base a análise de conteúdo. Os resultados
demonstraram que a maioria dos participantes não se sente segura em abordar a temática como
também não consegue desenvolver os conteúdos ministrados em ciências ou especificamente
em biologia em associação com temas que se relacionem a princípios de sustentabilidade. O
perfil dos estudantes demonstrou que estes possuem características diferenciadas, uma vez que,
a maioria é da faixa etária mais elevada e de baixa renda, tendo concluído o ensino fundamental
e médio em escolas públicas e estando no exercício da atividade profissional. Também permitiu
constatar, com relação ao índice atitudinal global, que a temática da educação para o
desenvolvimento sustentável, embora se encontre presente na formação desses professores,
ainda precisa de maior incentivo e de uma efetiva inserção curricular, durante a formação
inicial, no curso avaliado. Esses dados podem servir de subsídio para a perspectiva de
adequação das estratégias de ensino na modalidade a distância no que se refere a maior inserção
da temática da educação para desenvolvimento sustentável, contribuindo, futuramente, com
dados relevantes que podem subsidiar a Agenda 30 nas regiões de oferta dos cursos.
PALAVRAS-CHAVE: licenciatura em ciências biológicas; formação de professores;
educação para desenvolvimento sustentável.

ABSTRACT

The theme of sustainable development requires an appropriate approach in teacher training
methods for teaching science and biology. Higher Education Institutions (HEIs) offering this
training need to be aware and sensitized about the importance of curricular integration of
theories and practices related to sustainable development. This study aims to contribute to the
characterization of the theme Sustainability as formative need for teaching practice of biology
teachers in initial training in undergraduate courses face life sciences and distance in UFRN,
based on the perceptions of students who are in phase completion of the course. The research
developed in a qualitative and quantitative approach. Were adopted as methodological
procedures, the use of a questionnaire with open and closed questions and a structured
questionnaire in VOSTS model (Views on Science-Technology-Society to investigate the
opinions of licentiate in Biological Sciences distance and face University Federal Rio Grande
do Norte on education for sustainable development. the open questions were analyzed through
the technique of Preparation and analysis of Meaning Units, which is based on content analysis.
the results showed that most participants do not feel safe in approaching the subject but also
can not develop the content taught in science or specifically in biology in association with issues
that relate to sustainability principles. the profile of students has shown that they have different
characteristics, since most are the higher age and low income, having completed the elementary
and secondary education in public schools and being in the exercise of professional activity.
Also allowed to establish, in relation to the global attitudinal index, the issue of education for
sustainable development, although it is present in the training of these teachers also need more
incentive and an effective curriculum integration, during initial training, rated course . This data
can provide support for the prospect of adequacy of teaching strategies in the distance with
regard to greater integration of the theme of to sustainable development education, contributing
in the future with relevant data that can support Agenda 30 in the regions of offer the courses.
KEYWORDS: degree in biological sciences; teacher training; education for sustainable
development
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A educação não transforma o mundo.
A educação muda as pessoas.
As pessoas transformam o mundo.
(Paulo Freire)

INTRODUÇÃO
GERAL
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1 INTRODUÇÃO GERAL

No tocante à formação de professores para o ensino de ciências e biologia é importante
que a temática da educação para desenvolvimento sustentável possa ser abordada
adequadamente e que as Instituições de Ensino Superior (IES) que oferecem essa formação,
estejam cientes e sensibilizadas sobre a importância da inserção curricular de teorias e práticas
relacionadas com o desenvolvimento sustentável, uma vez que ações bem conduzidas refletem
na melhoria e bem estar da qualidade de vida como um todo, afinal. As IES’s que aderem às
dimensões de sustentabilidade ambiental, social e econômica formarão estudantes capazes de
gerar sustentabilidade, não só em sua vida profissional, mas também na sociedade onde estão
inseridos, contribuindo para o desenvolvimento de uma economia sustentável e um meio
ambiente mais saudável para as futuras gerações (PONTES et al, 2015).
É possível que a inserção da temática da sustentabilidade sofra certa resistência, uma
vez que requer grande interdisciplinaridade e transdisciplinaridade por parte dos professores,
estudantes e gestores. Este fato pode influenciar para que ainda figure como inadequada ao
currículo tradicional de formação de professores, sendo insuficientemente inserida dada o grau
de compartimentalização do ensino levando a uma resposta insuficiente à crescente crise
socioambiental. Por se tratar de uma temática tão diversificada, destaca-se o desafio de trazer
conteúdos, métodos de ensino e práticas que deem conta das diferentes visões e interesses, além
de se reforçar a ideia de que é preciso pensar simultaneamente em três dimensões – no
conhecimento (saber), na habilidade (saber fazer) e nas atitudes (saber ser e agir) (DIAS.
HERRERA; CRUZ (2013) apud NOGUEIRA; LARROUDÉ (2010).
O déficit de professores em áreas específicas nas salas de aula do ensino médio e
fundamental nas escolas públicas do Brasil é considerado um problema recorrente. Este fato,
incentiva o Governo Federal para instituir políticas capazes de contribuir com a formação de
novos professores, como também de capacitar os professores que dão aula mesmo sem ter a
formação necessária para a função.
Neste contexto, a Educação a distância contribui por meio da oferta de cursos de
licenciatura, com a formação de professores, além de proporcionar o acesso a estudantes que
por questões geográficas, de disponibilidade de horário não puderam ingressar nas instituições
de ensino superior na modalidade presencial. A oferta de cursos superiores em regiões que
enfrentam problemas ambientais permite discutir temas que levem à reflexão sobre formas de
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enfrentamento de tais adversidades. No entanto, é necessário a utilização de novas estratégias
de ensino que sejam contextualizadas com a realidade local, articuladas com a conjuntura
global.

1.1 Dificuldades relacionadas à formação inicial de professores de ciências e biologia
Em todos os níveis de instrução, a disciplinarização do ensino se apresenta como um
obstáculo à abordagem holística e sistêmica que o conhecimento necessita. Para Figueiredo
(2006) é impossível reconstruir o todo unicamente a partir da análise das partes. Há que
compreender os padrões e os processos de interação entre os constituintes do todo, bem como
a sua dimensão histórica. A formação inicial dos docentes de ciências e biologia pode ser
repensada para que a base para que eles sejam capazes de reelaborar os espaços e situações de
aprendizagem e participem também da formação de equipes na multidisciplinares na escola.
O Ensino de Biologia tem a função de contribuir para que cada indivíduo seja capaz de
compreender e aprofundar explicações atualizadas de processos e de conceitos biológicos, a
importância da ciência e da tecnologia na vida moderna, aumentando assim o interesse pelo
mundo dos seres vivos (KRASILCHIK, 2004), Isso levaria, segundo a autora, a que o cidadão
seja capaz de usar o que aprendeu na tomada de decisões de interesse individual e coletivo, com
ética, responsabilidade e respeito pelo planeta. Neste contexto, a formação geral do cidadão
tem estado cada vez mais em pauta, com a perspectiva de que a educação científica seja
promotora de igualdade, justiça social, diversidade e sustentabilidade ambiental, o que poderá
contribuir para a transformação social e, assim, para uma vida melhor (ARAÚJO; PEDROSA,
2014).
Para Morin (1990) é importante que se perceba que o planeta Terra, com sua biosfera e
a sua humanidade, constitui um conjunto complexo. Assim sendo, é importante salientar que a
biologia qualifica os seres vivos como estruturas complexas que se relacionam de maneira
complexa com o ambiente onde vivem, por essa perspectiva, é importante que a biologia ande
de mãos dadas com as novas ciências da complexidade que nos ensinam a procurar padrões
globais em vez de especificidades reducionistas. A formação do professor de biologia deve
enfocar a importância e relevância dessa abordagem complexa para dar conta de entender a
complexidade dos problemas ambientais atuais (GUIMARÃES, 2010). Deste modo, é
importante contribuir para a formação de profissionais reflexivos e criativos, com capacidade
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de considerar a existência de complexas relações entre processos naturais e sociais, para operar
no ambiente com uma perspectiva global, mas diferenciado pela realidade local.
Devido à complexidade do processo da formação inicial de professores, muitos fatores
podem influenciá-lo. Neste aspecto uma das principais finalidades, durante a formação inicial,
é fornecer instrumentos que capacitem os professores em formação a terem uma consciência
crítica para saberem lidar com as diferentes necessidades que podem se apresentar na realidade
educacional, como também terem o entendimento do papel que a educação exerce na sociedade
(FUSINATO, 2005).
O período de regência obrigatória que acontece durante os estágios supervisionados é
considerado um espaço de construção de aprendizagens significativas no processo de formação
dos professores. De acordo com Freire (2001) o estágio é um dos responsáveis pela construção
de conhecimentos e tem potenciais possibilidades de contribuir com o fazer profissional do
futuro professor. Porém, existem diferentes dificuldades que podem interferir negativamente na
atuação do professor em formação durante o seu período de regência, e deve-se destacar que
podem existir deficiências na sua formação acadêmica que fragilizam a sua competência
didática. Além disso, há ainda a falta de valorização profissional que pode ser demonstrada pela
baixa remuneração recebida, o que é totalmente incompatível com a responsabilidade que a
profissão exige, e que acaba sendo razão de desmotivação em seguir a carreira docente; a
dificuldade pessoal de trabalhar em equipe, e a estrutura das escolas que, muitas vezes, é
precária para realizar o estágio e colocar em prática o que aprendeu na Universidade
(PETROVICH et al, 2016).
De fato, o entendimento dos conceitos biológicos são fontes de muitas das dificuldades
apresentadas pelos estudantes. Porém, muitas vezes, essas dificuldades de aprender são reflexo
da dificuldade que os professores apresentam em ensinar determinados conteúdos, que por sua
vez pode ser derivado de fragilidades na formação inicial destes professores (PETROVICH et
al, 2016). Cid e Neto (2005), destacam que para minimizar estas dificuldades é interessante
utilizar metodologias diferenciadas e criativas, e o reconhecimento dessas dificuldades e dos
contextos em que surgem constitui um requisito determinante para que o professor possa ser
capaz de organizar, estruturar e apresentar os temas aos estudantes de forma adaptada aos seus
interesses e capacidades.
Professores de ciências são elementos-chave nas mudanças dos indicadores negativos
do nosso ensino: além de trabalharem o conteúdo, atuam ativamente como mediadores no
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processo de inclusão científica e tecnológica dos cidadãos, contribuindo para aproximar as
ciências do cotidiano do estudante (VASCONCELOS; LIMA, 2010). No entanto, alguns
estudos realizados com docentes ibéricos e brasileiros (GIL-PÉREZ et al., 2003; PRAIA et al.,
2001; GIL-PÉREZ et al., 2000) referem que as concepções dos professores acerca da
sustentabilidade e dos problemas do mundo são fragmentadas e não revelam uma consciência
da gravidade da situação que coloca em perigo a nossa própria sobrevivência. A questão que se
levanta é se, neste início de século, a sociedade se pode dar ao luxo de ter professores com
concepções sobre sustentabilidade e educação para a sustentabilidade pobres, ingênuas e
afastadas de uma perspectiva sistêmica e holística (FIGUEIREDO, 2006).
Ao abordar as relações entre universidade e desenvolvimento sustentável, é importante
ressaltar que apesar da importância, a universidade atuando de forma isolada não consegue
exercer o papel de promotora do desenvolvimento sustentável; daí a necessidade da atuação e
interação de mais atores como as empresas, o governo e a sociedade civil. Cabe considerar,
ainda, segundo Sachs (1993) que a universidade possui um importante papel no processo de
desenvolvimento sustentável, “contudo, para fazê-lo deverá transcender sua condição ora de
“torre de marfim” ora de “fábrica de diplomas”, inscrevendo entre as funções da universidade
aquela de “recurso para o desenvolvimento” (SACHS, 1993, p. 39).
O longo processo histórico conduziu a uma grande fragmentação do conhecimento e a
uma separação muito profunda entre o homem e a natureza. Em nome da objetividade, precisão
e aceitação das teorias científicas, o método científico pregou a “neutralidade” do observador
perante seus experimentos e a criação de suas teorias. Tais premissas estão sendo concebidas
atualmente, por alguns críticos, como uma das causas da degradação ambiental e da crise da
sociedade moderna. (BACCI; PATACA, 2008)
Quando a formação inicial de professores é caracterizada pela excessiva
disciplinarização e fragmentação do conhecimento pode refletir em dificuldade para que esses
futuros professores elaborem trabalhos coletivos e interdisciplinares no âmbito escolar
(KLEIMAN; MORAES,1999). Neste sentido, repensar a formação inicial de professores de
ciências e biologia para que esses tenham durante o curso uma abordagem adequada dos ideais
do desenvolvimento sustentável, pode contribuir para que esses profissionais possam ser
sensíveis aos problemas ambientais com também, sejam capazes de contribuir com a formação
cidadã de seus futuros educandos.
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1.2 A sustentabilidade ambiental como necessidade formativa atual
A sustentabilidade constitui a ideia central unificadora necessária neste momento da
história da humanidade (BYBEE, 1991), porém pelo fato do conceito de desenvolvimento
sustentável ter surgido como resposta a uma situação de insustentabilidade que ameaça
gravemente o futuro da humanidade, proporciona a geração de dúvidas sobre os seus objetivos
prejudicando a convergência dos esforços necessários para o enfrentamento dos problemas
atuais. Um fato que prejudica a eficiência e a legitimidade do conceito de desenvolvimento
sustentável está centrado em críticas que precisam ser esclarecidas e bem definidas para
proporcionarem um melhor entendimento e aplicabilidade. Importante colocar que o conceito
de desenvolvimento sustentável evolui constantemente, podendo ser utilizado em diversas áreas
do conhecimento e por esse motivo é sempre necessário esclarecer ao máximo seu significado
e objetivo, uma vez que é complexo, podendo levar a interpretações errôneas ou infundadas.
No ano de 1987, a Comissão Mundial da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), apresentou um documento chamado Our
Common Future (Nosso Futuro Comum), mais conhecido por relatório Brundtland. No seu
primeiro capítulo intitulado Um futuro ameaçado encontramos um dos primeiros relatos do
conceito de sustentabilidade: "desenvolvimento sustentável é desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem
suas próprias necessidades". No relatório é possível encontrar menção à necessidade de
diminuição do crescimento contínuo dos países industrializados com o intuito de favorecer a
superação da pobreza nos países subdesenvolvidos, visto que, apesar da demanda de
desenvolvimento tanto em países industrializados como países subdesenvolvidos, existe uma
ligação entre o atual nível de crescimento dos países industrializados com a dificuldade de
superação da pobreza nos países subdesenvolvidos.
Uma das primeiras críticas levantadas contra a o conceito de desenvolvimento
sustentável relaciona-se com a possibilidade de ser um conceito antigo, uma vez que seria
apenas a expressão de uma ideia comum e que é possível que várias civilizações já intuíssem a
necessidade de preservar os recursos para as gerações futuras. Esta crítica pode estar baseada
em relatos de antigas civilizações que residiam em locais isolados em que os recursos eram
escassos. Porém é necessário deixar claro que se trata de um conceito novo derivado da
compreensão que o mundo não é tão grande e ilimitado como muitos acreditavam e que
nenhuma atividade humana poderia alterar a sua qualidade, ou seja, embora não seja aceita por

- 22 -

todos, a ideia de insustentabilidade do atual ritmo de desenvolvimento é recente (MACEDO,
2005).
Outra crítica relacionada com o conceito de desenvolvimento sustentável está fincada
na noção de que seria apenas mais uma maneira de preservar os recursos naturais, deixando-os
intocáveis, sem a real preocupação de atender a necessidade de desenvolvimento das
comunidades que necessitam diretamente desses recursos. Entretanto, para esclarecer podemos
citar uma definição importante sobre desenvolvimento sustentável, a qual complementa a
definição encontrada no Nosso Futuro Comum, e encontrada no livro Proteger a Terra:
Estratégia para uma Vida Sustentável (1991), e, na qual o conceito de desenvolvimento
sustentável foi definido como “melhorar a qualidade da vida humana respeitando a capacidade
do ecossistema”. Neste sentido, podemos observar que o desenvolvimento sustentável não
possui a preocupação apenas com a preservação do meio ambiente, e sim com a capacidade de
resiliência dos ecossistemas.
É fato que a sustentabilidade avança com certa dificuldade, pois a degradação ambiental
até recentemente não era visível. As sociedades ditas como avançadas acreditavam que a
natureza era ilimitada e se poderia centrar a atenção nos desejos e necessidades sem
preocupações com as consequências ambientais e que a preocupação surgida recentemente pela
preservação do nosso planeta é indício de uma autêntica revolução das mentalidades, uma
metamorfose cultural, científica e social que rompe com uma larga tradição de indiferença e
porque não dizer de hostilidade com o meio ambiente (ZARAGOZA, 2000). Na atualidade é
necessário refletir sobre as melhores maneiras de promover integração ambientedesenvolvimento para não ver mais desenvolvimento e meio ambiente como contraditórios. O
importante é que o desenvolvimento seja agregado ao meio ambiente e meio ambiente consiga
limitar o desenvolvimento descomedido (VILCHES; GIL-PEREZ, 2003).
De acordo com Macedo (2005), outra crítica está relacionada ao fato de alguns
acreditarem que, no conceito sobre desenvolvimento sustentável encontrado no relatório
Brundtland (1987), não está explícito que deve haver solidariedade dentro da geração. De fato,
pode parecer ambígua a expressão “satisfazer as necessidades da geração presente sem
comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades”,
porém, na mesma página do documento podemos ler “o conceito de sustentabilidade implica a
preocupação pela igualdade social entre as gerações, preocupação que deve logicamente se
estender a igualdade dentro de cada geração”. Pelo exposto, está claro que propõe a
solidariedade intrageração (PETROVICH; ARAÚJO, 2015)
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O conceito de sustentabilidade é complexo, e várias adequações são realizadas com o
intuito de torna-lo mais compreensível. Para Hill et al. (2003), sustentabilidade refere-se às
maneiras de se pensar o mundo e as formas de prática pessoal e social que levam a: indivíduos
com valores éticos, autônomos e realizados; comunidades construídas em torno a
compromissos coletivos, tolerância e igualdade; sistemas sociais e instituições participativas,
transparentes e justas; e práticas ambientais que valorizam e sustentam a biodiversidade e os
processos ecológicos de apoio à vida. Nesta definição é possível observar que o
desenvolvimento sustentável propõe equilíbrio e harmonia entre o desenvolvimento
socioeconômico e a manutenção dos ecossistemas e que é necessário o respeito e solidariedade
entre todos os seres vivos.
Rest (2002), ressalta que é necessário elucidar se o conceito de Desenvolvimento
sustentável que é abordado nos componentes educacionais coloca de forma igualitária as
características antropocêntricas e as biocêntricas, ou se por acaso, serve apenas para tratar de
questões relacionadas com o desenvolvimento econômico e tecnológico. Essa preocupação faz
todo sentido visto que a crise ambiental que vivenciamos tem um fator social de forte impacto
nos fatores ecológicos (GONZALEZ-GAUDIANO, 2006). O conceito de desenvolvimento
sustentável, não poderá dar conta sozinho da mudanças necessárias para o enfrentamento da
crise ambiental planetária, porém pode servir como ponto de partida para a busca incessante
por soluções adequadas para o momento que vivemos e com um olhar para as gerações futuras.
Aparentemente existe uma tendência de tentar elucidar problemas pontuais sem levar
em consideração as interconexões existentes com outros problemas. Em um estudo holístico,
Rosnay (1979) afirmou metaforicamente que seria necessário a utilização de um macroscópio,
no sentido de que os sistemas complexos que governam nossas vidas pudessem ser
contemplados como um todo ao invés de seus componentes separadamente. Neste aspecto,
Vilches e Gil-Pérez (2009) destacam que, ao se ignorar as vinculações existentes entre os
problemas ambientais, estamos impedindo o tratamento adequado dos mesmos, e podemos
dizer que, quando não são contempladas estas ligações entre os problemas ambientais locais e
globais, as soluções encontradas acabam sendo particuladas, provisórias e ineficazes.
O conceito de desenvolvimento sustentável evolui constantemente e por esse motivo é
sempre necessário esclarecer ao máximo seu significado e objetivo para garantir êxito na
educação para o desenvolvimento sustentável (GUIMARÃES; TOMAZZELO, 2004). Tornase, assim, evidente que o entendimento correto do conceito de desenvolvimento sustentável
pode contribuir na elaboração de soluções adequadas para a atenuação do cenário de crise
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ambiental que vivemos, uma vez que parte da concepção de que a partir da visualização dos
problemas ambientais locais é possível entender que estes fazem parte dos os problemas globais
e, portanto, necessitam ser interpretados dentro de uma ótica de interconexão.
1.3 Educação para o desenvolvimento sustentável (EDS)
Em dezembro de 2002, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Resolução nº
57/254 na qual proclama a Década da Educação das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável (DEDS), cuja duração foi de 2005 a 2014 “enfatizando que educação é um elemento
indispensável para que se atinja o desenvolvimento sustentável” (Resolução da Assembléia
Geral das Nações Unidas A/RES/57/24, de 21 de fevereiro de 2003). A UNESCO liderou a
Década e elaborou o seu plano internacional de implementação.
De acordo com a UNESCO (2005) o objetivo global da Década seria integrar os valores
inerentes ao desenvolvimento sustentável em todos os aspectos da aprendizagem com o intuito
de fomentar mudanças de comportamento que permitam criar uma sociedade sustentável e mais
justa para todos. A Década fundamentou-se na visão de um mundo onde todos tenham a
oportunidade de se beneficiar da educação e de aprender os valores, comportamentos e modos
de vida exigidos para um futuro sustentável e para uma transformação positiva da sociedade.
Isto foi traduzido em cinco objetivos: a valorização do papel fundamental que a educação e a
aprendizagem desempenham na busca comum do desenvolvimento sustentável; a promoção
dos contatos, a criação de redes, o intercâmbio e a interação entre as partes envolvidas no
programa Educação para o Desenvolvimento Sustentável – EDS; o fornecimento de espaço e
as oportunidades para aperfeiçoamento e promoção do conceito de desenvolvimento
sustentável e a transição a ele – por meio de todas as formas de aprendizagem e

de

sensibilização dos cidadãos ;o fomento da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem
no âmbito da educação para o desenvolvimento sustentável e o incremento de estratégias em
todos os níveis, visando fortalecer a capacidade no que se refere à EDS.
Para Vilches et al., (2007) a DEDS constitui-se em um chamado aos educadores de todas
as áreas e níveis, pela via da educação formal e não formal, para contribuir para a formação de
cidadãos e cidadãs conscientes da gravidade dos problemas ambientais enfrentados hoje pela
humanidade e preparados para participar em tomadas de decisões adequadas.
A Educação para o Desenvolvimento Sustentável reflete a preocupação por uma
educação de qualidade, que em parte se define a partir dos resultados da aprendizagem, o que
a educação habilita os aprendizes a ser e a fazer, incluindo a importância das habilidades
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práticas. A EDS promove os mesmos saberes, bem como o desejo de continuar aprendendo, de
cultivar o espírito crítico, de trabalhar em grupo e de procurar e aplicar os conhecimentos. Desta
maneira, os educandos estarão mais bem equipados para tomar decisões que levem ao
desenvolvimento sustentável. Por isso, o conceito e os valores do desenvolvimento sustentável
devem ser um componente transversal para a garantia de uma educação de qualidade.
Para Gadotti (2008), educar para a sustentabilidade é, essencialmente, educar para uma
vida sustentável, que significa, entre outras coisas, educar para a simplicidade voluntária e para
a quietude. Nossas vidas precisam ser guiadas por novos valores: simplicidade, austeridade,
paz, serenidade, saber escutar, saber viver juntos, compartilhar, descobrir e fazer juntos. Porém
para garantir uma educação sustentável precisamos estar atentos à formação dos futuros
professores, para que eles não reproduzam antigas fórmulas de transmissão do conhecimento e
acabem

contribuindo

para

uma

ciência

e

uma

cultura

que

servem

para

a

degradação/deterioração do planeta. Neste aspecto, observa-se a grande necessidade de
pesquisas que visem contribuir para a formação de futuros professores que sejam capazes de
refletir constantemente sobre a sua prática docente.
De acordo com o UNESCO (2005) a Educação para o Desenvolvimento Sustentável
reflete a preocupação por uma educação de alto desempenho e apresenta as seguintes
características: ser interdisciplinar e holística - ensinar desenvolvimento sustentável de forma
integrada em todo o currículo, não como disciplina a parte; visar a aquisição de valores: ensinar
a compartilhar

valores e princípios fundamentados no desenvolvimento sustentável;

desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de encontrar solução para os problemas ensinar a ter confiança ante os dilemas e desafios em relação ao desenvolvimento sustentável;
recorrer a multiplicidade de métodos - ensinar a usar a palavra, a arte, arte dramática, debate,
experiência, as diversas pedagogias

para moldar os processos; estimular o processo

participativo de tomada de decisão - fazer que os estudantes participem das decisões sobre como
irão aprender; ser aplicável - integrar as experiências de aprendizagem na vida pessoal e
profissional cotidiana e estar estreitamente relacionado com a vida local - abordar tanto os
problemas locais quanto os globais, usando a(s) linguagem(s) mais comumente usada(s) pelos
estudantes.
A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) é uma abordagem pedagógica
que procura dar autonomia e incentivos a pessoas de todas as idades para que se
responsabilizem por criar um futuro sustentável do qual poderão desfrutar (CAMBERS;
DIAMOND, 2012). A EDS prepara pessoas de todas as camadas sociais para que enfrentem e
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solucionem os problemas que ameaçam a sustentabilidade do nosso planeta, e também para que
mudem o seu comportamento com vista a um futuro mais sustentável. Neste contexto, a nova
visão da educação para o desenvolvimento sustentável coloca a educação no centro da
investigação para resolver os grandes problemas da humanidade. A educação deixa de ser um
fim em si mesma e passa a ser um instrumento do qual dispomos para promover as mudanças
necessárias com o objetivo de assegurar o desenvolvimento sustentável.
A busca pelo desenvolvimento sustentável no que tange a mudança de valores apresenta
vários aspectos e sabemos que a educação por si só provavelmente não será capaz de resolver
todas as situações que estão associadas, entretanto, a educação constitui o pilar central das
estratégias para promover tais valores, sendo a nossa melhor oportunidade de promover e
enraizar os valores e comportamentos que o desenvolvimento sustentável exige, no entanto,
esta tarefa não pode depender unicamente da educação. Muitos outros parâmetros sociais
afetam o desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a governança, relações de gênero,
formas de organização econômica e de participação dos cidadãos.
Um dos valores nucleares que deve ser promovido pela educação para o
desenvolvimento sustentável é o da responsabilidade pessoal, ou seja, o sentido de
responsabilidade pelo papel que cada pessoa desempenha e pelo impacto que cada um produz,
não apenas a nível local, mas também a nível global, uma vez que este valor está intimamente
relacionado com a temática da intercomunicabilidade. Esta temática tem a ver com a tomada
de consciência da multiplicidade de reações em cadeia que uma ação pode suscitar em
diferentes áreas. A Educação para o Desenvolvimento Sustentável, abrange e promove todas as
formas de aprendizagem, pois na realidade, aprender inclui o que acontece nos sistemas
educacionais, mas se estende na vida cotidiana, de modo que importantes aspectos da
aprendizagem acontecem em casa, em contextos sociais, em instituições comunitárias e no local
de trabalho.
Hopkins e McKeown (2007) apresentam estudos de caso provenientes de diversos
continentes, que refletem esforços, a título pessoal e institucional, no sentido da reorientação
de políticas, programas, currículos e práticas para responder a desafios de sustentabilidade em
instituições de formação de professores. Tratam, pois, de múltiplos aspectos, designadamente
referentes a desenvolvimento profissional de professores em exercício de funções. Como afirma
Springett (2005), a introdução da educação para a sustentabilidade nos currículos formais, como
instrumento que estimule os indivíduos à reflexão e à ação acerca dos desafios da
sustentabilidade, não tem se mostrado uma tarefa simples. Isso se torna particularmente
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verdadeiro quando se pensa nas estruturas dos currículos tradicionais dos cursos superiores de
maneira geral.
A educação para desenvolvimento sustentável não pode ser considerada como uma
disciplina a mais dentro dos currículos e sim um tema transversal que possa ser trabalhado
durante toda a formação inicial dos futuros professores e por todas as disciplinas que fazem
parte da estrutura curricular.
1.4 A importância da sustentabilidade como tema interdisciplinar nas Instituições de
ensino superior
Apesar de, na atualidade, os termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável
serem muito utilizados nas Instituições de Ensino Superior, observa-se que geralmente pouco
se faz para alcançar os objetivos propostos por tais conceitos, embora seja consenso que tais
instituições deveriam exercer papel determinante, além de possuírem responsabilidade moral
de se tornarem modelos de sustentabilidade nas atividades de pesquisa, ensino e extensão
(CLUGSTON; CALDER, 2000; MARCOMIN; SILVA, 2009).
De acordo com Marcomin e Silva (2009), é esperado que o processo de sensibilização
e conscientização da comunidade acadêmica sobre a importância da sustentabilidade ambiental,
uma vez que se trata de uma temática que permeia a diversidade de disciplinas e práticas
acadêmicas, seja acompanhado de uma gestão adequada, com plena cooperação entre as
diversas instâncias e órgãos institucionais, entre gestores e funcionários, docentes e discentes.
De fato, o Ensino Superior possui a responsabilidade de contribuir fortemente com a formação
da pluralidade de pessoas que possivelmente exercerão funções de liderança em diversas áreas
de atuação, neste sentido, é de extrema importância fornecer um ensino em uma perspectiva
integrada e interdisciplinar, em que a sustentabilidade possa ser transversal nas diversas áreas
do conhecimento, pois uma vez sensibilizados estes estudantes poderão trabalhar para a
disseminação dos valores e da mudança de mentalidade na sociedade, contribuindo desta
maneira para um futuro viável.
Para Lozano-Ros (2003) uma das dificuldades encontradas para a formação de
sociedades sustentáveis é quando as instituições responsáveis pela formação de importantes
políticos e empresários não ensinam numa perspectiva interdisciplinar e são fortemente
especializadas nas diferentes áreas de conhecimento. Clugston e Calder (2000) afirmam que
uma universidade, que deseja trabalhar dentro dos ideais do desenvolvimento sustentável,
precisa estar focada em ajudar os estudantes no entendimento da degradação do ambiente e na
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sensibilização para as injustiças atuais, como também estimular a procura de práticas
ambientalmente sustentáveis.
Uma sociedade inovadora prepara seus cidadãos não apenas para receber a mudança e
se adaptar a ela, mas também para administrá-la e influenciá-la. As sociedades que se
caracterizam pela pobreza, por graves desigualdades, discriminação e exclusão não estão no
bom caminho para o desenvolvimento. Os sistemas educacionais caracterizados pela
desigualdade, discriminação e exclusão contribuem para o agravamento das disparidades
sociais e econômicas existentes e igualmente se afastam do desenvolvimento equitativo e
sustentável que devem seguir. As sociedades sustentáveis fundamentam-se na convicção de que
cada um tem o direito de aprender, a capacidade de trazer sua contribuição, e tem a
responsabilidade de garantir que os demais compartam os benefícios do desenvolvimento.
Neste contexto, Maathai (2010) afirma que chegou o tempo de reconhecer que o
desenvolvimento sustentável, a democracia e a paz são indivisíveis.
Santos e Sato (2001) consideram que, aparentemente, a universidade não se encontra
preparada para defrontar os desafios, tanto mais que esses apontam para transformações
profundas e não para simples reformas parcelares. Neste aspecto, vale ressaltar que
historicamente a universidade surgiu e evoluiu em contextos sociais com problemas muito
diferentes dos atuais, pois hoje a complexidade ambiental lança novos desafios para essa
estrutura (RIOJAS, 2003).
Para Rohde (2001) não mais é possível que ciências que sejam ambientais se espremam
em vazios epistemológicos entre as ciências sociais e da natureza, apenas adjetivando
disciplinas existentes. É necessário que esse saber construído seja interdisciplinar. Neste
aspecto, observa-se que a inserção de uma educação voltada para a sustentabilidade na
universidade parece ser uma prática indispensável para sensibilizar os graduandos sobre os
valores e atitudes necessários para assumirem uma posição crítica e reflexiva com relação aos
complexos problemas ambientais e, desta maneira, contribuírem positivamente com a melhoria
da qualidade de vida de todos.
É uma certeza que as instituições de ensino superior contribuem para formação de
profissionais que vão trabalhar por um futuro mais promissor. No entanto, é importante que
também sejam realizadas pesquisas que possam indicar alternativas, tanto educacionais quanto
técnicas, para o melhor enfrentamento dos problemas ambientais, pois esses trabalhos podem
ter um grande efeito multiplicador, uma vez que, cada estudante, convencido das boas ideias da
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sustentabilidade, influencia a sociedade nos mais diversos setores. Para Pedrosa (2008) importa
que os programas de investigação universitária enderecem questões de desenvolvimento
sustentável e que os currículos e os programas educativos, em geral, as contemplem, de modo
a que o desenvolvimento sustentável se transforme numa meta orientadora de processos de
gestão e funcionamento universitários.
Thomas & Day (2014) sugerem que a capacidade de aprendizagem afetiva é elemento
chave para formação voltada para a sustentabilidade, ou seja, a necessidade de integrar ao seu
perfil, valores; atitudes e comportamentos; e habilidades e conhecimentos próprios para esta
realidade. Nessa perspectiva, este saber ambiental extrapola as relações compartimentalizadas
das disciplinas tradicionais e exige um enfoque integrador do conhecimento para compreender
as complexidades dos processos socioambientais, requisitando um perfil holístico, sistêmico e
interdisciplinar dos saberes (LEFF, 2001). Por esse motivo, as instituições de ensino superior
possuem um papel decisivo na formação e educação das próximas gerações de profissionais,
devem adequar-se a esta realidade e a estas necessidades, sendo esta uma importante prioridade
internacional (LITTLEDYKE; MANOLAS; LITTLEDYKE, 2013). De fato, essas instituições
de ensino superior podem exercer impacto significativo na adoção de práticas sustentáveis e
minimização do impacto ecológico, servindo de modelo para outros contextos e demais
instituições.
Para a UNESCO (2012) o grande desafio para o Brasil está em “fazer com que os
investimentos realizados no ensino de ciências cheguem cada vez mais de forma homogênea à
população e possam efetivamente melhorar a sua qualidade de vida”. No entanto, é importante
salientar que para que isso aconteça se faz necessário que em sistemas formais de educação, os
estudantes sejam auxiliados a desenvolver uma cidadania na perspectiva do desenvolvimento
sustentável.
Existe um amplo consenso acerca da necessidade de uma alfabetização científica que
permita preparar as cidadãs e os cidadãos para a tomada de decisões (PRAIA et al, 2007).
Segundo Leroy (2002) as discussões ambientais relacionadas à sustentabilidade podem ser um
espaço de luta política e social pela emancipação, pela superação do estado de exploração,
invisibilidade e marginalização em que vive a maior parte da sociedade. É importante salientar
que as soluções para se resolver a crise complexa e planetária, que tem implicações sociais,
econômicas e tecnológicas, provavelmente não virão de uma única fonte, e sim de um somatório
de esforços de toda a sociedade, incluindo todas as suas instâncias, governo, empresários,
população, dentre outros. Além disso, não podemos esquecer também que os custos ecológicos
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de hoje podem ser os custos sociais de amanhã e que a degradação do ecossistema afeta mais
fortemente as condições de vida dos menos favorecidos (PENA-VEGA, 2005).
As inovações educativas em todas as áreas disciplinares devem orientar-se no sentido
de EDS, promovendo o desenvolvimento de competências essenciais para aprender ao longo
da vida (PEDROSA, 2010). Segundo Vilches e Gil-Perez (2009), a EDS constitui uma
dimensão essencial na formação de professores, diante disso estes autores apresentam as
seguintes questões: Como contribuir para fazer possível, Como impulsionar a sensibilização e
o desenvolvimento das competências para a sustentabilidade e como fomentar em definitivo a
cultura da sustentabilidade? Neste aspecto se considera essencial a realização de investigações
neste campo, para consolidá-lo, impulsiona-lo e fundamenta-lo e assim contribuir para detectar
quais são os obstáculos e como superá-los (VILCHES et al., 2008). Para promover um futuro
sustentável não se pode continuar a tentativa de solucionar problemas ambientais específicos e
pontuais, fato este, derivado da educação particulada que acaba por impedir que se elaborem
soluções mais gerais e consistentes.
Em se tratando de EaD, a preparação e distribuição do material didático e a construção
dos planos de ensino e de aula, são de extrema importância porque devem estar de acordo com
os princípios pedagógicos e técnicos do curso. Além disso, devem ser pensados em conjunto
com a estrutura e perfil dos recursos humanos que farão parte desta arquitetura pedagógica. Por
isso, que a equipe de profissionais envolvidas neste processo precisa ter clareza dos princípios
pedagógicos, objetivos do curso, perfil dos atores envolvidos e suas especificidades, assim
como conhecer como um todo a proposta e seus relacionamentos (KONRATH; TAROUCO;
BEHAR, 2009).

1.5 Licenciatura em Ciências Biológicas modalidade à Distância
A Educação a distância vem alcançando uma posição de destaque no Brasil, por ser
instrumento de democratização do acesso à Universidade Pública, oferecendo um novo meio
para a inclusão daqueles ainda excluídos dos processos educacionais, por questões de horário,
localização de moradia, falta de recursos materiais entre diversas causas (OLIVEIRA et al,
2004). Cabe ressaltar também, que permite dinamizar o processo de ensino-aprendizagem,
introduzindo um novo paradigma na relação estudante-professor, em que ambos têm novas
responsabilidades e novos perfis.
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De acordo com Litwin (2001), o desafio permanente da educação a distância consiste
em não perder de vista o sentido político original da oferta, em verificar se os suportes
tecnológicos utilizados são os mais adequados para o desenvolvimento dos conteúdos, em
identificar as propostas de ensino e a concepção de aprendizagem subjacente e em analisar de
que maneira os desafios da “distância” são tratados entre estudantes e docentes e entre os
próprios estudantes. O verdadeiro desafio continua sendo o seu sentido democratizante, a
qualidade da proposta pedagógica e de seus materiais.
Quando consideramos a existência de docentes sem habilitação específica, os dados são
estarrecedores, o Censo da Educação Básica de 2015 revelou que 200.816 professores, o que
representa 38,7% do total de 518.313 dos docentes que atuam nas escolas públicas, não
possuem habilitação na disciplina que ministram (AGÊNCIA BRASIL, 2015). Nessa mesma
direção, a carência de professores licenciados em áreas específicas, sobretudo nas Ciências é
um dado conhecido e comprovado na região Nordeste do Brasil. No Rio Grande do Norte ainda
é possível encontrarmos professores lecionando no Ensino Médio e dispondo apenas de
formação compatível com o ensino de nível fundamental. (Projeto do Curso de Ciências
Biológicas à Distância – UFRN). Neste aspecto, há uma grande contribuição a ser dada na
formação de professores de biologia, por meio do oferecimento de cursos de licenciatura à
distância, nessa região. O crescimento dos cursos de formação superior à distância na área de
Ciências tornou-se evidente a partir da consolidação legal desta modalidade e das políticas
implementadas. Por outro lado, é importante salientar a grande complexidade do tema, pois
construir uma EaD capaz de promover a construção do conhecimento requer um grande
compromisso com a qualidade e com o perfil diferenciado desses estudantes, exigindo
pesquisas mais específicas, bem como experiências que relacionem diferentes abordagens
capazes de serem flexíveis, a partir das devidas adequações feitas para essa modalidade.
Para Sousa e Ramalho (2012),
Especialmente nas regiões norte e nordeste, cujo percentual de professores com
a formação superior ainda é o mais baixo do país (apesar do avanço nas últimas
décadas), torna-se condição primeira que as instituições formadoras se
profissionalizem na “arte de formar professores” apoiada em projetos
formativos que possam contribuir para nortear políticas públicas pertinentes e
realmente formadoras e não apenas comprometidas com a mera titulação dos
professores, mas visando uma formação capaz de contribuir com a educação
do cidadão para uma sociedade democrática.

O curso de licenciatura em Ciências Biológicas, modalidade a distância, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) iniciou-se em 2009 com o objetivo de
formar professores em ciências e biologia para a Educação Básica, a partir da perspectiva de
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garantia do acesso ao ensino superior na formação de professores, que muitas vezes não
dispõem de tempo para frequentar o ensino presencial. O curso tem duração de quatro anos,
sendo as atividades acadêmicas distribuídas em oito semestres letivos. Além das atividades
curriculares regulares, baseadas principalmente em material impresso, produzido pela UFRN,
estão previstas 200 horas de atividades de caráter científico-cultural que visam fornecer ao
estudante uma maior inserção no meio acadêmico, compartilhando seus conhecimentos com os
colegas e professores. É importante salientar que o referido curso é ofertado através da
Secretaria de Educação a Distância (SEDIS) atualmente é oferecido em oito polos no Rio
Grande do Norte (Extremoz, Nova Cruz, Macau, Caicó, Currais Novos, Martins, Luis Gomes,
Marcelino Vieira).
Para que a base do processo de mediação no ensino aprendizagem seja efetivada a
distância, torna-se necessário um cuidado especial na elaboração dos instrumentos que
subsidiam o desenvolvimento do curso de maneira geral, o material didático, pois este
desempenhando um papel de extrema importância na condução da aprendizagem do estudante.
Também no material didático reside o lócus da construção de práticas pedagógicas
colaborativas e emancipadoras (SALES et al; 2007). Neste mesmo sentido, Silva et al (2012)
afirmam que, na educação a distância, o material didático destaca-se como artefato basilar que
alicerça o contexto e o cenário do processo de ensino e de aprendizagem.
Nos cursos de formação de professores, além de se conhecer os componentes
necessários para a formação dos licenciandos, é importante também conhecer suas
características principais, a situação socioeconômica e cultural e outros aspectos relevantes do
futuro professor (BRITO, 2007). No planejamento de um curso a distância é preciso ter
cuidados especiais, pois ele atinge um público diferenciado e bastante heterogêneo, de
diferentes segmentos da população e com diferentes necessidades para enfrentarem o desafio
de novas propostas educacionais. No entanto, o sucesso de um programa educacional, quer
presencial quer distância, está relacionado ao empenho dos participantes e, sobretudo à
condução dos coordenadores, instrutores e às condições de acompanhamento oferecidas aos
estudantes (FREITAS, 1995).
Importante observar que a EaD pode se configurar como uma modalidade educacional
que não se adapte à todas as pessoas, pois pressupõe que o estudante tenha grande disciplina e
autonomia para estudar. De certa forma ela se destina especialmente para pessoas adultas e
neste aspecto, pode favorecer a democratização do acesso à educação, levando instrução de
nível superior para quem, por diversos motivos não conseguiu ter acesso ao nível superior na
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idade mais comum para sua realização, No entanto, observa-se ser tanto mais efetiva quanto
mais elevado for o nível educacional dos educandos, o que pode ser um fator de dificuldade
para as pessoas que estão afastadas do ensino por muitos anos, Certamente os riscos de se ter
uma educação não satisfatória são reais, por isso, necessita ser constantemente reelaborada,
para que seja adequada ao público que se deseja educar. Assim sendo, pesquisas que visem
contribuir com o aprimoramento dos cursos a distância são necessárias para garantir uma
discussão qualificada sobre o tema e sua compreensão.
Segundo Siquara et al. (2007), as necessidades dos estudantes, suas expectativas e o seu
cotidiano são fatores imprescindíveis para o desenho pedagógico dos cursos, para organizar o
currículo e para selecionar recursos tecnológicos específicos, estratégias e metodologias
eficazes a serem utilizadas, sem que o estudante perca sua visão humanista, seus ideais de
cidadão crítico e reflexivo, capaz exercer seus direitos. Por isso, entender o perfil de quem
escolhe o curso de licenciatura, e o que pensam os licenciandos sobre sua futura profissão, é
uma forma de contribuir com a formação inicial de professores (MIRANDA et al; 2012).
Vários fatores podem influenciar diretamente o sucesso pedagógico de um curso de
licenciatura. Ligados ao licenciando podemos destacar suas expectativas e o seu cotidiano com
relação a estrutura do curso destaca-se o currículo, os recursos tecnológicos. De fato, em se
tratando de nível superior, a EaD pode proporcionar a inclusão de um maior número de
estudantes, seja pela capacidade de ir além da capacidade física das instituições convencionais
de ensino pois favorece estudantes distantes dos grandes centros educacionais, como também
por promover o ingresso de pessoas afastadas do ensino formal superior, sendo que é importante
que não se perca a visão democratizante da proposta como também a promoção da cidadania
crítica e reflexiva a ela ligada.
As pesquisas realizadas no ensino superior a distância relacionadas com as propostas
educacionais voltadas para a formação de professores, em que se aborde a inserção de temáticas
que possam contribuir para formação de cidadãos comprometidos com a melhoria da qualidade
de vida da população como é o caso dos ideais do desenvolvimento sustentável, precisam de
acompanhamento constante. Numa avaliação feita à metade da Década de Educação para
Desenvolvimento Sustentável considera-se que as sementes da pesquisa em EDS têm sido
implantadas, mas que o suporte para tais pesquisas, especialmente no ensino superior, parece
ainda bastante limitado (UNESCO, 2009).
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Ao final do período de implementação da DEDS, a Conferência Mundial sobre
Educação para o Desenvolvimento Sustentável reuniu-se em Aichi-Nagoya, em Novembro de
2014, visando realizar um balanço sobre as contribuições deste programa para a promoção da
sustentabilidade a nível global. Este balanço resultou no Relatório Final de avaliação da
Década, intitulado como: O Futuro que Queremos: Década da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável (2005-2014).
O documento apresenta as contribuições efetivadas para a disseminação de propostas
voltadas à Educação para o Desenvolvimento Sustentável onde é possível ler: A Década ativou
centenas de milhares de pessoas para reorientar a educação em todo o mundo para um objetivo
central: a de aprender a viver e trabalhar de forma sustentável. A Década e espalhou por todos
os níveis e áreas de educação, em todas as regiões do mundo e é amplamente considerado
fundamental no apoio ao desenvolvimento sustentável. Estratégias nacionais e internacionais
que lidam com o desenvolvimento económico, social e as dimensões ambientais do
desenvolvimento sustentável estão começando a refletir sobre a DEDS como um componente
crucial (UNESCO, 2014).
De acordo com o documento, as ações EDS no Ensino superior ao redor do mundo tem
intensificado os seus esforços para se adequar ao desenvolvimento sustentável. No entanto, é
necessário transformar os currículos e pedagogia, uma vez que, as fronteiras disciplinares
continuam para ser barreiras para a exploração de questões complexas, e para a preparação dos
estudantes com a capacidade de abordar complexidade.
HIPÓTESES


Professores em formação do curso de Ciências biológicas da UFRN sentem dificuldades
em abordar a temática da sustentabilidade em situações de regência de classe, devido a
sua complexidade, e por se sentirem despreparados para fazê-lo.



O curso de licenciatura em ciências biológicas à distância da UFRN promove o ingresso
de estudantes com perfil socioeconômico includente específico, devido a seu caráter
democratizante de interiorização de ensino superior.



O curso de licenciatura em ciências biológicas tanto na modalidade à distância quanto
na modalidade presencial ainda não favorece a formação de profissionais sensíveis à
importância da educação para desenvolvimento sustentável nas regiões em que são
oferecidos, no Rio Grande do Norte.
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OBJETIVO GERAL
O estudo pretende contribuir com a caracterização do tema sustentabilidade enquanto
necessidade formativa para a atuação docente de professores de biologia em formação inicial
nos cursos de licenciatura em ciências biológicas presencial e a distância na UFRN, tomando
por base as percepções de estudantes que estão em fase de conclusão do curso.
Objetivos específicos propostos:


Identificar a perspectiva dos alunos do curso de licenciatura em ciências biológicas e a
possibilidade de ensinar ciências e biologia utilizando a abordagem da sustentabilidade



Compreender como os professores em formação para ensino de ciências e biologia
abordam a temática da sustentabilidade em situações de regência de classe durante o
período do estágio supervisionado;

 Caracterizar o perfil socioeconômico dos estudantes ingressantes do curso de Ciências
Biológicas à distância e compreender a sua trajetória educacional perfil de expectativas
e motivacional
 Identificar as opiniões dos estudantes curso de Ciências Biológicas à distância e
presencial no que se refere ao conceito de desenvolvimento sustentável e à temática
Educação para Desenvolvimento Sustentável;
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2 METODOLOGIA GERAL
A pesquisa desenvolveu-se em uma abordagem qualitativa e quantitativa, decorrente
dos objetivos definidos. Nesta seção, apresentam-se aspectos metodológicos fundamentais,
designadamente: a delimitação dos sujeitos envolvidos na pesquisa, a ETAPA 1 que se refere
aos instrumentos para levantamentos de dados de turmas do curso presencial e ETAPA II que
se refere a análise dos dados de perfil dos estudantes da EaD e ao uso do questionário VOSTS.
2.1 DELIMITAÇÃO DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA
Os sujeitos envolvidos na investigação foram os estudantes do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas à Distância, de maneira particular, além de estudantes do Curso de Ciências
Biológicas Licenciatura da modalidade presencial.
Esses estudantes eram concluintes ou estavam finalizando o terceiro ano do curso, já
tendo, portanto, cumprido a maioria da sua carga horária de formação. Na Tabela 1 encontrase exposto o número de participantes em cada etapa da pesquisa.
Tabela 1 – Participantes em cada etapa da pesquisa

ETAPA I
ETAPA II
- Perfil dos estudantes
- Professores em formação

Licenciandos em
Ciências Biológicas na
Modalidade presencial
71

Licenciandos em
Ciências Biológicas na
Modalidade a distância
-

71

748
105

2.2 ETAPA 1: Instrumentos para levantamento de dados de turmas do curso presencial
Inicialmente foi elaborado um questionário (Apêndice A) o qual foi aplicado com 71
estudantes da Licenciatura em Ciências Biológicas modalidade presencial da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. Foi escolhido esse público por se tratarem de estudantes com
algumas características semelhantes ao público ao qual a pesquisa seria direcionada. No
momento da elaboração do projeto de tese e do início da pesquisa trabalhava-se diretamente
com as turmas, uma vez que, como Professora Substituta do Departamento de Práticas
Educacionais e Currículo, ministrava aulas com turmas que cursavam as disciplinas de Estágio
supervisionado para Formação de Professores, o que facilitava um imediato alcance para o
referendo do instrumento de coleta de dados.
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O questionário continha questões abertas e fechadas, sobre diversos aspectos
relacionados ao desenvolvimento sustentável, como também questões referentes ao período de
regência obrigatória que os estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
realizam na disciplina de Estágio Supervisionado para a Formação de Professores, ministrando
aulas em turmas de Ensino Fundamental (6º ao 9ºano) e Ensino Médio.
As questões fechadas e questões abertas foram analisadas separadamente. Para as
questões fechadas, a análise envolveu a simples contagem dos números de respostas por
categoria emergente e cálculos das respectivas frequências e percentagens.
As respostas às questões discursivas foram analisadas com base na Técnica de
Elaboração e Análise de Unidades de Significado (Figura 1), proposta por Moreira, Simões e
Porto (2005). As etapas envolvem a análise de relato ingênuo, que corresponde à leitura do que
o respondente escreve na sua forma exata, sem modificações, seguida da identificação de
atitudes em que se procura ter uma visão do todo, separando-se as unidades mais significativas
para a criação de indicadores e categorias que referenciem a interpretação e, por fim, a
interpretação, que se dá após estar montado o quadro geral das ideias de cada sujeito, bem
como as convergências e divergências identificadas. Nesta etapa, fez-se uma análise
interpretativa do fenômeno, buscando compreendê-lo na sua essência, a partir de literatura
relevante sobre o tema.

RELATO INGÊNUO
• leitura do que o
respondente escreve na
sua forma exata

IDENTIFICAÇÃO DE
ATITUDES
• criação de indicadores e
categorias

INTERPRETAÇÃO
• análise interpretativa do
fenômeno

Figura 1 – Etapas da análise com base na Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado
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Especificamente nesta etapa foram trabalhadas questões relacionadas a:
1 Estudantes do curso de licenciatura em ciências biológicas e a possibilidade de ensinar
ciências e biologia utilizando a abordagem da sustentabilidade
2 Sustentabilidade em situações de regência de classe: o olhar dos alunos de licenciatura em
ciências biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Brasil
Durante a construção do referido instrumento de levantamento de dados, foi realizada uma
pesquisa bibliográfica sobre a temática, que originou um artigo teórico disposto no capítulo 1.
As duas questões trabalhadas foram referência para a elaboração de dois artigos que também
compõem o corpo da tese, especificamente os capítulos 2 e 3.

2.3 ETAPA II – Dados de perfil dos estudantes da EaD e uso do questionário VOSTS
2.3.1 - Perfil dos estudantes da modalidade EaD
Por meio de documentos cedidos pela Comissão Permanente de Vestibular
(COMPERVE) através do Observatório da Vida Universitária (OVEU), foram coletados dados
relacionados com o perfil dos estudantes ingressantes nos anos de 2009, 2010, 2012 e 2014 no
curso de Ciências Biológicas à distância.
O OVEU se constitui em um centro de informações estatísticas sobre os estudantes que
ingressam na UFRN e de documentos de referência sobre o acesso ao Ensino Superior.
Reunindo estudos avaliativos, pesquisas e documentos sobre a realidade do Ensino Médio e do
Ensino Superior no contexto do Rio Grande do Norte, possui uma base de dados bastante
completa

e

de

fácil

alcance

podendo

ser

acessada

diretamente

pelo

site

http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/observatorio/ead_estatisticas_cruzadas.php. Também
permite a solicitação de dados complementares.
Nesta investigação foram examinadas as respostas a um questionário socioeconômico, o
qual era aplicado no ato da inscrição para o Processo Seletivo para ingresso na modalidade a
distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O referido questionário é
respondido por todos os candidatos. Neste caso, foram separados apenas os questionários dos
aprovados que ingressaram na UFRN no período destacado pro estudo. No total, tem-se 748
questionários, apresentados por ano de ingresso (Tabela 2).
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Ano de ingresso (Turma)
2009 (1ª turma)
2010 (2ª turma)
2012 (3ª turma)
2014 (4ª turma)
Total

Número questionários
140
250
258
100
748

Foram tratadas as variáveis referentes ao perfil individual, perfil familiar, trajetória
escolar, perfil de expectativas e perfil cultural, em acordo com as categorias e variáveis
apontadas a seguir:
Quadro 1 – Variáveis analisadas

Categoria
Perfil
Individual e
Familiar
(19 variáveis)

Trajetória
Escolar
(9 variáveis)

Perfil das
Expectativas
(5 variáveis)
Perfil
Cultural
(5 variáveis)

Variáveis
Chefe da família, Cidade, Estado civil, Estado em que reside, Etnia,
Faixa etária, Gênero, Local de moradia, Meio de transporte,
Ocupação profissional do candidato, Participação da renda familiar,
Renda mensal do candidato, Situação de moradia, Categoria
socioeconômica, Grau de instrução da mãe, Grau de instrução do
pai, Número de pessoas que moram com o candidato, Ocupação
profissional da mãe, Ocupação profissional do pai,
Ano de conclusão do Ensino Médio, Escola onde concluiu o Ensino
Médio, Frequência a cursinho, Ingresso em curso universitário,
Número de vezes que prestou vestibular, Tipo de curso, Tipo de
escola em que concluiu o ensino fundamental, Tipo de escola em
que concluiu o ensino médio, Turno em que concluiu
Escolha entre um curso superior acadêmico e um profissionalizante,
Imagem da UFRN, Motivo da primeira opção, O que espera da
formação superior, Satisfação quanto aos cursos oferecidos pela
UFRN
Acesso à internet, Meio que utiliza para se manter informado,
Quantidade de livros lidos no presente ano, Tipo de revista / jornal
preferido, Tipos de livros que mais lê,
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Para análise, foram utilizados os dados dos candidatos que foram aprovados na primeira
chamada do vestibular, os dados foram disponibilizados por ano de ingresso e posteriormente
trabalhados em sua totalidade, sempre que possível, pois para algumas questões não constam
os dados referentes às quatro turmas, uma vez que, os questionários sofrem alterações e
atualizações. Assim, a cada processo seletivo, e por esse motivo, algumas questões não foram
aplicadas em todos os vestibulares. Porém, por se tratarem de informações importantes para os
objetivos da pesquisa, decidiu-se utilizá-las nas análises.

2.3.2 - Questionário para os professores em formação
Para esta etapa da pesquisa foi elaborado um modelo de questionário. É importante
ressaltar que as questões formuladas foram inicialmente submetidas à revisão de dez estudantes
de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente e em ensino de ciências, com fins de
validação, tendo sofrido algumas modificações resultantes das sugestões recolhidas.
O questionário utilizado nesta etapa da pesquisa, se refere a um questionário baseado no
modelo VOSTS (Views on Science-Technology-Society), inicialmente produzido por
Aikenhead y Ryan (1992) e adaptado por Manassero y Vásquez (2002). Nesta pesquisa, foi
utilizado modelo adaptado de Guimarães e Tomazello (2003). Estes questionários foram
aplicados para os estudantes do ensino à distância com a ajuda de Tutores, presencialmente,
nos polos de apoio. Os estudantes do ensino presencial também responderam este questionário
durante aulas da disciplina de Estágio Supervisionado.
Aikenhead e colaboradores elaboraram durante a década de 80 o questionário VOSTS
(Views on Science-Technology-Society), com o objetivo de avaliar as concepções sobre Ciência
em uma perspectiva de interligação da Ciência com a Tecnologia e com a Sociedade e de
superar as deficiências metodológicas dos instrumentos tradicionalmente utilizados.
(AIKENHEAD; RYAN, 1992). Esse questionário resulta de uma produção empírica em que
cada uma das frases e opções reflete a opinião de quem responde e não somente o conhecimento
teórico da área ou do pesquisador, como é usual em propostas escritas e aplicadas em pesquisas
sobre a Natureza da Ciência. Segundo os autores, Aikenhead e Ryan (1992), essa construção
empírica aponta uma legitimidade adicional às questões, bem como uma validação inerente ao
próprio processo de desenvolvimento do questionário.
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Segundo Guimarães e Tomazello (2003), com essa nova ferramenta é possível evitar
alguns problemas na coleta de dados, pois ela possibilita: dar aos sujeitos da pesquisa uma grade
maior de opções; ajustar a correspondência entre o instrumento escolhido e o que se quer medir
(diminuindo a distância entre o que se quer medir e o que realmente se mede); diminuir a
tendência que as pessoas têm de responder para satisfazer as expectativas dos entrevistadores
(na medida em que os valores para cada questão são desconhecidos dos sujeitos). O questionário
apresenta possibilidades de tratamento diversificadas. Através de fórmulas estatísticas podemos
encontrar índices gerais e específicos bem como variantes relacionadas à especificidade dos
participantes.
As afirmativas foram classificadas com base na literatura consultada, em Adequadas (A),
Plausíveis (P) ou Ingênuas (I), de acordo com os critérios presentes na Tabela 3, A pontuação
pode ser modificada o dependendo dessa classificação. Deste modo, quando uma afirmativa é
considerada adequada sua maior pontuação será no grau de concordância 9 e a menor 7, a
alternativa plausível terá o seu maior grau de concordância 6 e o menor 4 e a afirmativa Ingênua
seu maior grau de concordância será 3 e o menor 1como mostram as tabelas 3, 4 a seguir:
Tabela 3 - Classificação das afirmativas

Adequada (A)

A proposição expressa uma opinião apropriada sobre o tema, nos
aspectos teóricos, históricos e de aplicação prática viável.

Plausível (P)

Mesmo não completamente adequada, a proposição expressa alguns
aspectos apropriados.

Ingênua (I)

A proposição expressa uma opinião inapropriada ou não plausível
sobre o tema.

Para a realização do cálculo global atitudinal, cada resposta de cada alternativa é
analisada de acordo com o significado das pontuações e colocada na escala de valoração
conforme explicitado na Tabela 4.
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Grau de acordo

ALTO

MÉDIO

BAIXO

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Adequadas

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

Plausíveis

-2

-1

0

1

2

1

0

-1

-2

Ingênuas

-4

-3

-1

-1

0

1

2

3

4

Fonte: tabelas adaptadas de Manassero e Vázquez (2002, p.20).

É possível auferir um resultado para cada uma das afirmativas isoladas e também um
índice global atitudinal sintético, se o cálculo for realizado incluindo todas as afirmativas de
todos os participantes. Para encontrar o índice atitudinal foi utilizado o cálculo exposto na
Tabela 5.
Tabela 5 – Cálculo do Índice atitudinal

Cálculo do índice global
Adequadas= pontos/(número de afirmativas adequadas) = Xa/4= xa
Plausíveis= pontos/(número de afirmativas plausíveis) = Xb/2=xb
Ingênuas= pontos/(número de afirmativas ingênuas) = Xc/4= xc
xa+xb+xc= y/3= índice atitudinal global

A equação muda em função da quantidade de afirmativas de cada tipo, e o índice global
atitudinal é apresentado em uma escala que vai de 1 até -1. Se o índice global de atitude for
positivo, a atitude é valiosa, e tanto melhor quanto mais se aproximar do 1. Se o índice for
negativo, a atitude é ingênua e mais o será quanto mais se aproximar do -1 (MANASSERO;
VÁZQUEZ, 2002).
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OBJETIVO GERAL
O estudo pretende contribuir com a caracterização do tema
sustentabilidade enquanto necessidade formativa para a atuação
docente de professores de biologia em formação inicial nos
cursos de licenciatura em ciências biológicas presencial e a
distância na UFRN, tomando por base as percepções de
estudantes que estão em fase de conclusão do curso.

Identificar a
perspectiva dos
alunos do curso de
licenciatura em
ciências biológicas e a
possibilidade de
ensinar ciências e
biologia utilizando a
abordagem da
sustentabilidade

Compreender como
os professores em
formação para ensino
de ciências e biologia
abordam a temática da
sustentabilidade em
situações de regência
de classe durante o
período do estágio
supervisionado

Caracterizar o perfil
socioeconômico dos
estudantes
ingressantes do curso
de Ciências Biológicas
à distância e
compreender a sua
trajetória educacional
perfil de expectativas
e motivacional

Identificar as opiniões
dos estudantes curso de
Ciências Biológicas à
distância e presencial no
que se refere à temática
Educação para
Desenvolvimento
Sustentável

Aplicação de
questionário semiestruturado para
estudantes do ensino
presencial

Aplicação de
questionário
semiestruturado para
estudantes do ensino
presencial

Aplicação de
questionário
socioeconômico
(modelo
disponibilizado pelo
OVEU)

Aplicação de
questionário modelo
VOSTS

Figura 2– Relação entre os objetivos propostos e os instrumentos de coleta de dados
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APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS

Os capítulos a seguir estão dispostos de acordo com os objetivos específicos propostos.
Neste sentido, inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica que deu origem ao Capitulo
1, o qual versa sobre a necessidade da inserção da educação para o desenvolvimento sustentável
nos currículos formais como instrumento que estimule os indivíduos à reflexão e à ação acerca
dos desafios da sustentabilidade ambiental.
Os Capítulos 2 e 3 abordam o entendimento de como a temática da sustentabilidade é
percebida e aplicada durante a formação inicial de professores para ensino de ciências e biologia
pela ótica dos seus alunos na modalidade presencial. Tais alunos já se encontravam em fase de
finalização do curso e também estavam no período de regência obrigatória.
Em virtude do curso de ciências biológicas na modalidade a distância da UFRN ser
recente, o público que ele atinge ainda é pouco estudado com relação às suas características
específicas, tal como o seu perfil socioeconômica, sua trajetória escolar e seu perfil
motivacional. Assim, os Capítulos 4, 5 e 6 têm a perspectiva de melhor conhecer esses
estudantes sob esses pontos de vista.
Finalizando o trabalho, os Capítulos 7 e 8 trazem uma análise de atitudes no que se
refere ao conceito de desenvolvimento sustentável e a educação para desenvolvimento
sustentável com os dois públicos investigados: estudantes de licenciatura em ciências biológicas
modalidade presencial e estudantes da modalidade a distância.
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CAPÍTULO 1

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Artigo publicado na edição nº 51, 2015 da Revista:

Link permanente:
http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=1990
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DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Resumo
No contexto de crise socioambiental que vivenciamos, a educação para o desenvolvimento
sustentável pode ser considerada a principal proposta de implementação das transformações
necessárias para a garantia de melhoria da situação atual. Neste aspecto, a introdução da
educação para a sustentabilidade nos currículos formais, como instrumento que estimule os
indivíduos à reflexão e à ação acerca dos desafios da sustentabilidade, não tem se mostrado
uma tarefa simples. Isso se torna particularmente verdadeiro quando se pensa nas estruturas dos
currículos tradicionais dos cursos superiores de maneira geral. Atualmente considera-se que as
sementes da pesquisa em Educação para Desenvolvimento Sustentável têm sido implantadas,
mas que o suporte para tais pesquisas, especialmente no ensino superior, parece ainda bastante
limitado.
Palavras-chaves: Professores em formação;
desenvolvimento sustentável; sustentabilidade.

questões

ambientais;

educação

para

Abstract
In the context of environmental crisis we experience, education for sustainable development
can be considered the main purpose of implementing the necessary changes to ensure
improvement of the current situation. In this respect, the introduction of education for
sustainability in the formal curriculum as a tool that encourages individuals to reflection and
action on the challenges of sustainability has not been an easy task. This is particularly true
when one considers the structures of traditional curricula of higher education in general.
Currently it is considered that the seeds of Research in Education for Sustainable Development
have been implemented, but that support for such research, particularly in higher education, it
still seems rather limited.
Keywords: Teachers in training; environmental issues; education for sustainable development;
sustainability.
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1 Introdução
No contexto de crise socioambiental que vivenciamos, a educação pode ser considerada
a principal proposta de implementação das transformações necessárias para a garantia de
melhoria da situação atual. No entanto, é importante salientar que a educação é apenas estratégia
de transformação social, pois para que seja efetiva é preciso que esteja associada com mudanças
técnico-cientificas e políticas (VILCHES; GIL-PEREZ, 2009).
A educação para a sustentabilidade ou educação para desenvolvimento sustentável pode
ser considerada como temática transversal e necessária nos cursos de formação de professores
de ciências e biologia. No entanto, representa um obstáculo para muitos professores e
estudantes. De acordo com Bybee (1991) estamos vivenciando uma situação de emergência
planetária que está relacionada com ações humanas, e que, a sustentabilidade constitui a ideia
central unificadora necessária neste momento da história da humanidade. Porém, pelo fato do
conceito de desenvolvimento sustentável ter surgido como resposta a uma situação de
insustentabilidade do modo de vida atual, que coloca em perigo as gerações vindouras,
proporciona a elaboração de dúvidas sobre os seus objetivos prejudicando a convergência dos
esforços necessários para o enfrentamento dos problemas atuais.
Este artigo tem como objetivo discutir as dificuldades relacionadas com a inserção desta
temática de educação para desenvolvimento sustentável nos cursos de formação inicial de
professores de ciências e biologia, tendo por base documentos da UNESCO sobre educação
para o desenvolvimento sustentável e bibliografia pertinente ao tema.
2 O conceito de sustentabilidade
Um fato que prejudica a eficiência e a legitimidade da definição de desenvolvimento
sustentável está centrado em críticas que precisam ser esclarecidas e bem definidas para
proporcionarem um melhor entendimento e aplicabilidade desse conceito.
No ano de 1987, a Comissão Mundial da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, apresentou o conhecido documento chamado Our
Common Future (Nosso Futuro Comum), também denominado relatório Brundtland. No seu
primeiro capítulo intitulado Um futuro ameaçado encontramos um dos primeiros relatos do
conceito de sustentabilidade: "desenvolvimento sustentável é desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem
suas próprias necessidades". Diante deste conceito, utilizado até atualmente surgiram várias
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críticas, uma das primeiras é a de que seria apenas a expressão de uma ideia comum, pois seria
possível que várias civilizações já intuíssem a necessidade de preservar os recursos para as
gerações futuras (MACEDO, 2005). Esta crítica pode estar baseada em relatos de antigas
civilizações que residiam em locais isolados em que os recursos eram escassos, no entanto, é
necessário clarificar que o conceito formulado foi proveniente da compreensão que os recursos
do nosso planeta não são ilimitados e alguns não são renováveis, como muitos acreditavam,
como também, que as atividades humanas podem modificar a qualidade e a quantidade dos
recursos naturais, portanto é um conceito novo.
O livro Proteger a Terra: Estratégia para uma Vida Sustentável (MUNRO e
HOLDGATE, 1991), contém a definição sobre desenvolvimento sustentável, a qual
complementa a definição encontrada em Nosso Futuro Comum, em que o conceito de
desenvolvimento sustentável foi definido como “melhorar a qualidade da vida humana
respeitando a capacidade do ecossistema”. Esta definição esclarece uma outra crítica levantada
sobre desenvolvimento sustentável, visto que, alguns acreditam que sustentabilidade é
sinônimo de preservação apenas de recursos naturais. Desta maneira, ao colocar que a
humanidade em sua totalidade e com igualdade de condições e os recursos naturais necessitam
se beneficiar mutuamente, porém considerando os limites de cada ambiente, fica visível que
todas as esferas estão contempladas quando falamos de desenvolvimento sustentável.
O atual padrão de desenvolvimento tem ressaltado a ideia de insustentabilidade do nosso
modo de vida, pois a degradação ambiental ainda não é visível e aceita por todos. Neste sentido,
a sustentabilidade avança com certa dificuldade, pois, algumas sociedades denominadas como
avançadas até pouco tempo, acreditavam que a natureza era ilimitada e se poderia centrar a
atenção nos desejos e necessidades humanas sem preocupações com as consequências
ambientais (ZARAGOZA, 2000). A inquietação surgida recentemente pela preservação do
nosso planeta pode ser considerada como indicativo de uma mudança de pensamento, uma
metamorfose cultural, científica e social que faz cessar uma cultura de indiferença e de agressão
com o meio ambiente. Segundo Vilches e Gil-Perez (2003) estamos assistindo a integração
ambiente-desenvolvimento, e não podemos ver desenvolvimento e meio ambiente como
contraditórios e sim desenvolvimento agregado ao meio ambiente e meio ambiente limitando o
desenvolvimento.
De acordo com Macedo (2005), outra crítica está relacionada ao fato de alguns
acreditarem que, no conceito de sustentabilidade, não está explícito que deve haver
solidariedade dentro da geração. De fato, pode parecer ambígua a expressão “satisfazer as
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necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de
satisfazerem suas próprias necessidades”, porém, na mesma página do documento Nosso Futuro
Comum (1987), podemos ler “o conceito de sustentabilidade implica a preocupação pela
igualdade social entre as gerações, preocupação que deve logicamente se estender à igualdade
dentro de cada geração”. Pelo exposto, está claro que a definição propõe a solidariedade
intrageração.
O conceito de sustentabilidade é realmente complexo. Para Hill et al (2003),
sustentabilidade refere-se a modos de se pensar o mundo e as formas de prática pessoal e social
que conduzem os indivíduos a possuírem valores éticos, serem autônomos e realizados; as
comunidades alicerçadas com compromissos coletivos, tolerância e igualdade; os sistemas
sociais e instituições serem participativas, transparentes e justas; e a existência de práticas
ambientais que valorizam e sustentam a biodiversidade e os processos ecológicos de apoio à
vida. Neste contexto, demonstra que aspectos relacionados a interação entre homem e meio
ambiente necessitam de harmonia para coexistirem de forma pacífica.
Possivelmente existe uma tendência de tentar resolver problemas pontuais sem levar em
consideração as interconexões existentes com outros problemas. Neste aspecto, é necessário
salientar que, os sistemas complexos que governam nossas vidas necessitam ser contemplados
como um todo ao invés de seus componentes separadamente, pois ao ignorar que existem
vinculações com outros problemas impedem o tratamento e resoluções adequadas (VILCHES;
GIL-PÉREZ, 2009). Pelo exposto, torna-se evidente que a abordagem complexa do conceito de
sustentabilidade pode contribuir para que se consiga que, a partir da visualização dos problemas
ambientais locais, seja possível entender que existe uma interconexão com os problemas
globais, contribuindo desta maneira para a elaboração de soluções coerentes, duradouras e não
apenas remediações transitórias.
A defesa de desenvolvimento sustentável perspectiva-se como uma proposta catalítica
de mudança, tão vinculada a metas de paz, direitos humanos e justiça, como a conceitos de
ecologia e processos de proteção ambiental - é uma questão de cultura que integra conceitos
científicos e preceitos morais (MATSUURA, 2002 apud PEDROSA; MORENO, 2007).
Compartilha-se da noção dos referidos autores sobre desenvolvimento sustentável, pois se trata
realmente de uma aceitação de que para garantirmos uma transformação no nosso modo de
vida, precisamos encarar que a crise ambiental está interconectada com nossas ações cotidianas
em toda nossa complexidade cultural.
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Pelo exposto, observa-se que o conceito de desenvolvimento sustentável evolui
constantemente e por esse motivo é sempre necessário esclarecer ao máximo tanto o seu
significado quanto os seus objetivos no intuito de garantir êxito na educação para o
desenvolvimento sustentável (GUIMARÃES; TOMAZZELO, 2004). Sendo necessário
possibilitar uma ampla compreensão dessa abordagem, no intuito de contribuir para a maior
aplicação e integração com a prática pedagógica durante a formação inicial de professores.

3 Educação para desenvolvimento sustentável (EDS) – Educação para a sustentabilidade
Para Gadotti (2008), educar para a sustentabilidade é, essencialmente, educar para uma
vida sustentável, o que significa, entre outras coisas, educar para a simplicidade voluntária e
para a quietude. Nossas vidas precisam ser guiadas por novos valores, destacando a
simplicidade, austeridade, paz, serenidade, saber escutar, saber viver juntos, compartilhar,
descobrir e fazer juntos. Porém para garantir uma educação sustentável precisamos estar atentos
à formação dos futuros professores, para que eles não repitam métodos de transmissão do
conhecimento e acabem contribuindo para uma ciência e uma cultura que, de alguma forma
incentivem a destruição e o desperdício dos recursos naturais. Neste aspecto, observa-se a
grande necessidade de pesquisas que visem contribuir para a formação de futuros professores,
para que sejam capazes de refletir constantemente sobre como a sua prática docente, através da
conscientização da necessidade continuar aprendendo e procurando os conhecimentos que o
habilitem a tomar decisões compatíveis com o desenvolvimento sustentável.

Figura 1: Características da Educação para o Desenvolvimento Sustentável
Fonte: adaptado de UNESCO, 2005

- 52 -

De acordo com o UNESCO (2005) a Educação para o Desenvolvimento Sustentável
reflete a preocupação por uma educação de alta qualidade e apresenta as características (Figura
1) como ser interdisciplinar e holística; esta característica é extremamente importante pois se
preocupa que o ensino do desenvolvimento sustentável perpasse por todas as áreas de
conhecimento e que de maneira alguma seja ministrada como disciplina isolada. Outra
característica importante está centrada na sua aplicabilidade e na necessidade de utilizar
diferentes métodos com o intuito de sensibilizar o maior número de pessoas sobre a importância
de viver sustentavelmente.
Para Cambers e Diamond (2012) a Educação para o Desenvolvimento Sustentável
(EDS) é uma abordagem pedagógica que procura dar autonomia e incentivos a pessoas de todas
as idades para que se responsabilizem por criar um futuro sustentável do qual poderão desfrutar.
A EDS prepara pessoas de todas as camadas sociais para que enfrentem e solucionem os
problemas que ameaçam a sustentabilidade do nosso planeta, e também para que mudem o seu
comportamento com vista a um futuro mais sustentável. Neste contexto, as pessoas com o
intuito de garantir condições de tomar decisões coerentes, se tornam sensíveis sobre a
necessidade de aprender não só no ensino formal, mas também em contextos sociais e
cotidianos.
A nova visão da educação para o desenvolvimento sustentável coloca a educação no
centro da investigação para resolver os grandes problemas da humanidade. A educação deixa
de ser um fim em si mesma e passa a ser um instrumento do qual dispomos para promover as
mudanças necessárias com o objetivo de assegurar o desenvolvimento sustentável (Cambers e
Diamond, 2012). No entanto, a educação precisa ser considerada apenas como o instrumento
de maior importância para a garantia da conquista dos valores que o desenvolvimento
sustentável requer, porém, vários outros fatores influenciam diretamente os objetivos do
desenvolvimento sustentável como questões políticas e econômicas. Neste sentido, é necessário
que se desenvolva um pensamento crítico capaz de relacionar todas as formas de interferência
nas tomadas de decisões.
Um dos valores mais importantes do desenvolvimento sustentável é o da
‘Responsabilidade Universal’, ou seja, o sentido de responsabilidade pelo papel que se
desempenha e pelo impacto que se pode ter, não apenas a nível local, mas também a nível
global. Este valor está intimamente relacionado com a intercomunicabilidade, outra temática
também nuclear ao desenvolvimento sustentável. Esta temática tem a ver com a tomada de
consciência da multiplicidade de reações em cadeia que uma ação pode suscitar em diferentes
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áreas. Por esse motivo, quando se pensa em desenvolvimento sustentável, não se pode
considerar separadamente os aspectos sociais, os econômicos, os ecológicos, os culturais, os
políticos, ou os espirituais (Capucha, 2006).
Hopkins e McKeown (2007) relatam que existem estudos de caso provenientes de
diversos continentes, que refletem esforços, a título pessoal e institucional, no sentido da
reorientação de políticas, programas, currículos e práticas para responder a desafios de
sustentabilidade em instituições de formação de professores. Porém, estas iniciativas encontram
diversas dificuldades para sua aplicação. Como afirma Springett (2005), a introdução da
educação para a sustentabilidade nos currículos formais, como instrumento que estimule os
indivíduos à reflexão e à ação acerca dos desafios da sustentabilidade, não tem se mostrado
uma tarefa simples. Isso se torna particularmente verdadeiro quando se pensa nas estruturas dos
currículos tradicionais dos cursos superiores de maneira geral.
Com o intuito de enfatizar que a educação é um elemento indispensável para que se
atinja o desenvolvimento sustentável, em dezembro de 2002, a Assembleia Geral das Nações
Unidas adotou a Resolução nº 57/254 na qual proclama a Década da Educação das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, cuja duração será de 2005 a 2014 (Resolução da
Assembléia Geral das Nações Unidas A/RES/57/24, de 21 de fevereiro de 2003). A UNESCO
foi escolhida para liderar a Década e elaborar um plano internacional de implementação.
De acordo com a UNESCO (2005) o objetivo global da Década é integrar os valores
inerentes ao desenvolvimento sustentável em todos os aspectos da aprendizagem com o intuito
de fomentar mudanças de comportamento que permitam criar uma sociedade sustentável e mais
justa para todos.

Figura 2: Objetivos da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável
Fonte: adaptado de UNESCO, 2005
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A Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável fundamenta-se na visão de
um mundo onde todos tenham a oportunidade de se beneficiar da educação e de aprender os
valores, comportamentos e modos de vida exigidos para um futuro sustentável e para uma
transformação positiva da sociedade. Neste contexto, se faz necessário promover situações em
que seja possível reunir diferentes atores para criar oportunidade de aperfeiçoamento das formas
e estratégias para levar o entendimento do conceito de desenvolvimento sustentável ao maior
número de pessoas, potencializando desta maneira os objetivos propostos (UNESCO, 2005).
Para Vilches et al., (2007) a DEDS constitui-se em um chamado aos educadores de todas
as áreas e níveis, pela via da educação formal e não formal, para contribuir para a formação de
cidadãos e cidadãs conscientes da gravidade dos problemas ambientais enfrentados hoje pela
humanidade e preparados para participar em tomadas de decisões adequadas.

4 A importância da sustentabilidade como tema interdisciplinar na formação inicial de
professores
A disciplinarização do conhecimento, que se encontra em todos os graus de ensino,
torna-se também um entrave à abordagem holística e sistêmica que este tipo de questão requer.
É impossível reconstruir o todo unicamente a partir da análise das partes. Há que compreender
os padrões e os processos de interação entre os constituintes do todo, bem como a sua dimensão
histórica (FIGUEIREDO, 2006). Repensar a formação inicial dos docentes de ciências e
biologia pode ser a base para que eles sejam capazes de reelaborar as situações de aprendizagem
e contribuírem significativamente para mudanças no âmbito escolar do ensino básico.
Para Krasilchik (2004), o Ensino de Biologia tem a função de contribuir para que cada
indivíduo seja capaz de compreender e aprofundar explicações atualizadas de processos e de
conceitos biológicos, a importância da ciência e da tecnologia na vida moderna, aumentando
assim o interesse pelo mundo dos seres vivos. Isso levaria, segundo a autora, a que o cidadão
seja capaz de usar o que aprendeu na tomada de decisões de interesse individual e coletivo, com
ética, responsabilidade e respeito pelo planeta. Neste contexto, a formação geral do cidadão tem
estado cada vez mais em pauta, com a perspectiva de que a educação científica seja promotora
de igualdade, justiça social, diversidade e sustentabilidade ambiental, o que poderá contribuir
para a transformação social e, assim, para uma vida melhor.
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Para Morin (1990) é importante que se perceba que o planeta Terra, com sua biosfera e
a sua humanidade, constitui um conjunto complexo. Neste contexto, é importante salientar que
a biologia qualifica os seres vivos como estruturas complexas que se relacionam de maneira
complexa com o ambiente onde vivem. A formação do professor de biologia deve enfocar a
importância e relevância dessa abordagem complexa para dar conta de entender a complexidade
dos problemas ambientais atuais (GUIMARÃES, 2010). Neste contexto, é importante
contribuir para a formação de profissionais reflexivos e criativos, com capacidade de considerar
a existência de complexas relações entre processos naturais e sociais, para operar no ambiente
com uma perspectiva global, mas diferenciado pela realidade local.
A UNESCO (2012) ressalta que o grande desafio para o Brasil está em “fazer com que
os investimentos realizados no ensino de ciências cheguem cada vez mais de forma homogênea
à população e possam efetivamente melhorar a sua qualidade de vida”. No entanto, é importante
salientar que para que isso aconteça se faz necessário que os sistemas formais de educação,
auxiliem os estudantes a desenvolverem uma cidadania na perspectiva do desenvolvimento
sustentável.
Existe uma ampla aceitação sobre a imprescindibilidade de uma alfabetização científica
que permita preparar as cidadãs e os cidadãos para a tomada de decisões (Praia et al, 2007).
Segundo Leroy (2002) as discussões ambientais relacionadas à sustentabilidade podem ser um
espaço de luta política e social pela emancipação, pela superação do estado de exploração,
invisibilidade e marginalização em que vive a maior parte da sociedade. Neste aspecto é
importante salientar que as soluções para se resolver a complexa crise ambiental, que tem
envolvimentos sociais, econômicas, tecnológicas entre outros, provavelmente não virão de uma
única fonte, e sim de um somatório de esforços de toda a sociedade. Além disso, é importante
salientar que, de maneira geral, a perda excessiva dos recursos naturais do presente, deverá
refletir diretamente na qualidade de vida das pessoas mais necessitadas.
Para garantir que os cidadãos sejam capazes de empreender em direção a um futuro
sustentável, se faz necessário mudar os padrões de desigualdades, descriminação e exclusão
ainda presentes em diversas sociedades. Quando se pensa em uma sociedade sustentável,
agrega-se valores em que todos possuem a capacidades de contribuir e se responsabilizar pela
equidade no acesso a aprendizagem de qualidade. Neste contexto, Maathai (2010) afirma que
chegou o tempo de reconhecer que o desenvolvimento sustentável, a democracia e a paz são
indivisíveis.
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Os problemas ambientais da atualidade atribuem novos obstáculos que necessitam ser
trabalhados no âmbito acadêmico, neste aspecto, Santos e Sato (2001) consideram que,
aparentemente a universidade não se encontra preparada para defrontar os desafios, tanto mais
que esses apontam para transformações profundas e não para simples reformas parcelares.
É possível encontrar no cursos de formação de professores, disciplinas que embora
sejam caracterizadas por ministrarem conteúdos interdisciplinares, acabam não conseguindo
atingir seus objetivos. Neste contexto, Rohde (2001) afirma que não mais é possível que
ciências que sejam ambientais se espremam em vazios epistemológicos entre as ciências sociais
e da natureza, apenas adjetivando disciplinas existentes. É necessário que esse saber construído
seja interdisciplinar. Neste aspecto, observa-se que a inserção de uma educação voltada para a
sustentabilidade na universidade parece ser uma prática indispensável para sensibilizar os
graduandos sobre os valores e atitudes necessários para assumirem uma posição crítica e
reflexiva com relação aos complexos problemas ambientais e, desta maneira, contribuírem
positivamente com a melhoria da qualidade de vida de todos.
É uma certeza que as instituições de ensino superior contribuem para formação de
profissionais que vão trabalhar por um futuro mais promissor, no entanto, é importante que
também sejam realizadas pesquisas que possam indicar alternativas, tanto educacionais quanto
técnicas, para o melhor enfrentamento dos problemas ambientais, pois, estes trabalhos podem
ter um grande efeito multiplicador, uma vez que, cada estudante, convencido da importância da
sustentabilidade, influencia a sociedade nos mais diversos setores. Para Pedrosa (2008) importa
que os programas de investigação universitária enderecem questões de desenvolvimento
sustentável e que, os currículos e os programas educativos, em geral, as contemplem, de modo
a que o desenvolvimento sustentável se transforme numa meta orientadora de processos de
gestão e funcionamento universitários.
Estudos realizados com docentes relatam que as concepções dos professores acerca da
sustentabilidade e dos problemas do mundo são fragmentadas e não revelam uma consciência
da gravidade da situação que coloca em perigo a nossa própria sobrevivência (Gil-Pérez et al.,
2003; Praia et al., 2001; Gil-Pérez et al., 2000). A questão que se levanta é se, neste início de
século, a sociedade se pode dar ao luxo de ter professores com concepções sobre
sustentabilidade e educação para a sustentabilidade pobres, ingênuas e afastadas de uma
perspectiva sistêmica e holística (FIGUEIREDO, 2006).
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Para Jacobi (2013) um dos grandes desafios na formação de professores é o
desenvolvimento de dinâmicas de forma coletiva para entender a natureza de um problema
comum, cooperando entre si para aprofundar o conhecimento e buscar respostas para resolver
os problemas relacionados à degradação de recursos naturais, neste aspecto é importante
colocar os professores em formação diante de projetos em que se utilizem metodologias
participativas para a produção do conhecimento que os levem a entender como se deve ser a
gestão compartilhada dos recursos naturais. Projetos em que atores sociais, pesquisadores de
áreas disciplinares diferentes, técnicos e estudantes possam participar de processos decisórios
na resolução de problemas.
As inovações educativas em todas as áreas disciplinares devem orientar-se no sentido
de EDS, promovendo o desenvolvimento de competências essenciais para aprender ao longo
da vida (PEDROSA, 2010). Segundo Vilches e Gil-Perez (2009), a EDS constitui uma
dimensão essencial na formação de professores e, diante disso, estes autores apresentam as
seguintes questões: Como contribuir para fazer possível, Como impulsionar a sensibilização e
o desenvolvimento das competências para a sustentabilidade e como fomentar em definitivo a
cultura da sustentabilidade? Neste aspecto, se considera essencial a realização de investigações
neste campo, para consolidá-lo, impulsioná-lo e fundamentá-lo e assim contribuir para detectar
quais são os obstáculos e como superá-los (VILCHES et al, 2008). Para promover um futuro
sustentável não se pode continuar a tentativa de solucionar problemas ambientais específicos e
pontuais, fato este, derivado da educação particulada que acaba por impedir que se elaborem
soluções mais consistentes e exitosas.

5 Considerações finais
Na metade da Década de Educação para Desenvolvimento Sustentável, foi realizada
uma análise e considera-se que as sementes da pesquisa em EDS têm sido implantadas, mas
que o suporte para tais pesquisas, especialmente no ensino superior, parece ainda bastante
limitado (UNESCO, 2009). A educação é um pilar do desenvolvimento sustentável. As
sociedades do amanhã serão moldadas pela capacitação e pelos conhecimentos adquiridos hoje
(UNESCO, 2012). De maneira particular, no caminho por um desenvolvimento sustentável na
Terra, impõe-se continuarmos a sensibilização dos futuros professores e dos professores em
exercício para a mudança de atitude face ao ensino das ciências, através do confronto com novas
propostas didáticas inovadoras, enquanto resultados de investigação (PAIXÃO et al, 2010).
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O ensino de ciências e biologia precisa estar focado nas tendências atuais que definem
uma educação para o desenvolvimento sustentável e, neste contexto, faz-se necessária a
implementação de pesquisas que contribuam com dados relevantes que possam ser utilizados
para a discussão e maior aplicabilidade dos princípios do desenvolvimento sustentável. Na
formação do futuro profissional de educação com postura ética e cidadã, tendo como foco a
relação sociedade e natureza, estes devem atuar em uma nova prática educativa no sentido de
promover, junto às escolas, um modelo de desenvolvimento sustentável local, partindo de uma
visão interdisciplinar sobre sustentabilidade.
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OS ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E A
POSSIBILIDADE DE ENSINAR CIÊNCIAS E BIOLOGIA UTILIZANDO A
ABORDAGEM DA SUSTENTABILIDADE

Resumo
No presente trabalho pesquisou-se a auto avaliação que os alunos de licenciatura em ciências
biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte fazem sobre a possibilidade de
ensinar ciências e biologia sob a ótica da sustentabilidade. Participaram desta investigação 71
estudantes do referido curso, o instrumento utilizado foi um questionário e a análise envolveu
o cálculo de frequências e percentagens. Como resultados encontrou-se que a poucos
participantes consideram ter conhecimentos para ensinar na perspectiva da sustentabilidade e
não dominam as metodologias adequadas para esse propósito, como também consideram difícil
trabalhar ideias sobre desenvolvimento sustentável. Deste modo, ressalta-se a importância do
incentivo da inserção da temática sustentabilidade durante a formação inicial dos licenciando,
para que estes estejam capacitados para em sua futura prática profissional se tornarem
multiplicadores dos ideais do desenvolvimento sustentável.
Palavras chave: sustentabilidade; professores em formação; ensino de ciências e biologia

Abstract
In this paper researched to self-assessment that undergraduate students in Biological Sciences,
Federal University of Rio Grande do Norte do about the possibility of teaching science and
biology from the perspective of sustainability. 71 students participated in the investigation of
that course, the instrument was a questionnaire and the analysis involved the calculation of
frequencies and percentages. As a result it was found that a few participants considered to have
knowledge to teach the perspective of sustainability and not dominate the appropriate
methodologies for this purpose, but also find it difficult to work ideas on sustainable
development. Thus, it emphasizes the importance of encouraging the inclusion of the theme
sustainability during the initial training of licensing, so that they are able to in their future
professional practice become multipliers of the ideals of sustainable development.
Key words: sustainability; teacher training; teaching science and biology
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Introdução

É possível visualizar que estamos vivenciando uma época com graves problemas
ambientais, e que para a atenuação e confrontação dos mesmos é necessária uma combinação
de esforços em diversas áreas. Neste contexto, os princípios do desenvolvimento sustentável
podem ser considerados como agregadores e capazes de contribuir positivamente para este
propósito, uma vez que perspectiva-se como uma proposta catalítica de mudança, amplamente
vinculada a metas de paz, direitos humanos e justiça, como também a conceitos de ecologia e
processos de proteção ambiental, sendo portanto uma questão de cultura que integra conceitos
científicos e preceitos morais (MATSUURA, 2002 apud PEDROSA e MORENO, 2007).
Neste trabalho, compartilha-se da noção destes autores sobre desenvolvimento
sustentável, pois se trata realmente de uma aceitação de que, para garantirmos uma
transformação no nosso modo de vida, precisamos encarar que a crise ambiental está
interconectada com nossas ações cotidianas em toda nossa complexidade cultural.
A necessidade de modificar hábitos comuns na maioria da sociedade para a melhoria do
meio ambiente é um tema tratado por muitos, seja na esfera pública ou privada. Muitas são as
reflexões em busca pela sustentabilidade em prol das gerações atuais e futuras. Pelo fato do
desenvolvimento sustentável se relacionar com a mudança de valores, considera-se que a
educação ocupa o alicerce para a divulgar esses ideais. De fato, a educação, seja ela formal ou
relacionada a toda forma de aprendizagem, que acontece na nossa vida cotidiana, torna-se uma
grande aliada na disseminação de comportamentos e na consolidação desses valores. No
entanto, isso não é uma missão simples, visto que, sozinha, a educação não conseguirá alcançar
tão grandes objetivos, uma vez que mudanças governamentais, aparatos ligados a melhoria de
tecnologias, novas formas de organizações econômicas também são necessárias.
Para garantir uma a educação seja vinculada com o desenvolvimento sustentável
precisamos estar atentos à formação dos futuros professores, para que eles não reproduzam
antigas fórmulas de transmissão do conhecimento e acabem contribuindo para uma ciência e
uma cultura que servem para a degradação/deterioração do planeta. Neste aspecto, observa-se
a grande necessidade de pesquisas que visem contribuir para a formação de futuros professores
que sejam capazes de refletir constantemente sobre a sua prática docente. Para Gadotti (2000)
a educação voltada para a sustentabilidade pode ser resumida como uma educação sustentável
para a sobrevivência do planeta.
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O ensino superior possui a responsabilidade de contribuir fortemente com a formação da
pluralidade de pessoas que exercerão funções importantes em diversas áreas de atuação, bem
como com as que irão trabalhar diretamente com educação. Neste sentido, é de extrema
importância fornecer um ensino em uma perspectiva integrada e interdisciplinar, em que a
sustentabilidade possa ser transversal nas diversas áreas do conhecimento, pois uma vez
sensibilizados, esses futuros profissionais poderão trabalhar para a disseminação dos valores e
da mudança de mentalidade na sociedade, contribuindo desta maneira para um futuro
ecologicamente viável.
Durante a formação inicial, é importante fornecer instrumentos que capacitem os
professores em formação a ter uma consciência crítica para saberem lidar com as diferentes
necessidades que podem se apresentar na realidade educacional, como também terem o
entendimento do papel que a educação exerce na sociedade (FUSINATO, 2005). Importante
destacar que é necessário formar licenciados sensíveis e conscientes dos problemas ambientais,
mas principalmente que possuam fundamentação teórica e metodológica para trabalharem com
a temática ambiental em suas práticas profissionais. Outro fator que merece consideração na
formação de licenciados é a promoção de atividades que contemplem a pesquisa, extensão e o
ensino de uma maneira interdisciplinar e transversal, com o intuito que seja possível criar uma
cultura de integração na abordagem da sustentabilidade e não apenas ações isoladas. Deste
modo estes alunos poderão atuar profissionalmente com atitudes e comportamentos
ambientalmente saudáveis e em defesa do desenvolvimento sustentável.
Várias iniciativas são implementadas com o intuito de tornar a sustentabilidade um tema
transversal tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Neste contexto destaca-se a
Década da Educação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS), em que
a UNESCO foi responsável por liderar e com duração de 2005 a 2014. Esta apresenta o objetivo
global de integrar os valores inerentes ao desenvolvimento sustentável em todos os aspectos da
aprendizagem com o intuito de fomentar mudanças de comportamento que permitam criar uma
sociedade sustentável e mais justa para todos. Neste sentido, como afirma Vilches et al., (2007)
a DEDS constitui-se em um chamado aos educadores de todas as áreas e níveis, pela via da
educação formal e não formal, para contribuir para a formação de cidadãos e cidadãs
conscientes da gravidade dos problemas ambientais enfrentados hoje pela humanidade e
preparados para participar em tomadas de decisões adequadas.
Para Araújo e Pedrosa (2014), no contexto atual de crise ambiental é necessária a
introdução da educação para desenvolvimento sustentável (EDS) em cursos de formação de
professores de ciências e biologia, visto que essa união, além de envolver compromissos
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político-educativos a diversos níveis, exige um ensino integrador, por que não dizer,
interdisciplinar.
Com o intuito de compreender como os licenciandos em ciências biológicas consideram
estar capacitados com relação aos seus conhecimentos sobre o ensino de ciências e biologia na
perspectiva do desenvolvimento sustentável é que se desenvolveu esta pesquisa.

Metodologia
Nesta investigação participaram 71 estudantes do curso de licenciatura em Ciências
Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os quais foram convidados a
assinar um termo de consentimento livre e esclarecido e autorizaram as pesquisadoras a
utilizarem as suas respostas em publicações. Todos os alunos eram concluintes ou estavam
finalizando o terceiro ano do curso, já tendo, portanto, cumprido a maioria de sua carga horária
de formação.
O instrumento utilizado nesta investigação foi um questionário compreendendo diversos
aspectos relacionados com desenvolvimento sustentável/sustentabilidade. No entanto, neste
trabalho será tratado apenas o que se refere a auto avaliação que fazem de seus conhecimentos
sobre sustentabilidade, como aluno em formação para ensinar ciências e biologia. Foram
coletadas e analisadas as respostas dos inquiridos em três questões fechadas apresentadas a
seguir:
- Considera que tem conhecimentos suficientes para ensinar na perspectiva da
sustentabilidade?
( ) sim ( ) não ( ) em parte
- Considera que domina metodologias adequadas, de como atuar no ensino de
ciências/biologia para a sustentabilidade?
( ) sim ( ) não ( ) em parte
- Considera que é difícil trabalhar ideias de desenvolvimento sustentável?
( ) sim ( ) não ( ) em parte

A análise envolveu a simples contagem dos números de respostas e cálculos das
respectivas frequências e percentagens.
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Resultados e discussão
Quando os participantes foram questionados sobre se, consideravam que possuíam
conhecimentos suficientes para ensinar na perspectiva da sustentabilidade, a maioria respondeu
em parte (71,8%), 22,6% que não e 5,6% sim. Os resultados encontrados podem estar
relacionados com a formação disciplinarizada comum em cursos de formação de professores, e
a temática da sustentabilidade requer uma abordagem interdisciplinar e holística. Este resultado
pode sugerir que seja necessário repensar a formação inicial dos docentes de ciências e biologia,
para que eles sejam capazes de reelaborar as situações de aprendizagem e não corram o risco
de reproduzir nas escolas, antigas formas de separação do conhecimento a partir de uma visão
desintegrada e compartimentalizada.
Com relação ao domínio de metodologias adequadas, de como atuar no ensino de
ciências/biologia para a sustentabilidade a maioria respondeu em parte (49,3%), 40,8% que não
e 9,9% sim. Várias metodologias podem e devem ser utilizadas na abordagem da temática da
sustentabilidade, porém é importante estar atento para o material a ser utilizado nas aulas, pois
é comum se encontrar tanto na mídia quanto na internet, materiais atrativos tratando de temas
ambientais e desenvolvimento sustentável mas que apresentam erros conceituais e podem de
alguma forma contribuir para aumentar uma visão distorcida sobre esta temática.
Importante ressaltar que a temática da sustentabilidade pode ser abordada em vários
conteúdos relacionados ao ensino de ciências e biologia, sendo portanto transversal e por isso
requer a utilização de diversas metodologias para atingir o maior número de alunos, dada a sua
complexidade. Quanto a necessidade de utilização de variadas metodologias Laburu et al (2003)
afirmam que:
Os estudantes variam em suas motivações e preferências, no que
se refere ao estilo ou ao modo de aprender, e mesmo na sua relação
com o conhecimento. Isso sem mencionar as suas habilidades mentais
específicas, ritmos de aprendizagem, nível de motivação e interesse
para uma determinada disciplina, persistência dedicada a um
problema, experiências vividas pelo grupo social a que pertencem.
Esses fatores que podem vir a ser colocados numa sala de aula,
certamente influenciam, entre outros, a qualidade e a profundidade da
aprendizagem, como, também, a decisão do emprego da estratégia
metodológica. Portanto, é questionável uma ação educacional baseada
num único estilo didático, que só daria conta das necessidades de um
tipo particular de aluno ou alunos e não de outros.
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Na atualidade tem se observado uma crescente necessidade de reformular os métodos de
ensino das ciências, com a utilização de metodologias diferenciadas, uma vez que, indica-se
que as metodologias que são hoje tipicamente utilizadas na sala de aula não contribuem para o
desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo característicos (WRIGHT, SUNAL &
DAY, 2004).
Quanto a dificuldade de trabalhar a temática do desenvolvimento sustentável, a maioria
respondeu que sim (40,8%), 29,6% que não e 29,6% em parte. Estes dados corroboram com
pesquisa realizada por Araújo e Pedrosa (2014), também com professores em formação, em que
a maioria considerou difícil trabalhar ideias de desenvolvimento sustentável em suas futuras
aulas, segundo os participantes da pesquisa deve-se à dificuldade de serem mudados os
costumes e valores das pessoas.
A introdução da educação para a sustentabilidade nos currículos formais, como
instrumento que estimule os indivíduos à reflexão e à ação acerca dos desafios da
sustentabilidade, não tem se mostrado uma tarefa simples. Isso se torna particularmente
verdadeiro quando se pensa nas estruturas dos currículos tradicionais dos cursos superiores de
maneira geral (SPRINGETT, 2005).
O ensino de ciências e biologia pode e deve contribuir para a disseminação da
solidariedade entre todos os seres vivos, os professores em formação necessitam transmitir para
os seus educandos noções de responsabilidade universal. Por exemplo, os conteúdos de
ecologia podem servir como base para uma discussão crítica e reflexiva deste princípio, uma
vez que, a ecologia é a ciência pela qual estudamos como os organismos interagem entre si e
com o meio natural (RICKLEFS, 1996).
De acordo com Coutinho et al (2012) existe a necessidade de fazer um ensino de ciências
que articule a realidade dos alunos com o mundo ao seu redor para que eles possam interpretálo e entender que fazem parte deste. De fato, o professor precisa colocar o aluno em contato
com fatos ou fenômenos que lhe permitam acesso a conhecimentos suficientes para promover
a mudança de atitude, no entanto o segredo do sucesso da aprendizagem que poderá possibilitar
a mudança de condutas está, também, na seleção de estratégias que sejam adequadas aos
objetivos propostos (NETO; AMARAL, 2011)
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Considerações finais
É importante promover durante a formação inicial dos futuros professores de ciência e
biologia o acesso a temática da sustentabilidade, com o intuito de fomentar reflexões sobre
como eles, enquanto multiplicadores e formadores de opinião poderão contribuir para a
formação de cidadãos capazes de contextualizar os conteúdos científicos com as consequências
que nossas ações cotidianas podem exercer no aumento ou na mitigação dos problemas
socioambientais. Na atualidade não podemos concordar que os professores de ciências e
biologia utilizem o enfoque abstrato, quantitativo, rigoroso, que suscita no dia-a-dia da sala de
aula, um caráter demasiadamente acadêmico e distante das experiências dos alunos
(PINHEIRO; MATOS; BAZZO, 2007).
De forma geral, o presente trabalho ressalta a importância do incentivo da inserção da
temática sustentabilidade durante a formação inicial dos licenciando, para que estes possam na
sua futura prática profissional elaborar aulas contextualizadas e possam visualizar que a grande
maioria dos conteúdos relacionados com a biologia podem ser trabalhados dentro da ótica da
sustentabilidade com o intuito de promover a mudança de valores em prol da cidadania
ambiental.
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O TEMA SUSTENTABILIDADE EM SITUAÇÕES DE REGÊNCIA DE CLASSE: O
OLHAR DOS ALUNOS DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - BRASIL

Resumo
No presente trabalho avaliou-se a utilização de noções de sustentabilidade nos conteúdos
ministrados por professores em formação do curso de Ciências Biológicas durante o período de
regência em sala de aula, em turmas de ensino fundamental e médio, além dos recursos
metodológicos utilizados para tratar esses temas. Os resultados demonstraram que a maioria
dos participantes (64,8%) ainda não consegue desenvolver os conteúdos ministrados em
ciências ou especificamente em biologia em associação com temas que se relacionem a
princípios de sustentabilidade. Os professores em formação que responderam ter abordado
algum conteúdo que trabalhasse noções de sustentabilidade, citaram conteúdos diversificados,
reforçando a complexidade do tema em questão, e as múltiplas possibilidades de aplicação
durante as aulas do estágio. A metodologia mais utilizada foi a aula expositiva-dialógica.
Discute-se a necessidade de maior inserção dessa temática nas aulas ministradas por professores
em formação durante a realização do estágio supervisionado, bem como o incentivo para a
utilização de metodologias diferenciadas para essa abordagem.
Palavras-chave: sustentabilidade; professores em formação; estágio supervisionado em
ciências e biologia.
Abstract
In the present study we evaluated the use of sustainability concepts in the content taught by
student teachers of biological Sciences course during the regency period in the classroom in
primary and secondary school classes, in addition to methodological resources to treat these
themes. The results showed that the majority of participants (64.8%) can not develop the content
taught in science or specifically in biology in association with issues that relate to principles of
sustainability. Student teachers who responded have addressed some content that works
sustainability notions, cited diverse content, increasing the complexity of the issue at hand, and
multiple application possibilities for the stage classes. The most widely used methodology was
expository-dialogic class. It discusses the need for greater inclusion of this theme in classes
taught by student teachers during the course of supervised training, and encouragement for the
use of different methodologies for this approach.
Keywords: sustainability; teacher training; supervised training in science and biology.
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Resumen
En el presente estudio se evaluó el uso de los conceptos de sostenibilidad en los contenidos
impartidos por los profesores de los estudiantes de Ciencias de la Vida curso durante el período
de regencia en el aula en las clases de primaria y secundaria, además de los recursos
metodológicos para el tratamiento de estos temas. Los resultados mostraron que la mayoría de
los participantes (64,8%) no se puede desarrollar el contenido que se enseña en la ciencia o
específicamente en la biología, en asociación con las cuestiones que se relacionan con los
principios de sostenibilidad. Los futuros profesores que respondieron han abordado algún
contenido que funciona nociones de sostenibilidad, citados contenidos diversos, lo que aumenta
la complejidad del tema en cuestión, y múltiples posibilidades de aplicación para las clases de
etapa. La metodología más utilizada era de clase expositiva-dialógica. Se discute la necesidad
de una mayor inclusión de este tema en las clases impartidas por los profesores de los
estudiantes durante el curso de entrenamiento supervisado, y el fomento de la utilización de
diferentes metodologías para este enfoque.
Palabras clave: sostenibilidad; formación del profesorado; entrenamiento supervisado en la
ciencia y la biología.

Introdução
Os princípios do desenvolvimento sustentável podem ser considerados como
agregadores e conciliadores para garantirmos uma transformação no nosso modo de vida,
considerando que precisamos encarar a crise ambiental interconectada com nossas ações
cotidianas.
O Estágio Supervisionado é um componente teórico-prático que possui uma dimensão
ideal, teórica, subjetiva, articulada com diferentes posturas educacionais, e uma dimensão real,
material, social e prática, própria do contexto da escola brasileira (Piconez,1991). Pelo exposto,
o estágio oferece aos licenciandos condições de refletirem sobre a necessidade da inserção dos
valores associados com a sustentabilidade na educação básica. No contexto atual de crise
ambiental é indispensável a introdução da educação para desenvolvimento sustentável (EDS)
em cursos de formação de professores de ciências e biologia, visto que essa união, além de
envolver compromissos político-educativos em diversos níveis, exige um ensino integrado ou
interdisciplinar (Araújo e Pedrosa, 2014).
Com

o

intuito

de

compreender

se

e

como

aspectos

relacionados

à

sustentabilidade/desenvolvimento sustentável são tratados nas aulas ministradas durante o
período de regência nos estágios supervisionados obrigatórios do curso de Ciências Biológicas
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN é que se desenvolveu esta pesquisa,
cuja finalidade maior é contribuir com dados referentes à formação de professores de biologia
para o ensino básico.
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Contextualização teórica
Na atualidade é possível visualizar claramente a gravidade dos problemas ambientais,
apontando-se para a necessidade de uma convergência de esforços para o seu enfrentamento.
Os princípios do desenvolvimento sustentável constituem a ideia central unificadora necessária
neste momento da história da humanidade (Bybee, 1991), porém, por se tratar de um conceito
em constante aprimoramento e que pode ser utilizado em diversas áreas do conhecimento, o
termo sustentabilidade acaba proporcionando a geração de dúvidas sobre os reais objetivos de
um desenvolvimento que se quer sustentável. O conceito de sustentabilidade surgiu justamente
em consequência da constatação de que o modelo de desenvolvimento adotado por uma parte
da população mundial pode contribuir para um futuro ambientalmente insustentável.
Parte-se do pressuposto de que a defesa de desenvolvimento sustentável perspectiva-se
como uma proposta catalítica de mudança, tão vinculada a metas de paz, direitos humanos e
justiça, como a conceitos de ecologia e processos de proteção ambiental - é uma questão de
cultura que integra conceitos científicos e preceitos morais (Matsuura, 2002 apud Pedrosa e
Moreno, 2007). Neste trabalho, compartilha-se da noção destes autores sobre desenvolvimento
sustentável, por tratar-se realmente de uma aceitação de que, para garantirmos uma
transformação no nosso modo de vida, precisamos encarar que a crise ambiental está
interconectada com nossas ações cotidianas em toda nossa complexidade cultural.
Para Gadotti (2008), educar para a sustentabilidade é, essencialmente, educar para uma
vida sustentável, o que significa, entre outras coisas, educar para a simplicidade voluntária e
para a quietude. Nossas vidas precisam ser guiadas por novos valores: simplicidade,
austeridade, paz, serenidade, saber escutar, saber viver juntos, compartilhar, descobrir e fazer
juntos. Porém para garantir uma educação sustentável precisamos estar atentos à formação dos
futuros professores, para que eles não reproduzam antigas fórmulas de transmissão do
conhecimento e acabem contribuindo para uma ciência e uma cultura que servem para a
degradação/deterioração do planeta. Neste aspecto, observa-se a grande necessidade de
pesquisas que visem contribuir para a formação de futuros professores que sejam capazes de
refletir constantemente sobre as suas práticas docentes.
Quando defendemos que o desenvolvimento sustentável se relaciona com a mudança de
valores, considera-se que a educação ocupa o alicerce para divulgar esses ideais, pois a
educação para a sustentabilidade pode ser sintetizada no lema “uma educação sustentável para
a sobrevivência do planeta” (Gadotti, 2000). De fato, a educação, seja ela formal ou relacionada
a toda forma de aprendizagem que acontece na nossa vida cotidiana, torna-se uma grande aliada
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na disseminação de comportamentos e na consolidação desses valores. No entanto, isso não é
uma tarefa fácil, visto que, sozinha, a educação não conseguirá alcançar esses objetivos, uma
vez que mudanças governamentais, aparatos ligados a melhoria de tecnologias e novas formas
de organizações econômicas também são necessárias.
O Ensino Superior possui a responsabilidade de contribuir fortemente com a formação
da pluralidade de pessoas que exercerão funções de liderança em diversas áreas de atuação,
bem como trabalharão diretamente com educação. Neste sentido, é de extrema importância
fornecer um ensino em uma perspectiva integrada e interdisciplinar, em que a sustentabilidade
possa ser transversal nas diversas áreas do conhecimento, pois uma vez sensibilizados, esses
alunos poderão trabalhar para a disseminação dos valores e da mudança de mentalidade na
sociedade, contribuindo desta maneira para um futuro ecologicamente viável.
Repensar a formação inicial dos docentes de ciências e biologia na perspectiva do
desenvolvimento sustentável deve ser considerado algo prioritário em todas as instituições de
ensino superior, pois pode contribuir para que esses futuros professores sejam capazes de
reelaborar e resignificar os espaços e as situações de aprendizagem no ambiente escolar, como
também se sintam motivados a participarem da formação de equipes interdisciplinares na escola
com a utilização da temática da sustentabilidade. A disciplinarização do conhecimento, que se
observa em todos os graus de ensino, torna-se também um entrave à abordagem holística e
sistêmica que as questões ambientais requerem. É impossível reconstruir o todo unicamente a
partir da análise das partes. Há que se compreender os padrões e os processos de interação entre
os constituintes do todo, bem como a sua dimensão histórica (Figueiredo, 2006).
O Ensino de Biologia tem a função de contribuir para que cada indivíduo seja capaz de
compreender e aprofundar explicações atualizadas de processos e de conceitos biológicos, a
importância da ciência e da tecnologia na vida moderna, aumentando assim o interesse pelo
mundo dos seres vivos (Krasilchik, 2004). Isso permite que o cidadão seja capaz de usar o que
aprendeu na tomada de decisões em questões de interesse individual e coletivo, com ética,
responsabilidade e respeito pelo planeta.
Para Morin (1990) é importante que se perceba que o planeta Terra, com sua biosfera e
a sua humanidade, constitui um conjunto complexo, sendo importante salientar que a biologia
qualifica os seres vivos como estruturas complexas que se relacionam de maneira também
complexa com o ambiente onde vivem. Por essa perspectiva, a formação do professor de
biologia deve enfocar a importância e relevância dessa abordagem complexa para dar conta de
entender a complexidade dos problemas ambientais atuais (Guimarães, 2010). Neste contexto,
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é importante contribuir para a formação de profissionais reflexivos e criativos, com capacidade
de considerar a existência de complexas relações entre processos naturais e sociais, para operar
no ambiente com uma perspectiva global, mas diferenciado pela realidade local.
Durante a formação inicial, é importante fornecer instrumentos que capacitem os futuros
professores a ter uma consciência crítica para saberem lidar com as diferentes necessidades que
podem se apresentar na realidade educacional, como também terem o entendimento do papel
que a educação exerce na sociedade (Fusinato, 2005). Neste aspecto, o período de regência
obrigatória que os professores em formação realizam durante o estágio supervisionado
possibilita-lhes familiarizarem-se com a realidade das instituições escolares em que poderão vir
a atuar no futuro.
Importante destacar que é necessário formar professores sensíveis e conscientes dos
problemas ambientais, mas principalmente que possuam fundamentação teórica e metodológica
para trabalharem com a temática ambiental em suas práticas profissionais. Outro fator que
merece consideração na formação de professores é a promoção de atividades que contemplem
a pesquisa, a extensão e o ensino de uma maneira interdisciplinar e transversal, com o intuito
de que seja possível criar uma cultura de integração na abordagem da sustentabilidade e não
apenas ações isoladas. Deste modo, esses futuros professores poderão atuar profissionalmente
com atitudes e comportamentos ambientalmente saudáveis e em defesa do desenvolvimento
sustentável.
Pimenta (1995) afirma que os estágios têm possibilitado aos alunos conhecerem a
realidade, aprendendo o que está sendo realizado e de que forma, e também o que não está e
por quê. Considera-se, assim, que esse é um período que oferece a tais professores em formação
condições de refletirem sobre a necessidade da inserção dos valores associados à
sustentabilidade, na educação básica.
O período de regência obrigatória que acontece durante os estágios supervisionados é
considerado um espaço de construção de aprendizagens significativas no processo de formação
dos professores. De acordo com Freire (2001) o estágio é um dos responsáveis pela construção
de conhecimentos e tem potenciais possibilidades de contribuir com o fazer profissional do
futuro professor. Porém, existem diferentes dificuldades que podem interferir negativamente na
atuação do professor em formação durante o seu período de regência, e deve-se destacar que
podem existir deficiências na sua formação acadêmica que fragilizam a sua competência
didática. Além disso, há ainda a falta de valorização profissional que pode ser demonstrada pela
baixa remuneração recebida, o que é totalmente incompatível com a responsabilidade que a
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profissão exige, e que acaba sendo razão de desmotivação em seguir a carreira docente; além
da dificuldade pessoal de trabalhar em equipe, e a estrutura das escolas que, muitas vezes, é
precária para realizar o estágio e colocar em prática o que se aprendeu na Universidade.
De fato, o entendimento dos conceitos biológicos são fontes de muitas das dificuldades
apresentadas pelos alunos, porém muitas vezes essas dificuldades de aprender são reflexo das
dificuldades que os professores apresentam em ensinar determinados conteúdos, o que, por sua
vez, pode ser derivado de fragilidades na formação inicial desses professores. Para minimizar
as dificuldades é interessante utilizar metodologias diferenciadas e criativas, e o
reconhecimento dessas dificuldades e dos contextos em que surgem constituem um requisito
determinante para que o professor possa ser capaz de organizar, estruturar e apresentar os temas
aos alunos de forma adaptada aos seus interesses e capacidades (Cid & Neto, 2005).
Professores de ciências são elementos-chave nas mudanças dos indicadores negativos
do nosso ensino: além de trabalharem o conteúdo, atuam ativamente como mediadores no
processo de inclusão científica e tecnológica dos cidadãos, contribuindo para aproximar as
ciências do cotidiano do estudante (Vasconcelos & Lima, 2010). No entanto, alguns estudos
realizados com docentes ibéricos e brasileiros (Gil-Pérez et al., 2003; Praia et al., 2001; GilPérez et al., 2000) referem que as concepções dos professores acerca da sustentabilidade e dos
problemas do mundo são fragmentadas e não revelam uma consciência da gravidade da situação
que coloca em perigo a nossa própria sobrevivência. A questão que se levanta é se, neste início
de século, a sociedade se pode dar ao luxo de ter professores com concepções sobre
sustentabilidade e educação para a sustentabilidade pobres, ingênuas e afastadas de uma
perspectiva sistêmica e holística (Figueiredo, 2006).
Várias iniciativas têm sido implementadas com o intuito de tornar a sustentabilidade um
tema transversal tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Neste contexto, destacou-se
a Década da Educação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS),
periodo deliberado pela UNESCO, que teve duração de 2005 a 2014. A década apresentava o
objetivo global de integrar os valores inerentes ao desenvolvimento sustentável em todos os
aspectos da aprendizagem com o intuito de fomentar mudanças de comportamento que viessem
a permitir a criação de uma sociedade sustentável e mais justa para todos. Neste sentido, como
afirma Vilches et al., (2007) a DEDS constituiu-se em um chamado aos educadores de todas as
áreas e níveis, pela via da educação formal e não formal, para contribuir para a formação de
cidadãos e cidadãs conscientes da gravidade dos problemas ambientais enfrentados hoje pela
humanidade e preparados para participar em tomadas de decisões adequadas.
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Para Araújo e Pedrosa (2014), no contexto atual de crise ambiental é fundamental e
indispensável a introdução da educação para desenvolvimento sustentável (EDS) em cursos de
formação de professores de ciências, visto que essa união, além de envolver compromissos
político-educativos em diferentes níveis, exige um ensino integrador e, na medida do possível,
interdisciplinar.

Metodologia
A pesquisa se desenvolveu numa abordagem qualitativa e quantitativa, e procurou
alcançar os objetivos definidos. Nesta seção, apresentam-se os aspectos metodológicos
fundamentais da amostragem, do instrumento de coleta e da análise dos dados.
A amostra
Desta investigação participaram 71 estudantes do curso de licenciatura (formação de
professores) em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os quais
foram convidados a assinar um termo de consentimento livre e esclarecido e autorizaram as
pesquisadoras a utilizarem as suas respostas em publicações como esta. Todos os alunos eram
concluintes ou estavam finalizando o terceiro ano do curso, já tendo, portanto, cumprido a
maioria de sua carga horária de formação. Eles também já haviam concluído pelo menos um
estágio supervisionado para a formação de professores de ciências e biologia, o que significa
que haviam realizado a regência de classe em pelo menos uma turma de ensino fundamental ou
médio.
O instrumento de coleta de dados
O instrumento utilizado na investigação mais ampla foi um questionário
compreendendo diversos aspectos relacionados com desenvolvimento sustentável e/ou com
sustentabilidade. Decidiu-se, no escopo deste trabalho, tratar apenas do que se refere à
utilização de noções de sustentabilidade durante o período de regência de classe em estágios
supervisionados. Foram analisadas as respostas dos inquiridos em uma questão inicialmente
fechada, mas que se desdobrava em outra questão aberta, em caso positivo, como se verifica no
quadro a seguir:
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- Durante o período de regência você abordou algum conteúdo que trabalhasse noções de
sustentabilidade?
( )sim ( )não
- Em caso positivo, você poderia exemplificar qual conteúdo foi abordado e como ele foi
desenvolvido?
_____________________________________________________________________
A análise dos dados
A análise da questão fechada, envolveu a simples contagem dos números de respostas
por categoria emergente e cálculos das respectivas frequências e percentagens. As respostas à
parte aberta da questão, com caráter discursivo, foram analisadas com base na Técnica de
Elaboração e Análise de Unidades de Significado, proposta por Moreira, Simões e Porto (2005).
As etapas envolvem a análise de relato ingênuo, que corresponde à leitura do que o respondente
escreve na sua forma exata, sem modificações, seguida da identificação de atitudes em que se
procura ter uma visão do todo, separando-se as unidades mais significativas para a criação de
indicadores e categorias que referenciem a interpretação e, por fim, a interpretação, que se dá
após estar montado o quadro geral das ideias de cada sujeito, bem como as convergências e
divergências identificadas. Nesta etapa, faz-se uma análise interpretativa do fenômeno,
buscando compreendê-lo na sua essência, a partir de literatura relevante sobre o tema.

Resultados e discussão
Quando os participantes foram questionados sobre se, durante o período de regência,
abordaram algum conteúdo que trabalhasse noções de sustentabilidade, a maioria (64,8%)
respondeu que não e apenas 33,8% responderam que sim. Não especificaram a resposta sim
1,4% dos respondentes (Figura1).

- 79 50

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Sim (33,8%)

Sim, mas não especificou (1,4%)

Não (64,8%)

Figura 1: Respostas à questão: “Durante o período de regência abordou algum conteúdo que trabalhasse noções de
sustentabilidade?” N=71.

Os resultados demonstraram que a maioria dos participantes ainda não consegue
desenvolver os conteúdos ministrados em ciências ou especificamente em biologia em
associação com temas que se relacionem a princípios de sustentabilidade. Pesquisa realizada
por Araújo e Pedrosa (2014) também com professores de biologia em formação, detectou que
a maioria dos entrevistados considerou difícil trabalhar ideias de desenvolvimento sustentável
em suas futuras aulas. Para eles, isso deveu-se à dificuldade de serem mudados os costumes e
valores das pessoas; a ausência de interdisciplinridade na abordagem do tema; a falta de
formação específica qualificada do professor na área, além da dificuldade de conscientizar as
pessoas sobre problemas ambientais.
Os resultados encontrados podem estar relacionados com a formação disciplinarizada,
comum em cursos de formação de professores, ao mesmo tempo em que a temática da
sustentabilidade requer uma abordagem interdisciplinar e holística. Sugere-se, assim, a
necessidade de se repensar a formação inicial dos docentes de em ciências biológicas, na UFRN,
para que eles sejam capazes de reelaborar as situações de aprendizagem e não corram o risco
de reproduzir nas escolas, antigas formas de separação do conhecimento, a partir de uma visão
desintegrada e compartimentalizada. Complementarmente, é fundamental que abordagens
atuais, como a baseada na Educação em Ciências, Tecnologia e Sociedade sejam mais
incentivadas durante a formação, como possibilidade de superação dessa visão disciplinar das
Ciências, bem como uma tentativa de avançar para uma discussão ambiental na perspectiva da
educação para desenvolvimento sustentável.
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Hopkins e McKeown (2007) apresentam estudos de caso provenientes de diversos
continentes, que refletem esforços, a título pessoal e institucional, no sentido da reorientação
de políticas, programas, currículos e práticas para responder a desafios de sustentabilidade em
instituições de formação de professores. Tratam, pois, de múltiplos aspectos, designadamente
referentes a desenvolvimento profissional de professores em exercício de funções. Para
Springett (2005), a introdução da educação para a sustentabilidade nos currículos formais, como
instrumento que estimule os indivíduos à reflexão e à ação acerca dos desafios da
sustentabilidade, não tem se mostrado uma tarefa simples. Isso se torna particularmente
verdadeiro quando se pensa nas estruturas dos currículos tradicionais dos cursos superiores de
maneira geral.
Com relação aos alunos que responderam ter abordado algum conteúdo que trabalhasse noções
de sustentabilidade, observe-se no Quadro 1 que conteúdos diversificados foram citados,
reforçando a complexidade do tema em questão, como também as múltiplas possibilidades de
aplicação durante as aulas do estágio.
Quadro 1 – Conteúdos indicados pelos entrevistados e desenvolvidos durante a regência, os quais foram citados como sendo
associados a noções de sustentabilidade

Conteúdos desenvolvidos durante a regência em
que foram associadas noções de
sustentabilidade
1. Ações e práticas educativas
(Horta, Reciclagem, uso da água,
importância dos “Rs”, reflorestamento)
2. Ecologia
(Ecossistemas, relações ecológicas, cadeia
alimentar)
3. Seres vivos
(Zoologia - Cnidários, Crustáceos,
Botânica)
4. Grandes problemas ambientais
(Aquecimento global, poluição)
5. Energia
6. Citologia
7. Ar e universo
8. Pirâmide social
9. Sistemas orgânicos

Número de respostas relacionadas/
Percentagem (N=34)
9 – 26,6%
7 – 20,6%
7 – 20,6%
4 – 11,8%
3 – 8,8%
1 – 2,9%
1 – 2,9%
1 – 2,9%
1 – 2,9%

O ensino de ciências e o de biologia em particular, podem contribuir para a disseminação de
conceitos como o de solidariedade entre todos os povos, nas suas relações com outros seres
vivos e com o ambiente. Os professores em formação necessitam disponibilizar para os seus
educandos noções de responsabilidade universal. Como um exemplo, os conteúdos de ecologia
podem servir como base para uma discussão crítica e reflexiva deste princípio, uma vez que a
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ecologia é a ciência por meio da qual compreendemos como os organismos interagem entre si
e com o meio natural.
Os professores em formação que abordaram temas ligados à sustentabilidade em suas aulas
utilizaram, em sua maioria, aulas expositivas-dialógicas como metodologia para a abordagem
dos conteúdos (Figura 2).
Figura 2 - Metodologias utilizadas para a abordagem dos conteúdos

Aula expositiva-dialógica

13%

Vídeos educativos/documentários
13%

Textos de divulgação científica

4%

54%

8%

Feira de ciências
Palestras

8%

Atividades práticas

Na atualidade tem-se discutido sobre a crescente necessidade de se reformularem as
metodologias de ensino, neste caso especial, das ciências, com a utilização de estratégias
diferenciadas e inovadoras. Apesar da discussão já ser de longa data, sabe-se que ainda se
utilizam, largamente, procedimentos de ensino que não contribuem para o desenvolvimento do
pensamento crítico e reflexivo característicos (WRIGHT, SUNAL & DAY, 2004). Esse dado
agrava a situação em estudo, uma vez que impede a visão ambiental na sua perspectiva
multifacetada. No Quadro 2, pode-se observar como os entrevistados apontaram ter
desenvolvido os conteúdos relacionados com a sustentabilidade.
Quadro 2 – Relação entre ferramentas/recursos e os objetivos das aulas, indicados, pelos entrevistados, no desenvolvimento
de temas ligados à sustentabilidade, durante a regência de classe.

Ferramentas/Recursos
utilizados
Aula expositivadialógica








Desenvolvimento dos conteúdos em associação com noções de
sustentabilidade
Relacionamento da importância da botânica com o dia-a-dia das
pessoas
Explicação da importância da preservação das espécies de plantas
para o meio ambiente
Descrição da importância das angiospermas para o meio ambiente
Relação das usinas elétricas com sustentabilidade
Explicação de como se obtém energia de forma sustentável
Explicação das relações entre os procariotos e os demais seres vivos
e ações benéficas para o homem
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Vídeos educativos





Palestra
Feira de ciências





Textos de divulgação
científica



Atividades práticas





Discussão sobre a importância dos crustáceos para o meio ambiente
e a importância de explorar o estoque adequadamente, uma vez que
estes poderiam ser extintos pela ação antrópica
Discussão da preservação para um futuro sustentável
Relações entre ecossistemas e a necessidade de utilizar formas
sustentáveis para preservação do meio ambiente
Compreensão da importância da reciclagem de materiais que não
sofrem a ação direta de decompositores
Relacionamento do tema ar com saúde humana
Relacionamento dos sistemas orgânicos com o meio e como a
qualidade de vida (e seus diversos fatores) na influência sobre a
saúde.
Revelação das causas da poluição e como se pode evitá-la.
Compreensão da produção de biodiesel através da fermentação por
microrganismos
Discussão da ação antrópica na aceleração do branqueamento dos
recifes de corais
Conscientização sobre o uso racional da água
Importância dos “Rs”(reciclar, reutilizar e reduzir)
Confecção de cartazes e elaboração de um modelo de pirâmide social
para demonstrar o que era preciso para um eficaz desenvolvimento
sustentável em termos econômico, cultural educacional e ambiental
Leitura e interpretação de textos sobre recifes de corais e sua
importância para o homem e sobre os impactos causados pela
extinção de espécies
Construção de uma horta suspensa utilizando garrafas pet
Construção de uma horta visando princípios de sustentabilidade
Desenvolvimento de práticas de reciclagem

De acordo com Coutinho et al. (2012) existe a necessidade de se desenvolver um ensino
de ciências que articule a realidade dos alunos com o mundo ao seu redor para que eles possam
interpretá-lo e entender que fazem parte dele. De fato, o professor precisa colocar o aluno em
contato com fatos ou fenômenos que lhe permitam acesso a conhecimentos suficientes para
promover a mudança de atitude, mas o segredo do sucesso da aprendizagem que poderá
possibilitar a mudança de condutas está, também, na seleção de estratégias que sejam adequadas
aos objetivos propostos (Neto e Amaral, 2011)
Outros diversos recursos metodológicos foram citados pelos participantes, como o uso
de vídeos (documentários) e textos de divulgação científica, porém é importante estar atento
para o material a ser utilizado nas aulas, pois é comum se encontrar tanto na mídia quanto na
internet, materiais atrativos tratando de temas ambientais e desenvolvimento sustentável mas
que apresentam erros conceituais, podendo, de alguma forma, acabar por contribuir com o
aumento de uma visão distorcida sobre essa temática.
Palestras que visam a sensibilização ou conscientização podem contribuir positivamente
para a disseminação dos valores associados a sustentabilidade. Como um exemplo, ao incluir
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abordagens como a importância dos Erres - reduzir, reutilizar, reciclar, estamos trabalhando
com diversos assuntos relacionados à mudança de comportamentos. No entanto, ações práticas
elaboradas na escola, como construção de hortas e atividades práticas de reciclagem, com a
participação de diferentes atores - funcionários, professores, estudantes e comunidade possuem um maior alcance na sensibilização,
Importante ressaltar que a temática da sustentabilidade pode ser abordada em associação
com vários conteúdos relacionados ao ensino de ciências e biologia, sendo, portanto,
transversal, o que requer a utilização de diversas metodologias para atingir o maior número de
alunos, dada a sua complexidade. Quanto à necessidade de utilização de variadas metodologias
Laburu et al (2003) afirmam que:
os estudantes variam em suas motivações e preferências, no que se refere ao estilo ou ao modo de aprender, e mesmo
na sua relação com o conhecimento. Isso sem mencionar as suas habilidades mentais específicas, ritmos de
aprendizagem, nível de motivação e interesse para uma determinada disciplina, persistência dedicada a um
problema, experiências vividas pelo grupo social a que pertencem. Esses fatores que podem vir a ser colocados numa
sala de aula, certamente influenciam, entre outros, a qualidade e a profundidade da aprendizagem, como, também,
a decisão do emprego da estratégia metodológica. Portanto, é questionável uma ação educacional baseada num
único estilo didático, que só daria conta das necessidades de um tipo particular de aluno ou alunos e não de outros.

De outra feita, os grandes problemas ambientais precisam ser trabalhados em aulas de
ciências sob uma ótica Global e Local. Por isso, não podemos atribuir nossa responsabilidade
apenas à minimização ou resolução de problemas locais, mas estimular no futuro professor uma
visão crítica que aborde a interconexão de todos os problemas. Ao mesmo tempo, não devemos
apresentar os grandes problemas do planeta como sendo impossíveis de serem resolvidos, por
serem globais,
Conclusões
É importante promover durante a formação inicial dos futuros professores de ciência e
biologia o acesso à temática da sustentabilidade, com o intuito de fomentar reflexões sobre
como eles, enquanto multiplicadores e formadores de opinião, poderão contribuir para a
formação de cidadãos capazes de contextualizar os conteúdos científicos com as consequências
que nossas ações cotidianas podem exercer no aumento ou na mitigação dos problemas
socioambientais. Na atualidade, não podemos concordar que os professores de ciências e
biologia utilizem o enfoque abstrato, quantitativo, rigoroso, que suscita no dia-a-dia da sala de
aula, um caráter demasiadamente acadêmico e distante das experiências dos alunos (Pinheiro;
Matos; Bazzo, 2007).
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Neste trabalho, ressalta-se a importância do incentivo da inserção da temática
sustentabilidade na elaboração das aulas ministradas durante o período de regência na formação
inicial de professores de biologia, para que seja possível visualizar que a grande maioria dos
conteúdos relacionados com a biologia podem ser trabalhados dentro da ótica da
sustentabilidade com o intuito de promover a mudança de valores rumo à cidadania ambiental.
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CAPÍTULO 4

O ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA COMO ELEMENTO DE INCLUSÃO
SOCIAL: UMA ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL
DOS INGRESSANTES NO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS MODALIDADE À DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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O ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA COMO ELEMENTO DE INCLUSÃO
SOCIAL: UMA ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DOS
INGRESSANTES NO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
MODALIDADE À DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE

Resumo
Esta investigação buscou caracterizar o perfil socioeconômico dos ingressantes no
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância da UFRN. Trata-se de uma
pesquisa documental e quantitativa, baseada em dados secundários obtidos junto ao
Observatório da vida do estudante universitário da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Observou-se que a maioria dos estudantes é de faixa etária maior
que 30 anos, proveniente de escola pública, tendo finalizado o ensino médio há mais
de 5 anos, antes do ingresso, e com baixo poder aquisitivo. Com os dados levantados
é possível inferir que através da oferta do curso de ciências biológicas a distância está
sendo possibilitada a oportunidade de ingresso de pessoas que se encontravam
afastadas do ensino superior e estabelecendo, assim, seu papel democratizante no que
se refere ao acesso de um público com perfil diferenciado.
Palavras-chave: licenciatura em ciências biológicas; educação a distância; perfil
socioeconômico.
Abstract
This study aimed to characterize the socioeconomic profile of the new students in the
Bachelor's Degree in Biological Sciences distance UFRN. This is a documental and
quantitative research, based on secondary data obtained from the Observatory of life
college student of the Federal University of Rio Grande do Norte. It was observed that
most of the students is of greater age than 30 years from public school, having
completed high school for more than five years, before entering, and low purchasing
power. With the collected data we can infer that through the course of biological
sciences offer the distance is being made possible the opportunity to ticket people who
were away from higher education and, therefore establishing its democratizing role
with regard to access a public with differentiated profile.
Keywords: degree in biological sciences; distance learning; socioeconomic profile.
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Introdução

No Brasil, a Educação a distância (EaD) tem desenvolvido importante papel como
instrumento de democratização do acesso à Universidade Pública, oferecendo um novo meio
para a inclusão daqueles que, por questões de horário, localização de moradia, falta de recursos
materiais entre diversas causas não conseguiam fazer um curso superior (OLIVEIRA et al,
2004). Cabe ressaltar, também, que essa modalidade de educação permite dinamizar o processo
de ensino-aprendizagem, introduzindo um novo paradigma na relação estudante-professor, em
que ambos têm novas responsabilidades e novos perfis. Está relacionada com a inserção de
novos atores como é o caso dos tutores e também de novos locais representativos da sala de
aula, como as plataformas digitais.
A expansão da modalidade a distância é acompanhada por grandes investimentos
públicos, fato que gera a necessidade de pesquisas que possam elucidar os vários aspectos
específicos dessa iniciativa. O público a que essa modalidade atende geralmente é diferenciado
e por isso pode gerar distorções se não forem acompanhados diretamente e as metodologias
utilizadas adequadas constantemente. Para não perder o foco de promover uma educação
inclusiva e cidadã.
A carência de professores licenciados em áreas específicas, sobretudo nas Ciências é
um dado conhecido e comprovado na região Nordeste do Brasil. No Rio Grande do Norte ainda
é possível encontrarmos professores lecionando no Ensino Médio e dispondo apenas de
formação compatível com o ensino de nível fundamental (Projeto do Curso de Ciências
Biológicas à Distância – UFRN). Neste aspecto, há uma grande contribuição a ser dada na
formação de professores de biologia, por meio do oferecimento de cursos de licenciatura a
distância, nessa região.
O crescimento dos cursos de formação superior a distância na área de Ciências tornouse evidente a partir da consolidação legal desta modalidade e das políticas implementadas.
Envolve a preocupação pela garantia na qualidade destes cursos, uma vez que não se pode
simplesmente reproduzir o que é feito presencialmente para os ambientes virtuais. Por outro
lado, é importante salientar a grande complexidade do tema, pois construir uma EaD capaz de
promover a construção do conhecimento requer um grande compromisso com a qualidade e
com o perfil diferenciado desses estudantes, exigindo pesquisas mais específicas, bem como
experiências que relacionem diferentes abordagens capazes de serem flexíveis, a partir das

- 90 -

devidas adequações feitas para essa modalidade. Por esse motivo, as Instituições que promovem
a Educação a Distância precisam planejar suas atividades para não correr o risco de prometer
resultados de aprendizagem e não serem capazes de estruturar e conduzir seus cursos e gerar
frustrações nos participantes.
Atualmente existe uma grande necessidade de ampliação da oferta de cursos superiores
semipresenciais ou totalmente à distância, necessidade esta advinda principalmente da grande
valorização atribuída ao diploma universitário e pela necessidade de educação continuada para
a atualização profissional, através de cursos de especialização e aperfeiçoamento. Outro fato
que contribui para o crescimento de cursos à distância está relacionado à infraestrutura física
disponível como também às dimensões do nosso país, característica que limita o acesso de
certas populações à educação presencial (MALTEMPI, 2003).
O desafio permanente da educação a distância consiste em não perder de vista o sentido
político original da oferta, em verificar se os suportes tecnológicos utilizados são os mais
adequados para o desenvolvimento dos conteúdos, em identificar as propostas de ensino e a
concepção de aprendizagem subjacente e em analisar de que maneira os desafios da “distância”
são tratados entre estudantes e docentes e entre os próprios estudantes (LITWIN, 2001). O
verdadeiro desafio continua sendo o seu sentido democratizante, a qualidade da proposta
pedagógica e de seus materiais.
Além de se conhecer a formação dos licenciandos, é importante também conhecer suas
características principais, a situação socioeconômica e cultural e outros aspectos relevantes do
futuro professor (BRITO, 2007). O planejamento de um curso a distância requer cuidados
especiais, pois ele atinge um público diferenciado e bastante heterogêneo, de diferentes
segmentos da população e com diferentes necessidades para enfrentarem o desafio de novas
propostas educacionais. No entanto, o sucesso de um programa educacional, quer presencial
quer à distância, está relacionado ao empenho dos participantes e, sobretudo à condução dos
coordenadores, instrutores e às condições de acompanhamento oferecidas aos estudantes
(FREITAS, 1995).
Um fato que merece atenção é que a EaD não é um tipo de educação adequado a todas
as pessoas, indiscriminadamente, exigindo dos estudantes muita disciplina e principalmente
autonomia. Ela se destina especialmente a pessoas adultas, e embora seja destinada a
democratizar o acesso à educação, observa-se ser tanto mais efetiva quanto mais elevado for o
nível educacional dos educandos. Certamente os riscos de se ter uma educação não satisfatória
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são reais, por isso, necessita ser constantemente reelaborada, para que seja adequada ao público
que se deseja formar. Segundo Gutierrez e Prieto (1994), "o ideal de um sistema de autoaprendizagem é a auto-avaliação", posição que parece bastante coerente. No entanto, sabemos
que tal prática é muito difícil de ser implantada e requer um acompanhamento sistemático.
Neste sentido, pesquisas que visem contribuir com o aprimoramento dos cursos a distância são
necessárias para garantir uma discussão qualificada sobre o tema e sua compreensão.
Vários fatores podem influenciar diretamente o sucesso pedagógico de um curso de
licenciatura. Podem ser destacados aqui as expectativas do licenciando com relação a estrutura
do curso, a estrutura curricular, os recursos tecnológicos, e o próprio cotidiano do estudante,
sendo que é importante que não se perca a visão democratizante da proposta como também a
promoção da cidadania crítica e reflexiva
Segundo Siquara et al (2007), as necessidades dos estudantes, suas expectativas e o seu
cotidiano são fatores imprescindíveis para o desenho pedagógico dos cursos, para organizar o
currículo e para selecionar recursos tecnológicos específicos, estratégias e metodologias
eficazes a serem utilizadas, sem que o estudante perca sua visão humanista, seus ideais de
cidadão crítico e reflexivo, capaz exercer seus direitos. Assim, entender o perfil de quem
escolhe o curso de licenciatura, e o que pensam os licenciandos sobre sua futura profissão, é
uma forma de contribuir com a formação inicial de professores (MIRANDA et al; 2012). Nesse
sentido e partindo da concepção de que aspectos socioeconômicos e culturais influenciam a
formação do futuro professor, este estudo propõe-se a contribuir com a discussão sobre o perfil
do ingressante no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade a distância.
Especificamente, pretende-se analisar o perfil do licenciando com relação às suas características
individuais e familiares.
O conhecimento obtido com esta pesquisa pode contribuir para o entendimento do perfil
diferenciado do ingressante no curso de licenciatura modalidade à distância e estimular
reflexões e adequações necessárias para receber apropriadamente esses estudantes, como
também subsidiar a preparação de material didático complementar e oficinas temáticas.
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Procedimentos metodológicos
A amostra
A pesquisa se desenvolveu numa abordagem quantitativa. Foram examinadas as respostas
a um questionário socioeconômico que era aplicado no ato da inscrição para o Processo Seletivo
Vestibular. Os dados destes questionários foram obtidos através do Observatório da vida do
estudante universitário (OVEU) desenvolvido e utilizado pela Comissão Permamente de
Vestibular (COMPERVE) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sendo
este um centro de informações estatísticas sobre os estudantes que ingressam na UFRN. Estes
dados foram disponibilizados por ano de ingresso e se referem aos estudantes aprovados em
primeira chamada nos vestibulares de 2009, 2010, 2012 e 2014 no curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas na modalidade à distância. No total, foram 748 questionários, nos quatro
processos seletivos, conforme a Tabela 1.
Ano de ingresso (Turma)
2009 (1ª turma)
2010 (2ª turma)
2012 (3ª turma)
2014 (4ª turma)
Total

Número questionários
140
250
258
100
748

Tabela 1 – Quantidade de questionários por ano de entrada

O instrumento de coleta de dados
O questionário compreendeu diversos aspectos relacionados com o perfil dos estudantes
ingressantes no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e, neste artigo, serão tratadas as
váriáveis referentes aos perfis individual e familiar. Apresentam-se, a seguir, as categorias e
variáveis do questionário utilizado (Quadro 1).
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Quadro 1 – Váriáreis relacionadas com o perfil individual e familiar dos ingressantes

Categoria
Perfil
Individual e
Familiar
(19 variáveis)

Variáveis
Faixa etária,
Gênero,
Chefe da família,
Cidade,
Estado civil,
Estado em que reside,
Etnia,
Local de moradia,
Meio de transporte,
Ocupação profissional do candidato,
Ocupação profissional da mãe,
Ocupação profissional do pai,
Participação da renda familiar,
Renda mensal do candidato,
Situação de moradia,
Categoria socioeconômica,
Grau de instrução da mãe,
Grau de instrução do pai,
Número de pessoas que moram com o candidato.

Tratamento dos dados
Os dados foram disponibilizados por ano de ingresso e posteriormente trabalhados em
sua totalidade quando possível, pois para algumas questões não constam os dados referentes às
quatro turmas, uma vez que os questionários sofrem alterações e atualizações a cada processo
seletivo. Por esse motivo algumas questões não foram aplicadas em todos os processos
seletivos, porém, por se tratarem de informações importantes para os objetivos da pesquisa,
decidiu-se utilizá-las nas análises.
Resultados e discussão
A pesquisa constatou que 54,3% dos estudantes do curso são do sexo feminino e 45,7%
são do sexo masculino (N=748). Embora não denote uma diferença expressiva, estes dados
confirmam a tradição de maior participação das mulheres nos cursos de licenciatura. Em estudo
realizado por Brito (2007), analisando o perfil dos estudantes dos cursos de Licenciaturas que
se submeteram ao ENADE no ano de 2005, encontrou um percentual feminino maior que o
dobro do número de homens, confirmando a predominância das mulheres atuando como
professoras.
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A idade declarada no ano em que prestaram o respectivo vestibular estão dispostos na

20 A 24 ANOS

33,00%

24,60%

15 A 19 ANOS

16,30%

26,10%

Figura 1.

25 A 29 ANOS

30 ANOS OU MAIS

Figura 1 – Faixa etária dos ingressantes no momento em que prestaram o vestibular (N=490)

Observa-se que um número bastante significativo dos ingressantes se concentra na faixa
etária de 30 anos ou mais. Esta é uma característica esperada visto que a EaD permite acesso a
pessoas que estavam afastadas do ensino formal. Uma vez que pessoas com 30 anos ou mais já
são em sua maioria economicamente ativas e geralmente procuram uma formação de nível
superior com a intenção de obter uma nova capacitação na busca de melhores oportunidades.
Em se tratando de ensino superior presencial, a faixa etária considerada ideal para o
ingresso e conclusão do ensino superior é de 18 a 24 anos, porém, na educação brasileira a
distorção idade-série ainda é um fenômeno acentuado, proveniente da evasão, do abandono, da
repetência e de interrupções dos estudos em geral, levando a um aumento na idade de ingresso
no ensino superior. No entanto, dados do IBGE (2009) revelam uma tendência estatística a qual
aponta para o crescimento no acesso ao ensino superior por parte dos jovens entre 18 a 24 anos.
No ensino superior a distância de acordo com os dados do censo 2010 (MEC/INEP, 2011), os
estudantes dos cursos a distância possuem, em média, 33 anos de idade.
A pesquisa demostrou um alto grau de heterogeneidade na faixa etária dos ingressantes.
Se os dados da faixa etária forem separados por ano de ingresso é possível observar que ao
longo dos anos um declínio de idade. Essa diferença etária é um dado que requer reflexões,
pois pode influenciar diretamente na necessidade de utilização de metodologias de ensino
diversificadas para que se atinja, de maneira adequada, um maior número de estudantes.
Também pode ser sugestiva de que a proposta inicial de suprir a carência de professores vem
sendo atingida ou ainda que tem acontecido uma maior divulgação dessa modalidade, aliada a
percepção de que esse tipo de ensino está consolidado. Isso geraria uma maior visibilidade e
interesse de pessoas com faixa etária inicial para ingresso no ensino superior.
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Quanto ao estado civil (N=748) 66,2% se declararam solteiros; 27,7% casados e 6,1%
outro estado civil. Com relação ao número de filhos (N=100), questão respondida apenas pela
turma 4, a maioria declarou não ter filhos (67%), 21% um filho e dois ou mais 12%.
Na Figura 2 é possível observar que foi encontrado um percentual de 56% dos que se
autodeclaram brancos. Esses dados corroboram com os de Jacomini et al (2012) que ao
pesquisar as características dos estudantes do curso de Licenciatura em Ciências da
Universidade Federal de São Paulo encontrou a prevalência na totalidade dos estudantes a cor

0%

1,00%

0,80%

7,00%

35,10%

56,10%

branca (60%), por quase o dobro da segunda mais frequente, a parda (29%).

Figura 2 – Como se consideram os aprovados com relação a sua etnia (N=748)

Em pesquisa realizada por Andrade (2007) foi detectado que a população autodeclarada
não branca apresenta níveis inferiores de escolaridade em relação à população branca e que o
contingente de jovens brancos com possibilidade de acesso ao ensino superior, é cerca de 2,5
vezes maior do que o contingente de não-brancos. Para esses autores, geralmente o acesso ao
ensino superior é mais positivo com os estudantes que se autodeclaram brancos e que a etnia é
uma variável que influencia o desempenho no vestibular.
Em pesquisa realizada por Guimarães (2007), com os candidatos do processo seletivo
da Universidade de São Paulo, a etnia mostrou ser a variável que mais influenciou o resultado.
Segundo esse autor, os candidatos negros tiveram, na média, notas menores que os brancos,
refletindo em um maior acesso ensino superior aos que se declaram brancos. De acordo com
Carvalho (2005) apenas aproximadamente 1% ou até menos o número de professores negros
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em universidades públicas. Este fato segundo este autor pode ser consequência direta da aludida
concentração racial dos diplomas universitários.
Dados relacionados a situação de moradia são importantes para compor o perfil tanto
social como econômico. Na presente pesquisa, quanto ao local de moradia (N=390) a maioria
(90,5%) declarou morar na zona urbana e 9,5% na zona rural. Na Figura 3 observamos que a
maioria mora com os pais, o que não necessariamente está relacionado com a dependência
financeira dos pais, uma vez que no interior do estado muitas vezes os filhos casam, trabalham
e continuam a morar na mesma casa dos pais, ou em anexos construídos no mesmo terreno dos
pais. Um percentual significativo declarou morar em sua própria casa, o que pode estar
relacionado em muitos casos, em assumir novas responsabilidades, sendo muitas delas
financeiras, refere-se também em assumir novos papéis e até mesmo uma nova identidade.
Afinal, ser somente estudante de uma universidade, e ainda morar com os pais difere de ser
estudante e concomitantemente ser pai, trabalhador, morar sozinho, ou seja, assumir diferentes
papeis além de ser estudante (LIMA, 2013). Esses dados demostram que, neste quesito, os
estudantes possuem um perfil heterogêneo, o que pode gerar a necessidade de uma análise mais
aprofundada sobre o tempo disponível para o estudo.
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Situação de moradia
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Figura 3 – Situação de moradia (N=748)

Com relação ao Estado da Federação em que reside (N=608) 95,5%, disseram residir no
Rio Grande do Norte, 4,3% na Paraíba e 0,2% em Pernambuco. Na modalidade a distância, na
maioria dos casos, os estudantes residem no mesmo município do polo de estudo, e quando não,
geralmente eles residem em cidades próximas à cidade sede (DIAS et al.,2010), facilitando o
acesso ao polo de apoio quando necessário. O curso de Ciências Biológicas na modalidade à
distância está sendo oferecido em municípios muitas vezes distantes da capital, favorecendo a
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inserção de estudantes que antes não podiam ter acesso ao ensino superior por motivo da
distância de sua moradia para a Instituição de ensino Superior. Neste aspecto, a EaD se mostra
uma oportunidade real para atingir lugares mais distantes, desobrigando os estudantes a se
deslocarem para os grandes centros para ter acesso à educação superior (PIMENTEL et al,
2012). Nesse mesmo sentido, Ferreira e Figueiredo (2011) afirmam que a opção pelo ensino à
distância é minimizar o deslocamento para o ambiente escolar e os estudantes veem nessa
modalidade de educação a possibilidade de suprir suas necessidades de aprendizagem sem
precisar distanciar-se da família.
No presente estudo, os pais dos ingressantes ocupam, em sua maioria, trabalhos manuais
não especializados e as mães realizam tarefas domésticas (Figura 4), dados estes que podem
estar relacionados com renda declarada, em que a maioria tanto dos estudantes como de suas
famílias não recebem mais do que 5 salários mínimos.

Desconhece ocupação

Sem ocupação

Ocupações do lar, estudante e assemelhados

Ocupações manuais não-especializadas e assemelhados

Ocupações não-manuais de rotina, supervisor de trabalho
manual, ocupações manuais

Supervisor ou inspetor de ocupações não-manuais,
proprietário de pequena empresa

Profissional liberal, diretor ou gerente, proprietário de
empresa de porte médio

Alto cargo político e administrativo, proprietário de grande
empresa
0,00% 5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%

Mãe

Pai

Aprovado

Figura 4 - Ocupação profissional (do aprovado, do pai e da mãe) –N=250
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De maneira geral a ocupação profissional está diretamente interligada com a renda bruta,
pois profissões mais especializadas e qualificadas recebem maiores salários. Oliveira et al
(2011), em pesquisa realizada com estudantes de Administração da modalidade à distância
(UFRN), encontraram que a maioria dos estudantes tinha renda mensal entre 1 a 2 salários
mínimos. Para esses autores esse fato reflete a falta de qualificação desses estudantes. Nesta
pesquisa também foram computados dados das famílias do ingressante, caso em que se pode
associar a renda bruta com os dados relacionados com a ocupação profissional, uma vez que
são de baixa escolaridade e ocupam profissões menos especializadas.
Observa-se na Tabela 2 que a maioria dos ingressantes é de família numerosa, uma
característa encontrada nos municípios do interior do Estado do Rio Grande do Norte. Estes
dados também podem estar relacionados ao fato de uma grande parcela dos ingressantes ainda
morarem na casa dos pais.

Um
Dois
Três
Quatro a seis
Não mora com familiares

%
45,6
20,2
27
44,1
3,1

Tabela 2 - Número de pessoas da família que moram com ingressante (N=748)

Na Tabela 3 encontramos os dados sobre a relação do ingressante com a família no que
se refere a quem é o chefe da famíla. Ao analisarmos esses dados, observamos que apesar da
maioria citar que o chefe da família é o pai ou a mãe do candidato, um número significativo
(27,3%) relata ser o próprio candidato o chefe da família, denotando que a modalidade à
distância proporciona o acesso de pessoas que já são economicamente ativas.
Outro fato observado é que um número expressivo (19,9%) informou que a mãe é chefe
da família, sendo esta uma realidade atualmente muito observada em nosso país, em que novos
arranjos familiares diferentes dos modelos tradicionais revelam novas situaçãoes que eram
pouco conhecidas e pouco divulgadas (PERUCCHI; BEIRÃO, 2007). Estes dados podem ter
reflexo em programas governamentais como o caso do Bolsa Família em que muitas mães,
foram beneficiadas. Em trabalho realizado por Tavares (2016) foi possível constatar que mães
beneficiadas pelo programa Bolsa Família, obtiveram o aumento da oferta de trabalho como
consequência do aumento da frequência escolar dos filhos e, portanto, da redução do trabalho
infantil. Ainda segundo esta autora, pode-se supor que o simples fato de deixar suas crianças
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na escola implica maior tempo disponível das mães para o trabalho, o que serve de mais um
argumento para o efeito positivo do programa sobre a oferta de trabalho.
%
36,7
19,9
27,3
16,1

Pai do candidato
Mãe do candidato
Próprio candidato
Outra pessoa

Tabela 3 - Chefe da família (N=648)

A grande maioria dos estudantes e de suas famílias se enquadra como sendo de baixa
renda, por estar mais concentrada na faixa de 1 a 5 salários mínimos e um número significativo,
20%, com uma renda de até um salário mínimo (Figura 5). Esses dados são importantes
indicativos da grande contribuição para a inclusão de estudantes de condições socioeconômicas
menos favorecidas em um curso superior. A má distribuição de renda no Brasil assegura a
determinada camada social certos privilégios, entre eles, ofertar aos filhos complementação da
formação educacional que a escola regular, mesmo de qualidade, pública ou privada, não
oferece e que faz diferença na concorrência para o acesso ao ensino superior aos cursos e
instituições mais prestigiados socialmente (BORGES; CARNIELLI, 2005).

Família do aprovado

NÃO TEM RENDA

ATÉ 1 SALÁRIO
MÍNIMO

MAIS DE 1 ATÉ 5 MAIS DE 5 ATÉ 10
SALÁRIOS
SALÁRIOS
MÍNIMOS
MÍNIMOS

1%

0%

2%

8%

22,60%

25,30%

32,30%

40,40%

68,60%

Aprovado

MAIS DE 10
SALÁRIOS
MÍNIMOS

Figura 5 - Renda mensal do candidato (N=648) e da família (N=490)
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Com relação a categoria de remuneração declarada pelos ingressantes, observa-se que
uma parcela significativa não tem renda ou no máximo até cinco salários mínimos. De acordo
com Martins e Hokari (2011), a baixa remuneração indica possibilidade de atendimento de
objetivos do sistema UAB no que se refere à democratização do acesso à educação e ampliação
de oportunidades para melhoria da renda por meio da educação. Nos casos em que os
ingressantes têm renda bruta acima de cinco salários mínimos, de acordo com esses autores,
provavelmente essa minoria é composta por estudantes já graduados e que estão buscando uma
nova graduação.
A maioria dos estudantes ingressantes, 57,3%, declarou trabalhar (Tabela 4), um
resultado bastante significativo visto que o estudante trabalhador traz para o contexto da aula,
muitas vezes, experiências interessantes. Entretanto, conciliar a vida profissional e acadêmica
é um desafio que se impõe aos estudantes e ao professor, levando a necessidade de elaboração
de ferramentas de ensino adequadas a este público, que muitas vezes não dispõe de uma carga
horária adequada para realizar as atividades propostas. Outro fator que também prejudica o
estudante que já trabalha é a pouca disponibilidade de horário para realizar estágios de docência,
conseguir bolsas de iniciação científica ou de iniciação à docência, participar de grupos de
estudo, aspectos que são importantes para a formação do futuro professor. Apesar dessas
dificuldades, a modalidade a distância proporciona uma maior flexibilidade com relação ao
horário, sendo apropriada para pessoas que já trabalham.

Não trabalha, recebe ajuda financeira da família
Trabalha e recebe ajuda financeira da família
Trabalha, não recebe ajuda financeira da família
Trabalha e contribui parcialmente para o sustento da família
Trabalha e é responsável pelo sustento da família

%
42,7
7,6
7,7
23,8
18,2

Tabela 4 - Participação na renda familiar (N=648)

Questionados sobre o meio de transporte que mais utilizam, constatou-se que o veículo
próprio ou da família 38% é o mais utilizado seguido de outro 34,9% e coletivo 27,1%. Na
Figura 6 encontramos o grau de instrução do pai e da mãe dos ingressantes e é possível observar
que de maneira geral, as mães possuem uma melhor instrução que os pais.
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5,90%

1,30%

3,70%

0,60%

5,30%

2,90%

2,60%

11,00%

14,30%
6,10%

5,30%

8,60%

7,80%

8,20%

12,00%

23%

35,90%

45,90%

Pai

Figura 6 - Nível de formação dos pais dos aprovados em Ciências Biológicas (N=490)

Pierre Bourdieu (1979) considera que um dos indicadores mais importantes para medir
o fenômeno capital cultural é o grau de instrução dos antepassados do indivíduo. Importante
ressaltar que a noção de capital cultural surge inicialmente de acordo com segundo Bordieu e
Passeron (1998), como uma hipótese que possa ilustrar a desigualdade de desempenho escolar
nas diferentes classes e também o modo como as particularidades da reprodução cultural atuam
dentro da escola. Esses autores associaram vários fatores extraescolares (econômicos e
culturais) que interferem no desempenho e no aproveitamento estudantil. A presente pesquisa
constatou que quanto ao nível de formação dos pais, a grande maioria se encontra com ensino
fundamental incompleto.
De maneira geral o perfil do estudante universitário da UFRN está se transformando,
destacando-se uma nova e forte presença de estudantes de camadas sociais mais baixas cujos
pais nunca tiveram acesso ao ensino superior (ENNAFAA, 2013). Vários fatores contribuem
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para a mudança do perfil dos estudantes universitários da UFRN, podemos destacar o melhor
acesso proporcionado pela educação a distância, que com a interiorização se tornou de mais
fácil acesso a pessoas que se encontravam distantes do ensino formal. Os programas sociais
que possibilitam renda para uma parcela da família contribuindo para que possam voltar a
estudar
O acesso à educação pública esteve por muitos anos associado à condição econômica
das famílias e como um privilégio de poucos. A democratização e universalização da educação
básica vêm mudando essa tendência e geram uma nova demanda pela oferta de Educação
Superior, principalmente por cursos de licenciatura. A interiorização da UFRN com forte
atuação na formação de professores em municípios de médio e grande porte distantes da capital
Natal, caracteriza-se como uma iniciativa bastante importante para suprir a carência de
professores no estado.

Considerações finais
O perfil de estudantes da pesquisa permite concluir estes possuem características
diferenciadas, uma vez que, são estudantes com uma faixa etária mais elevada, de baixa renda
e que já exercem atividade profissional. Essa situação conduz a uma reflexão sobre a
necessidade de acompanhar o desempenho acadêmico desses estudantes, percebendo se a sua
experiência social influencia em seu processo de aprendizagem. Em muitos casos pode ser
necessário um maior apoio por parte de professores, tutores e de um material didático que esteja
contextualizado com a realidade do estudante, visto que podem existir algumas defasagens de
conhecimentos conceituais e tecnológicos que precisam ser supridas.
A análise do perfil socioeconômico contribui com dados relevantes visto que o bom
aproveitamento em um curso a distância requer o desenvolvimento do pensamento críticoreflexivo e da autonomia do estudante, situação que provavelvente seja diferente das habituais
práticas de ensino tradicional as quais possivelmente a maioria dos estudantes vivenciou até
então.
Com os dados obtidos na presente pesquisa é possível observar que o objetivo de
democratizar o ensino superior através da modalidade a distância está sendo alcançado, pelo
menos através do acesso ao curso de ciencias biológicas. O papel na inclusão social pode ser
multiplicador uma vez que tanto pode ser responsável pela formação adequada para professores
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que já estão em exercício como também, suprir a carência de professores na região residem
contribuindo para a formação cidadâ de estudantes, o que pode promover um maior
desenvolvimento social nas regiões em que esses curso são ofertados.
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TRAJETÓRIA ESCOLAR DE INGRESSANTES NO CURSO DE LICENCIATURA
EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, MODALIDADE À DISTÂNCIA, DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Resumo
Esta pesquisa buscou investigar a trajetória escolar dos ingressantes na Licenciatura
em Ciências Biológicas à distância. Trata-se de uma pesquisa documental e
quantitativa, baseada em dados secundários obtidos junto ao Observatório da vida do
estudante universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Observouse que a maioria dos estudantes é proveniente de escola pública, terminou o ensino
médio há mais de 5 anos. Com os dados levantados é possível inferir que através da
oferta do curso de ciências biológicas a distância está sendo possibilitada a
oportunidade de ingresso de pessoas que se encontravam afastadas do ensino superior
e que possui um papel democratizante do acesso de um público com perfil
diferenciado.
Palavras-chave: perfil escolar; alunos ingressantes; curso de ciências biológicas a
distância

Abstract
This research examined to investigate the school trajectory of entrants to the Degree
in Biological Sciences at bay. It is a documental and quantitative research, based on
secondary data obtained from the Observatory of life college student at the Federal
University of Rio Grande do Norte. It was observed that most students comes from
public school, finished high school for more than five years. With the collected
elements you can infer that by offering the course of Biological Sciences distance is
being made possible the opportunity for admission of persons staying away from
higher education and has a democratizing role of access to a public with different
profile.

Keywords:school profile; students entering; degree in biological sciences the distance
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Introdução
A Educação a distância (EaD) vem alcançando uma posição de destaque no Brasil, por
ser instrumento de democratização do acesso à Universidade Pública, oferecendo um novo meio
para a inclusão daqueles que, por questões de horário, localização de moradia, falta de recursos
materiais entre diversas causas (OLIVEIRA et al, 2004) não conseguiam fazer um curso
superior. Cabe ressaltar também, que essa modalidade de educação permite dinamizar o
processo de ensino-aprendizagem, introduzindo um novo paradigma na relação alunoprofessor, em que ambos têm novas responsabilidades e novos perfis.
A carência de professores licenciados em áreas específicas, sobretudo nas Ciências é
um dado conhecido e comprovado na região Nordeste do Brasil. No Rio Grande do Norte ainda
é possível encontrarmos professores lecionando no Ensino Médio e dispondo apenas de
formação compatível com o ensino de nível fundamental. (Projeto do Curso de Ciências
Biológicas à Distância – UFRN). Neste aspecto, há uma grande contribuição a ser dada na
formação de professores de biologia, por meio do oferecimento de cursos de licenciatura a
distância, nessa região.
O crescimento dos cursos de formação superior à distância na área de Ciências tornouse evidente a partir da consolidação legal desta modalidade e das políticas implementadas. Por
outro lado, é importante salientar a grande complexidade do tema, pois construir uma EaD
capaz de promover a construção do conhecimento requer um grande compromisso com a
qualidade e com o perfil diferenciado desses estudantes, exigindo pesquisas mais específicas,
bem como experiências que relacionem diferentes abordagens capazes de serem flexíveis, a
partir das devidas adequações feitas para essa modalidade.
Atualmente existe uma grande necessidade de ampliação da oferta de cursos superiores
semipresenciais ou totalmente à distância, necessidade esta advinda principalmente da grande
valorização atribuída ao diploma universitário e pela necessidade de educação continuada
(atualização profissional).
Um fato que contribui para o crescimento de cursos à distância está relacionado à
infraestrutura física disponível como também às dimensões do nosso país, característica que
limita o acesso de certas populações à educação presencial (MALTEMPI, 2003). Porém as
Instituições que promovem a Educação a Distância precisam planejar suas atividades para não
correr o risco de prometer resultados de aprendizagem e não serem capazes de estruturar e
conduzir seus cursos e gerar frustrações nos participantes
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De acordo com Litwin (2001), o desafio permanente da educação a distância consiste
em não perder de vista o sentido político original da oferta, em verificar se os suportes
tecnológicos utilizados são os mais adequados para o desenvolvimento dos conteúdos, em
identificar as propostas de ensino e a concepção de aprendizagem subjacente e em analisar de
que maneira os desafios da “distância” são tratados entre estudantes e docentes e entre os
próprios estudantes. O verdadeiro desafio continua sendo o seu sentido democratizante, a
qualidade da proposta pedagógica e de seus materiais.
Além de se conhecer a formação dos licenciandos, é importante também conhecer suas
características principais, a situação socioeconômica e cultural e outros aspectos relevantes do
futuro professor (BRITO, 2007). O planejamento de um curso a distância requer cuidados
especiais, pois ele atinge um público diferenciado e bastante heterogêneo, de diferentes
segmentos da população e com diferentes necessidades para enfrentarem o desafio de novas
propostas educacionais. No entanto, o sucesso de um programa educacional, quer presencial
quer distância, está relacionado ao empenho dos participantes e, sobretudo à condução dos
coordenadores, instrutores e às condições de acompanhamento oferecidas aos estudantes
(FREITAS, 1995).
Um fato que merece atenção é que a EaD não é um tipo de educação adequado a todas
as pessoas, indiscriminadamente, exigindo dos estudantes muita disciplina e principalmente
autonomia. Ela se destina especialmente a pessoas adultas, e embora seja destinada a
democratizar o acesso à educação, observa-se ser tanto mais efetiva quanto mais elevado for o
nível educacional dos educandos. Certamente os riscos de se ter uma educação não satisfatória
são reais, por isso, necessita ser constantemente reelaborada, para que seja adequada ao público
que se deseja educar. Segundo Gutierrez e Prieto (1994), "o ideal de um sistema de autoaprendizagem é a auto-avaliação", posição que parece bastante coerente; no entanto, sabemos
que tal prática é muito difícil de ser implantada e requer um acompanhamento sistemático.
Neste sentido, pesquisas que visem contribuir com o aprimoramento dos cursos a distância são
necessárias para garantir uma discussão qualificada sobre o tema e sua compreensão.
Entender o perfil de quem escolhe o curso de licenciatura, e o que pensam os
licenciandos sobre sua futura profissão, é uma forma de contribuir com a formação inicial de
professores (MIRANDA et al; 2012). Nesse sentido e partindo da concepção de que aspectos
socioeconômicos influenciam a formação do futuro professor, este estudo propõe-se a
contribuir com a discussão sobre o perfil do ingressante no curso de Licenciatura em Ciências
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Biológicas na modalidade à distância. Especificamente, pretende-se analisar o perfil do
licenciando com relação às características de sua trajetória escolar.
O conhecimento obtido com esta pesquisa pode contribuir para o entendimento do perfil
diferenciado do ingressante no curso de licenciatura modalidade à distância e estimular
reflexões e adequações necessárias para receber apropriadamente esses estudantes.

Procedimentos metodológicos
A pesquisa se desenvolveu numa abordagem quantitativa e, a partir dos objetivos da pesquisa,
são apresentados, nesta seção, os aspectos metodológicos fundamentais, quais sejam: a
caracterização da amostra, o instrumento de coleta de dados, e o modo como foram analisados
os dados recolhidos.
A amostra
Nesta investigação foram examinadas as respostas a um questionário socioeconômico,
o qual é aplicado no ato da inscrição para o Processo Seletivo Vestibular. Os dados destes
questionários foram obtidos através do Observatório da vida do estudante universitário (OVEU)
desenvolvido e utilizado pela Comissão Permamente de Vestibular (COMPERVE) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sendo este um centro de informações
estatísticas sobre os estudantes que ingressam na UFRN. Estes dados foram disponibilizados
por ano de ingresso e se referem aos estudantes aprovados em primeira chamada nos
vestibulares de 2009, 2010, 2012 e 2014 no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na
modalidade à distância. No total, foram 748 questionários, nos quatro anos, conforme a Tabela
1.
Ano de ingresso (Turma)
2009 (1ª turma)
2010 (2ª turma)
2012 (3ª turma)
2014 (4ª turma)
Total

Número questionários
140
250
258
100
748

Tabela 1 – Quantidade de questionários por ano de entrada
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O instrumento de coleta de dados
O questionário compreendeu diversos aspectos relacionados com o perfil dos estudantes
ingressantes no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e, neste trabalho, serão tratadas
algumas das váriáveis referentes apenas a a trajetória escolar. Apresentam-se, a seguir, a
categoria e variáveis do questionário utilizado (Quadro 1).

Categoria
Trajetória
Escolar
(9 variáveis)

Variáveis
Ano de conclusão do Ensino Médio,
Escola onde concluiu o Ensino Médio,
Frequência a cursinho,
Ingresso em curso universitário,
Número de vezes que prestou vestibular,
Tipo de curso,
Tipo de escola em que concluiu o ensino fundamental,
Tipo de escola em que concluiu o ensino médio,
Turno em que concluiu
Quadro 1 – Categoria e variáveis trabalhadas

A análise dos dados
Para análise, foram utilizados os dados dos candidatos que foram aprovados na primeira
chamada do vestibular nos anos 2009 (1ª turma), 2010 (2ª turma), 2012 (3ª turma) e 2014 (4ª
turma). Os dados foram disponibilizados por ano de ingresso e posteriormente trabalhados em
sua totalidade quando possível, pois para algumas questões não constam os dados referentes às
quatro turmas, uma vez que os questionários sofrem alterações e atualizações a cada processo
seletivo. Por esse motivo algumas questões não foram aplicadas em todos os processos
seletivos, porém, por se tratarem de informações importantes para os objetivos da pesquisa,
decidiu-se utilizá-las nas análises. Tais questões estão devidamente especificadas pelo N
(número de questionários).

Resultados e discussão
A pesquisa revelou que mais de 70% dos aprovados, concluiu o Ensino Médio e o Ensino
Fundamental em escolas públicas, (Figura 1). Pode-se interpretar estes dados por diferentes
enfoques, uma vez que atribuem a procura por cursos de licenciatura aos estudantes de menor
status social, por ser um curso de aprovação mais “fácil” (MARQUES; PEREIRA, 2002). Outro
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enfoque, do qual compartilhamos, associa-se com a interação direta com os estudantes levando
a maior inserção de egressos da rede pública, ampliando a função social da universidade federal.
Ensino Médio

TODO EM ESCOLA
PÚBLICA

TODO EM ESCOLA
PARTICULAR

PARTE EM ESCOLA
PÚBLICA, PARTE EM
ESCOLA PARTICULAR

0,40%

0,50%

6,20%

12,00%

20,40%

17,50%

70,00%

73,00%

Ensino Fundamental

OUTRO TIPO DE ESCOLA

Figura 1 - Tipo de escola onde o ingressante cursou o Ensino Fundamental e o Ensino
Médio (N=648)
Sobre o perfil educacional dos estudantes do curso, constatou-se que 66% concluiu o
ensino médio pelo menos há mais de 5 (cinco) anos antes de ingressar na Universidade (Tabela
2) demostrando que a Educação a distância está oferecendo oportunidade para estudantes que
estavam afastados da escola há muito tempo.

2009
2008
2007
2006
2005 ou antes

%
5,2
13,6
7,6
7,6
66

Tabela 2 - Ano de conclusão do Ensino Médio (ou equivalente) (N=648)
Um percentual de 69,9% cursou o ensino médio regular (Tabela 3). De fato, o ensino
técnico-profissionalizante não era muito acessível aos estudantes do interior do Rio Grande do
Norte. A expansão e interiorização desta modalidade de ensino no estado do Rio Grande do
Norte se tornou uma realidade mais acentuada entre os anos de 2006 a 2013 com a criação de
vários Institutos Federais no estado, fato que coincide com a maioria dos estudantes já terem
concluído o ensino médio.
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Regular
Magistério
Técnico-profissionalizante
Supletivo
Outro

%
69,9
8,6
13,3
4,8
3,4

Tabela 3 - Modalidade de Curso do Ensino Médio (N=648)
Na presente pesquisa observou-se uma predominância (53,5%) de estudantes que
cursaram o ensino médio no turno diurno (Tabela 4). Esses dados corroboram com o estudo
realizado por Bormann (2012), sobre ensino médio noturno no Rio Grande do Norte em que foi
constatada uma queda na matricula no ensino médio noturno e uma predominância no turno
diurno. No entanto, o percentual de 30,9% de estudantes que cursaram o ensino médio no turno
noturno, é um dado relevante e pode estar associado a que muitos destes provavelmente já
estavam inseridos no mercado de trabalho e por esse motivo cursavam no turno da noite o
ensino médio.

Todo diurno
Todo noturno
Parte diurno, parte noturno

%
53,5
30,9
15,6

Tabela 4 - Turno em que o ingressante cursou o Ensino Médio – (N=648)
Uma maneira costumeira de preparação para o ingresso em uma universidade é
frequentar cursinhos preparatórios, no entanto a maioria dos ingressantes (53,5%) afirmou não
ter frequentado nenhum cursinho (Tabela 5). Este fato pode estar relacionado com a baixa
renda declarada pelos pesquisados, visto que, de acordo com Borges e Carnielli (2005) a
maioria dos cursinhos disponíveis são encontrados na rede particular e cobram preços elevados.
O cursinho preparatório pode ser considerado como essencial e, neste sentido, o fator
socioeconômico interfere no acesso ao ensino superior público.
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%
21,2
13,9
11
0,3
0,15
53,5

Cursinho da rede particular
Cursinho da rede pública
Curso de matérias isoladas
Cursinho e curso de matérias isoladas
Cursinho da UFRN
Não

Tabela 5 – Frequência em cursinho para ingressar na UFRN (N=648)
De maneira geral, historicamente em todo território brasileiro, a demanda de candidatos
por vaga em vestibulares das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), revela que existe
uma quantidade de vagas disponíveis inferior a quantidade de candidatos, de certa forma, por
esse motivo é comum que seja necessário o candidato se submeter várias vezes ao vestibular.
Na presente pesquisa, verificou-se que 62,4% dos ingressantes afirmaram que se submeteram
ao vestibular mais de uma vez (Tabela 6).
%
37,6
27,8
16,4
18,2

Nenhuma
Uma
Duas
Três ou mais

Tabela 6 - Quantas vezes o ingressante prestou Vestibular (N=648)
Nesta pesquisa observou-se que 50,8% está ingressando em um curso superior pela
primeira vez (Tabela 7) e aliado ao fato de que são estudantes com idade mais elevada e pela
baixa renda declarada, podemos afirmar o forte caráter inclusivo da educação superior a
distância no país. Uma pesquisa realizada por Vianney (2008) confirma que uma simples
confrontação entre os perfis socioeconômicos dos estudantes da EaD com os estudantes do
ensino presencial de cursos equivalentes atesta a importância social desempenhada pelas
instituições que implantaram cursos superiores a distância no país.

Não
Já está cursando
Já o concluíu
Sim, mas o abandonou
Sim, mas não sabe se vai continuar

%
50,8
13,8
22,3
11,3
1,8

Tabela 7 - Ingresso anterior em algum curso universitário (N=390)
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Um percentual de 22,3% já possui uma graduação e, neste caso, a procura por um curso
em uma área mais específica para o exercício da docência pode ser relacionada com a
necessidade de formação continuada para ampliação dos níveis de ensino em que podem
exercer a docência, ou também com a adequação à docência que já exercem mesmo sem
possuírem a graduação necessária para atuar no ensino fundamental e médio.
Considerações finais
A análise do perfil da trajetória escolar desses estudantes contribui com dados relevantes visto
que o bom aproveitamento em um curso a distância requer o desenvolvimento do pensamento
crítico-reflexivo e da autonomia do estudante, situação que provavelvente seja diferente das
habituais práticas de ensino tradicionais as quais, possivelmente, a maioria dos estudantes
vivenciou até então. De maneira geral, os dados aqui apresentados revelam que o estudante
ingressante no curso de Ciências Biológicas na modalidade a distância apresenta um perfil
diferenciado, indicando o quanto é importante conhecer o perfil dos ingressantes, na busca de
construir estratégias adequadas para a aprendizagem na modalidade à distância.
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RESUMO
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ABSTRACT
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MOTIVAÇÕES E EXPECTATIVAS DOS INGRESSANTES NO CURSO DE
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS MODALIDADE A DISTÂNCIA NA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

INTRODUÇÃO

A educação superior no Brasil através da modalidade presencial não vem conseguindo
suprir a alta demanda por esse nível de formação, uma vez que não consegue ser acessível para
pessoas que se encontram fisicamente longe desses centros de ensino. Por esse motivo a
Educação a distância (EaD) vem alcançando uma posição de destaque no Brasil, por ser
instrumento de democratização do acesso à Universidade Pública, oferecendo um novo meio
para a inclusão daqueles que, por questões de horário, localização de moradia, falta de recursos
materiais entre diversas causas (OLIVEIRA et al, 2004) não conseguiam fazer um curso
superior. Cabe ressaltar também, que essa modalidade de educação permite dinamizar o
processo de ensino-aprendizagem, introduzindo um novo paradigma na relação estudanteprofessor, em que ambos têm novas responsabilidades e novos perfis.
Na região nordeste do brasil é uma realidade a carência de professores licenciados em
áreas específicas, sobretudo nas ciências é um dado conhecido e comprovado. No Rio Grande
do Norte ainda é possível encontrarmos professores lecionando no ensino médio e dispondo
apenas de formação compatível com o ensino de nível fundamental (Projeto do Curso de
Ciências Biológicas à Distância – UFRN). De maneira geral, os cursos presenciais priorizam a
oferta de bacharelados enquanto que os cursos a distância se dedicam prioritariamente aos
cursos de licenciatura. Neste aspecto, há uma grande contribuição a ser dada na formação de
professores de biologia, por meio do oferecimento de cursos de licenciatura a distância, nessa
região.
O crescimento dos cursos de formação superior a distância na área de Ciências tornouse evidente a partir da consolidação legal desta modalidade e das políticas implementadas. Por
outro lado, é importante salientar a grande complexidade do tema, pois construir uma EaD
capaz de promover a construção do conhecimento requer um grande compromisso com a
qualidade e com as características peculiares desses estudantes, exigindo pesquisas mais
específicas.
Atualmente existe uma grande necessidade de ampliação da oferta de cursos superiores
semipresenciais ou totalmente a distância, necessidade esta advinda principalmente da grande
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valorização atribuída ao diploma universitário e pela necessidade de educação continuada ou
atualização profissional, através de cursos de especialização e aperfeiçoamento. Outro fato que
contribui para o crescimento de cursos a distância está relacionado à infraestrutura física
disponível como também às dimensões do nosso país, característica que limita o acesso de
certas populações à educação presencial (MALTEMPI, 2003).
Atualmente, um dos grandes desafios para as universidades públicas está na formação
de educadores para o nível de educação básica, pois estes professores contribuem para a
formação técnico-científico-cultural dos nossos jovens, de maneira que possam exercer
conscientemente a sua cidadania (SANTOS et al., 2006). Porém, as Instituições que promovem
a Educação a Distância precisam planejar suas atividades para não correr o risco de prometer
resultados de aprendizagem e não serem capazes de estruturar e conduzir seus cursos e gerar
frustrações nos participantes. A construção e estruturação de uma EaD capaz de promover a
construção do conhecimento requer experiências que relacionem diferentes abordagens, que
sejam capazes de ser flexíveis e que possam ser adequadas às teorias já existentes.
A docência está deixando de ser uma opção profissional para os jovens, principalmente
os da classe média, tornando necessários estudos que contribuam para se entender os motivos
que têm levado a diminuição do interesse pelo magistério, principalmente, na educação básica,
porém, a carreira docente ainda é considerada como uma escolha possível e atrativa para muitos
jovens das classes populares, pois acreditam que a atividade docente permitirá uma atuação
crítica que contribuirá para mudanças na realidade escolar e social (GATTI ;BARRETO, 2009).
Pelo exposto, observa-se a necessidade de pesquisas que possam elucidar quais as motivações
e expectativas do estudante que ingressa em um curso de licenciatura, visto que o perfil desses
estudantes pode fornecer informações importantes sobre a melhor maneira de condução do
curso por parte dos gestores e professores diretamente atuantes na formação desses futuros
professores.
De acordo com Litwin (2001), o desafio permanente da educação a distância consiste
em não perder de vista o sentido político original da oferta, em verificar se os suportes
tecnológicos utilizados são os mais adequados para o desenvolvimento dos conteúdos, em
identificar as propostas de ensino e a concepção de aprendizagem subjacente e em analisar de
que maneira os desafios da “distância” são tratados entre estudantes e docentes e entre os
próprios estudantes. O verdadeiro desafio continua sendo o seu sentido democratizante, a
qualidade da proposta pedagógica e de seus materiais.
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Além de se conhecer a formação dos licenciandos, é importante também conhecer suas
características principais, a situação socioeconômica e cultural e outros aspectos relevantes do
futuro professor (BRITO, 2007). O planejamento de um curso a distância requer cuidados
especiais, pois ele atinge um público diferenciado e bastante heterogêneo, de diferentes
segmentos da população e com diferentes necessidades para enfrentarem o desafio de novas
propostas educacionais. No entanto, o sucesso de um programa educacional, quer presencial
quer distância, está relacionado ao empenho dos participantes e, sobretudo à condução dos
coordenadores, instrutores e às condições de acompanhamento oferecidas aos estudantes
(FREITAS, 1995).
Entender as características de quem escolhe o curso de licenciatura, e o que pensam os
licenciandos sobre sua futura profissão, é uma forma de contribuir com a formação inicial de
professores (MIRANDA et al; 2012). Neste sentido e partindo da concepção de que aspectos
motivacionais influenciam a formação do futuro professor, este estudo propõe-se a contribuir
com a discussão sobre as expectativas e motivações do ingressante no curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas na modalidade à distância. Especificamente, pretende-se analisar o perfil
do licenciando com relação às suas expectativas para escolher a licenciatura. O conhecimento
obtido com esta pesquisa pode contribuir para o entendimento do perfil motivacional
diferenciado do ingressante no curso de licenciatura modalidade à distância e estimular
reflexões e adequações necessárias para receber apropriadamente esses estudantes.

METODOLOGIA
Nesta investigação foram examinadas as respostas a um questionário socioeconômico,
o qual é aplicado no ato da inscrição para o Processo Seletivo Vestibular. Os dados destes
questionários foram obtidos através do Observatório da vida do estudante universitário (OVEU)
desenvolvido e utilizado pela Comissão Permamente de Vestibular (COMPERVE) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sendo este um centro de informações
estatísticas sobre os estudantes que ingressam na UFRN. Estes dados foram disponibilizados
por ano de ingresso e se referem aos estudantes que foram aprovados em primeira chamada nos
vestibulares de 2009, 2010, 2012 e 2014 no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na
modalidade à distância. No total, temos 748 questionários que se encontram relacionaodos na
Tabela 1.
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Tabela 1: Quantidade de ingressantes por ano de entrada
Ano de ingresso (Turma)
2009 (1ª turma)
2010 (2ª turma)
2012 (3ª turma)
2014 (4ª turma)
Total

Número de ingressantes
140
250
258
100
748

Neste trabalho, serão tratadas as váriáveis referentes ao perfil de motivações e
expectativas (Quadro 1). Para isso, no questionário aplicado encontram-se questões objetivas,
quais sejam:
Categoria

Variáveis

Escolha entre um curso superior acadêmico e um profissionalizante,
Perfil das
Expectativas e Imagem da UFRN,
Motivo da primeira opção,
Motivações
O que espera da formação superior,
Satisfação quanto aos cursos oferecidos pela UFRN
Quadro 1: Categoria e variáveis analisadas

Para análise, foram utilizados os dados dos candidatos que foram aprovados na primeira
chamada do vestibular nos anos 2009 (1ª turma), 2010 (2ª turma), 2012 (3ª turma) e 2014 (4ª
turma). Os dados foram disponibilizados por ano de ingresso e posteriormente trabalhados em
sua totalidade quando possível, pois para algumas questões não constam os dados referentes às
quatro turmas, uma vez que, os questionários sofrem alterações e atualizações a cada processo
seletivo e por esse motivo algumas questões não foram aplicadas em todos os vestibulares,
porém, por se tratarem de informações importantes para os objetivos da pesquisa, decidiu-se
utilizá-las nas análises, tais questões estão devidamente especificadas pelo N (número de
ingressantes).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando indagados sobre a preferência de ingresso em um curso acadêmico ou
profissionalizante (Figura 1) é possível observar que a grande maioria exibe interesse no curso
acadêmico, fato que pode estar relacionado ao maior peso social que possui um curso
acadêmico. Neste contexto, Rothen e Nasciutti (2011) afirmam que a educação superior, sempre
foi vista como um trampolim de ascensão social e como um diferencial a ser utilizado no
mercado de trabalho. Essa visão baseia-se principalmente na teoria do capital humano, a qual
compreende que a educação superior agrega ao indivíduo um valor, diferenciando-o dos
demais, ou seja, formando um indivíduo que atende às exigências do mercado de trabalho.
Outro fator que pode ser relacionado com a preferência pelo curso acadêmico é a
possibilidade de conseguir um emprego com maior salário do que os relacionados aos cursos
profissionalizantes, uma vez que, de acordo com o censo de 2010 (MEC/INEP, 2011) os
estudantes de curso a distância possuem em média uma faixa etária mais elevada na faixa de 33
anos de idade, o que é compatível com pessoas que possivelmente já se encontram no mercado
de trabalho.

Não sabe responder

Não sabe fazer a distinção entre esses
cursos

%

Pelo Profissionalizante

Pelo curso acadêmico

0

10

20

30

40
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Figura 1 - Escolha expressa entre um curso superior acadêmico e um profissionalizante

Quando indagados se os cursos oferecidos pela UFRN atendem ao seu interesse,
(N=140) a maioria relatou que atendem plenamente (78,6%) e (21,4%) que atendem em parte.
Estes dados refletem um grande interesse pela licenciatura, uma vez que os cursos ofertados
pela modalidade a distancia são em sua grande maioria de licenciatura, enquanto que os cursos
ofertados pelo ensino presencial são de bacharelado.
A grande maioria (83,9%) considera a UFRN uma universidade reconhecida, com
prestígio e qualidade (Figura 2). De fato, no caso específico da UFRN, em seus 54 anos de
atuação na Educação Superior, possui elevado índice de reconhecimento e importância no
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Estado do Rio Grande do Norte, como também se classificou como melhor universidade federal
das regiões Norte e Nordeste do País no Índice Geral de Cursos (IGC). Atualmente, a UFRN
oferece 84 cursos de graduação presencial, 9 cursos de graduação a distância e 86 cursos de
pós-graduação.
Outra imagem

Uma universidade como as demais

%

Uma universidade seletiva, com elevado nível
de exigência no vestibular
Uma universidade seletiva, com difícil acesso
aos menos favorecidos
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20

40
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80

100

Uma universidade reconhecida, com prestígio
e qualidade

Figura 2 - A imagem que você tem da UFRN
Com relação ao motivo da opção pelo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a
maioria afirmou que foi por vocação (Tabela 2). Para Gomes (1998), a opção pela licenciatura
nem sempre está ligada a uma questão de vocação, e sim, está condicionada pelas limitações
socioeconômicas do candidato, sendo a escolha por essa modalidade de ensino, muitas vezes,
a única possibilidade de se prosseguir nos estudos, ou de acessar o ensino superior. No entanto,
é possível que nessa pesquisa esses estudantes de fato se interessem pela licenciatura, uma vez
que a oferta desses cursos nos polos em que são disponibilizados, estão relacionados com a
possibilidade de garantir formação adequada a função que já muitos já exercem, ou seja, já
trabalham na docência.

Motivo
Baixa concorrência às vagas
Possibilidade de sucesso financeiro
Oferta de mercado de trabalho
Prestígio social da profissão
Vocação
Necessidade de promoção no trabalho
Outro

%
1,8
9,7
19,7
5,1
37,7
7,2
18,7

Tabela 2: Motivo da opção pelo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
As escolhas pelo curso no ensino superior, geralmente são realizadas segundo as
condições que os estudantes julgam condizentes com a sua realidade e que está relacionada com
uma menor possibilidade de exclusão (ZAGO, 2006). Neste sentido, observamos que de
maneira geral a escolha por um determinado curso pode ter uma raiz social, visto que o

- 124 -

estudante proveniente de escola pública considera que não é possível ingressar em um curso
com maior prestígio social, embora possa ser o seu desejo, e acaba escolhendo o curso por achar
que só está apto a ingressar naqueles de menor prestígio social, reforçando a idéia de falsa
democratização. Porém é comum em regiões do interior do Nordeste os professores possuirem
uma ascensão social, considerando atrativa a profissão, como também a possibilidade de
trabalharem tanto no setor público, a partir da realização de concursos destinados a professores,
como também no setor privado.
Um dos maiores objetivos do curso de Ciências Biológicas a distância é formar
professores licenciados para suprir a carência desses profissionais no Rio Grande do Norte, uma
vez que ainda é possível encontrarmos professores lecionando no Ensino Médio e dispondo
apenas de formação compatível com o ensino de nível fundamental (Projeto do Curso de
Ciências Biológicas à Distância – UFRN). A maioria dos ingressantes possui uma expectativa
de formação profissional adequada à atuação profissional (Tabela 3), o que é condizente com o
objetivo do curso de capacitar professores que já atuam ministrando aulas de ciências e biologia,
mas que não possuem habilitação para a função. No entanto, embora seja observado um
aumento do número de concluintes nos cursos de licenciatura, não se pode garantir que os
profissionais licenciados se encaminhem diretamente para o magistério, visto que os salários
permanecem pouco compensadores (MOTTER, 2007). Porém em regiões onde a oferta de
empregos com altos salários é pequena, como o caso do dos municípios onde são ofertados
cursos a distância pela UFRN, a profissão de professor é vista como uma grande possibilidade
de trabalho, tornando isso um incentivo para a procura por cursos de licenciatura.

Expectativa
Ampliação de conhecimentos
Melhoria da condição de vida
Formação profissional adequada à atuação profissional
Formação técnica para dedicar-se à pesquisa
Outro

%
34,9
19,2
40
4,5
1,4

Tabela 3: Expectativa do ingressante com relação a formação superior
A escolha de uma profissão é um momento difícil na vida de, praticamente, todas as
pessoas. No ensino presencial, essa decisão em grande parte, ocorre quando se vive o final da
adolescência (período caracterizado por rápidas mudanças físicas e psicológicas) e, ainda se
conhece pouco sobre as particularidades da maioria das profissões (BRANDO, 2005). O ensino
a distância, por ser caracterizado por estudantes com idade mais elevada, fazendo com que essa
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escolha ocorra em um período da vida em que as expectativas e necessidades são diferenciadas.
Romero (1997) defende que essa escolha encontra-se sedimentada em aspectos objetivos e
subjetivos, pois o indivíduo procura identificar quais as representações sociais relativas à
profissão escolhida e procede a uma auto avaliação, buscando detectar características pessoais
condizentes com o perfil profissional esperado.
Os estudantes consideram que o ensino superior representa um investimento para
ampliar suas chances no mercado de trabalho cada vez mais competitivo, no entanto, a escolha
do curso pode também recair naqueles menos concorridos e que, segundo estimam,
proporcionam maiores chances de aprovação (ZAGO, 2006). As atuais mudanças no mercado
de trabalho fazem com que uma parcela da população que já se encontra trabalhando, seja
formalmente ou informalmente, esteja em busca de se qualificar cada vez mais, principalmente
na procura de uma graduação inicial ou mesmo de uma segunda graduação.
Para Vasconcelos e Lima (2010) os estudantes que concluem cursos em que a
remuneração salarial é notadamente baixa, como o caso das licenciaturas, nem sempre atuam
no mercado de trabalho na sua área de formação. De acordo com esses autores, este é um fato
preocupante, ou seja, a ocupação de vagas por estudantes sem interesse direto na docência.
Porém é possível observar com os dados encontrados, que a perspectiva de melhores condições
de vida citada por 19,2%, pode revelar um perfil de estudantes que estão conscientes que
embora a remuneração seja notadamente baixa, porém se comparada com as condições em que
vive parte da população das cidades em que estão fixados os polos de apoio, a remuneração se
torna significativa.
De maneira geral, a pesquisa demonstra que a formação em Ciências Biológicas pode
ser considerada por muitos dos ingressantes, além de uma grande oportunidade para a formação
superior, a possibilidade de ampliar as perspectivas profissionais tornando-os aptos a atuarem
no mercado de trabalho com maior chance de êxito, como também poderem prestar concursos
públicos tanto no âmbito da sua formação como também em concursos que exigem diploma de
ensino superior. Um fato que merece consideração está na oportunidade de mudança de uma
longa história familiar de baixa escolaridade, reflexo de pouca disponibilidade de oferta de
ensino superior em locais distantes das capitais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora a educação a distância não seja uma modalidade nova de ensino, a educação
superior, como forma de expansão dessa modalidade no interior do Brasil, pode ser considerada
uma atividade recente. Por esse motivo, um maior aprofundamento de pesquisas para a análise
de aspectos relacionados com o publico que utiliza essa modalidade de ensino pode contribuir
para o

desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo sobre a sua eficácia enquanto

promotora de insersão social.
O presente estudo oferece apenas alguns subsídios para entender as mudanças nas
demandas da sociedade contemporânea no ensino superior brasileiro. Entretanto, é preciso
compreender que vários aspectos relacionados ao perfil destes ingressantes também precisam
ser estudados para a caracterização de sua prevalência em termos da população neste modelo
educacional,
Nesta análise foi possível observar que o estudante ingressante no curso de Ciências
Biológicas na modalidade a distância (UFRN) apresenta perspectiva de atuar na docência , uma
vez que a maioria escolheu por vocação ou muitos necessitarem de formação profissional
adequada para a atuação profissional, ou seja, já atuam como professores. Além fo fato de
consideram a que o curso acadêmico satisfatório.
De maneira geral, os dados aqui apresentados pretendem oferecer elementos de estudo
para o melhor entendimento das expectativas dos estudantes ingressantes, visto que, o ensino
superior brasileiro aspira democratizar seu acesso através da sua interiorização da modalidade
a distância, porém o público ao qual ela se destina precisa ser analisado constantemente com o
intuito de que se possa realmente oferecer um ensino capaz de diminuir as distorsões
educacionais, afinal para garantir o sucesso esperado com essa inciativa, além de tecnologias
educacionais, o ensino precisa está adequado ao público a que ela se destina.
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CAPÍTULO 7
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OPINIÕES DE PROFESSORES EM FORMAÇAO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA
EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA FORMAÇÃO
CIDADÃ

Resumo
Para o devido enfrentamento de problemas ambientais é necessário haver uma mudança de
atitudes pessoais e a educação, em todos os níveis, parece uma ferramenta valiosa para
atingir tal objetivo. Nessa perspectiva, as universidades se configuram com espaços
cruciais para a inclusão de questões relativas à educação para o desenvolvimento
sustentável. A presente pesquisa teve como objetivos investigar as opiniões dos
licenciandos em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
sobre a educação para o desenvolvimento sustentável. Utilizou-se, para isto, um
questionário estruturado, no modelo VOSTS (Views on Science-Technology-Society), por
se considerar ser um instrumento adequado à avaliação de atitudes sobre a temática. Os
resultados permitiram observar que, um resultado positivo, com índice atitudinal global de
0,307, demostrando que a temática da educação para o desenvolvimento sustentável se
encontra presente na formação desses professores, porém ainda precisa de maior incentivo
e de uma efetiva inserção nos currículos, durante a formação inicial, no curso avaliado.
Palavras-chave: desenvolvimento sustentável; professores em formação; questionário
VOSTS

Abstract
For proper tackling environmental problems there must be a change of personal attitudes
and education, at all levels, it seems a valuable tool to achieve this goal. In this perspective,
universities are configured with crucial spaces for the inclusion of issues related to
education for sustainable development. This research aimed to investigate the opinions of
licentiate in Biological Sciences, Federal University of Rio Grande do Norte on education
for sustainable development. It was used for this, a structured questionnaire in VOSTS
(Views on Science-Technology-Society) model, as it was considered to be an appropriate
instrument for the assessment of attitudes on the subject. Results showed that a positive
result, with global attitudinal index of 0.307, showing that the issue of education for
sustainable development is present in the training of these teachers, but still needs further
encouragement and effective insertion in the curriculum for initial training, the assessed
course.
Keywords: sustainable development; teacher training; questionnaire VOSTS
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INTRODUÇÃO
A humanidade convive com diversos desafios que não dispõem de soluções simples e
diretas, como o enorme crescimento da população, a utilização de maneira exacerbada dos
recursos naturais e uma grande parcela da população em situação de pobreza. O enfretamento
a estes problemas impõe na sociedade uma preparação que pode ser conseguida pela educação,
uma vez que esta pode ser capaz de fornecer aos cidadãos o conhecimento necessário para que
se possibilite a resolução dos problemas de maneira mais apropriada (UNESCO, 2009).
Grandes mudanças nos sistemas sócio-histórico-econômico-culturais são geradas pelo
avanço do conhecimento científico e tecnológico. Essas mudanças, por sua vez, podem
ocasionar preocupações e levam ao aparecimento de um movimento em favor da superação de
problemas que configuram a crise de sustentabilidade, colocando a problemática ambiental em
posição de destaque (CARLETTO; LINSINGEN; DELIZOICOV,2006). Nesse cenário, de
acordo com Sterling (2001), a educação emerge como um fator preponderante da diferença
entre um futuro sustentável ou caótico; ideia que é compartilhada por outros autores (LEFF,
2001; GIL;VILCHES, 2005), quando evidenciam a necessidade da construção de uma maior
clareza sobre as inter-relações presentes nos conflitos socioambientais e de uma compreensão
dos fatores que fizeram emergir a crise, por meio da incorporação dessa temática nos currículos
escolares em todos os níveis de ensino.
Barbieri e Silva (2011), destacam que é preciso ter sempre a meta de incentivar o ensino
e aprendizagem em todos os níveis como parte do processo em busca da sustentabilidade. Para
educar sobre e para o desenvolvimento sustentável, não se pode ficar apenas na teoria, sendo
necessário ter, na prática, um exemplo de vida sustentável. As inovações digitais que são
utilizadas na educação também podem ser aliadas na divulgação da educação para a
sustentabilidade pois são ferramentas com possibilidades de motivar e sensibilizar as pessoas
para transformar as diversas formas de participação na defesa da qualidade de vida do planeta.
As ações educativas com a abordagem do desenvolvimento sustentável devem perpassar
pelos diferentes níveis de ensino, desde as séries iniciais até os cursos de pós-graduação. Para
o ensino superior, a Década da Educação das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável (DEDS), destacada pela UNESCO para o período de 2005 a 2014, fixou diretrizes
para alavancar a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) nas instituições de
ensino superior. Foi recomendado que as universidades realizassem investigação nessa área e
também que adequassem os planos de estudos dos diversos cursos, com o intuito de
acrescentarem o estudo das diversas interligações sustentabilidade (UNESCO, 2008). O
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propósito era que os profissionais formados em diferentes setores do conhecimento recebessem
formação em EDS para poder exercerem seus ofícios dentro dos ideais de sustentabilidade.
O documento aponta as questões a serem abordadas, mencionando: temáticas
ambientais (por exemplo, utilização de recursos naturais, redução da biodiversidade e mudança
climática); socioculturais (por exemplo, direitos humanos, paz e segurança humana e igualdade
entre os sexos, diversidade cultural); e econômicas (por exemplo, redução da pobreza).
Para Goergen (2010), a relação entre universidade e sociedade é de “articulação com os
problemas sociais” em que, articular não significa apenas servir e o termo problema sugere que
a sociedade é um mundo complexo, contraditório, ambivalente e em permanente construção.
De acordo com Moore (2005) as Universidades por serem responsáveis por investigação, ensino
e aprendizagem, por atividades de extensão em que realizam interação com a sociedade, é um
local onde existe liberdade para a expressão de ideias, executam uma função importante na
produção de conhecimento e na formação das novas gerações. Nessa perspectiva, as
universidades se configuram com espaços cruciais para a inclusão de questões relativas à
educação para o desenvolvimento sustentável.
Com base nas preocupações levantadas a presente pesquisa teve como objetivo
caracterizar as opiniões dos licenciandos em Ciências Biológicas a distância e presencial da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte no que se refere à educação para o
desenvolvimento sustentável enquanto um conteúdo escolar que se destina à formação cidadã.

METODOLOGIA
Foi desenvolvido um instrumento baseado na estrutura do questionário VOSTS (Views
on Science-Technology-Society), produzido por Aikenhead e Ryan (1989,1992), em uma
pesquisa sobre concepções de alunos espanhóis sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade.
Posteriormente adaptado de Guimarães e Tomazello (2003) a partir do trabalho de Manassero
e Vásquez (2002). No presente trabalho utiliza-se da concepção adaptada por Guimarães e
Tomazello (2003).
De acordo com Guimarães e Tomazello (2003) esse modelo de questionário permite
garantir alguns aspectos necessários ao levantamento de dados, tais como: um maior leque de
opções; ajuste na correspondência entre o instrumento escolhido e o que se quer medir
(diminuindo a distância entre o que se quer medir e o que realmente se mede); diminuição da
tendência de que a resposta seja apenas para satisfazer as expectativas (na medida em que os
valores para cada questão eram desconhecidos dos estudantes), dentre outros.
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O questionário foi composto por treze afirmativas que permitem entender a opinião dos
participantes sobre a educação para o desenvolvimento sustentável na sua formação. Esse
questionário apresenta a possibilidade de ser mais completo e fiel, já que tenta revelar a ideia
de sustentabilidade levando em consideração as definições que os respondentes dão ao conceito
de sustentabilidade, como também revela os princípios operativos necessários para alcançar a
sustentabilidade.
As afirmativas foram categorizadas em: Adequadas (A), Plausíveis (P) ou Ingênuas (I),
conforme a Tabela 1. A categorização das afirmativas, está ao final de cada frase, entre
parênteses.
Tabela 1 - Classificação das afirmativas

Adequada (A)

A afirmativa expressa uma opinião apropriada sobre o tema, nos
aspectos teóricos, históricos e de aplicação prática viável.

Plausível (P)

Mesmo não completamente adequada, a proposição expressa alguns
aspectos apropriados.

Ingênua (I)

A proposição expressa uma opinião inapropriada ou não plausível
sobre o tema.

Ao responder o questionário, o participante expõe o seu grau de acordo com a afirmativa
em uma escala de 1 a 9. Foi solicitado que para cada uma das frases, os participantes
assinalassem o número da escala que melhor representasse o grau de acordo entre a respectiva
opinião e a posição exposta na frase, como segue no Quadro 1:
Quadro 1 – Classificação das afirmativas com relação ao grau de acordo

Grau de acordo baixo - entre 1 a 3
Grau de acordo médio - entre 4 e 6
Grau de acordo alto - entre 7 e 9

Para realizar o cálculo do índice atitudinal de cada participante e o cálculo atitudinal
global da pesquisa, os valores dados para cada afirmativa foram transformados (Tabela 2).
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Grau de acordo

ALTO

MÉDIO

BAIXO

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Adequadas

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

Plausíveis

-2

-1

0

1

2

1

0

-1

-2

Ingênuas

-4

-3

-1

-1

0

1

2

3

4

Fonte: Guimarães e Tomazello (2003 apud Manassero e Vásquez, 2002)

O Quadro 2 contém a fórmula utilizada para cálculo do índice atitudinal por participante.
Quadro 2 – Cálculo do índice atitudinal individual

Adequadas= pontos/6 = Xa/4= xa
Plausíveis= pontos/3 = Xb/2=xb
Ingênuas= pontos/4 = Xc/4= xc
xa+xb+xc= y/3= índice atitudinal de cada participante
Fonte: Guimarães e Tomazello (2003) apud Manassero e Vásquez, 2002)

Na finalização da pesquisa é possível conseguir uma avaliação concreta de cada uma
das 13 afirmativas e um índice global atitudinal sintético. Se o índice global de atitude for
positivo, a atitude é valiosa, e tanto melhor quanto mais se aproximar do 1. Já, se o índice for
negativo, a atitude é ingênua e mais o será quanto se aproximar do -1 (MANASSERO;
VÁZQUEZ, 2002). Após o resultado do índice atitudinal dos participantes foram realizados os
testes estatísticos de Wilcoxon com o intuito de observar a relação entre o índice atitudinal e a
faixa etária dos participantes.
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As afirmativas estão especificadas a seguir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Para abordar com mais detalhamento os temas ambientais, é necessário implementar nas escolas a
disciplina Desenvolvimento Sustentável (I)
A temática do desenvolvimento sustentável pode ser abordada em todas as disciplinas (A)
Apenas os professores de biologia podem elaborar projetos com a temática do Desenvolvimento
Sustentável nas escolas (I)
É preferível que o ensino superior esteja direcionado apenas para as pesquisas que geram novos
conhecimentos do que se preocupar com a mudança de comportamentos perante o ambiente (I)
O entendimento do conceito de sustentabilidade é indispensável à formação de um professor de Biologia
(A)
Apenas os licenciandos em biologia que vão exercer a docência precisam ter entendimento sobre
desenvolvimento sustentável (I)
A Educação para desenvolvimento sustentável deve, sobretudo, buscar a mudança de valores, atitudes e
comportamentos para com o ambiente (A)
A educação para a o desenvolvimento sustentável deveria ser implementada em todos os níveis de
escolaridade, seja do fundamental ao superior de maneira que fosse transversal em todas as disciplinas
(A)
A falta de informações específicas com relação às questões ambientais faz com que as pessoas ajam de
maneira inadequada com o ambiente (P)
Por ser de grande complexidade, o debate sobre sustentabilidade deve acontecer somente no ensino
superior (I)
A educação para o desenvolvimento sustentável está baseada apenas na abordagem de questões
ambientais sem nenhuma preocupação em aspectos econômicos e políticos (I)
O desenvolvimento sustentável seria alcançado pela diminuição do consumo, pela desaceleração da
economia, pela redistribuição de renda e por programas educativos efetivos (P)
O desenvolvimento sustentável é uma utopia, pois todo desenvolvimento gera algum grau de degradação
do ambiente (P)
Fonte: adaptada de Guimarães e Tomazello (2003)

Foi solicitado também, em uma questão aberta, que os participantes escrevessem
livremente sobre o tema abordado. As respostas a essa questão foram analisadas com base na
Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado (Figura 1), proposta por Moreira,
Simões e Porto (2005), conforme esquema a seguir:

RELATO INGÊNUO
• leitura do que o respondente escreve na sua forma exata
IDENTIFICAÇÃO DE ATITUDES
• criação de indicadores e categorias
INTERPRETAÇÃO
• análise interpretativa do fenômeno

Figura 1 – Etapas da análise com base na Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado
Fonte: adaptado de Moreira, Simões e Porto (2005)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram aplicados 105 questionários com os estudantes da Licenciatura em Ciências
Biológicas da modalidade a distância e 71 questionários de alunos da Licenciatura em Ciências
Biológicas da modalidade presencial. No entanto foram anulados 14 questionários dos
participantes da modalidade a distância e 4 questionários dos participantes da modalidade
presencial, pois o participante deixou de assinalar pelo menos uma das afirmativas ou assinalou
com um único número todas as afirmativas, inviabilizando o questionário, o que gerou um total
de 158 questionários analisados (Tabela 3).
Tabela 3 – Participantes da pesquisa de acordo com a modalidade de ensino
Participantes
105
71
176

Modalidade a distância
Modalidade presencial
Total

Questionários
válidos
93
67
158

Questionários
anulados
14
4
16

Com relação a idade (Figura 2), 50% dos participantes da modalidade a distância se
concentra na faixa etária de 30 anos ou mais. Esta é uma característica esperada visto que a EaD
permite acesso a pessoas que estavam afastadas do ensino formal. Pessoas nessa faixa etária já
são, em sua maioria, economicamente ativas e geralmente procuram uma formação de nível
superior dentro da sua disponibilidade de tempo, com a intenção de obter uma nova capacitação
na busca de melhores oportunidades. No ensino superior a distância de acordo com os dados do
censo 2010 (MEC/INEP, 2011), os estudantes dos cursos a distância possuem, em média, 33
anos de idade. Os participantes da modalidade presencial estão em sua maioria 69% com idade

Modalidade presencial

MENOR DE 25

25 A 29

Figura 2 – Idade dos participantes da pesquisa

30 OU MAIS

4,00%

2%

29,00%

50,00%

Modalidade a distância

16,00%

30%

69,00%

até 25 anos.

NÃO RESPONDEU
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A maioria dos participantes da modalidade a distância eram do sexo feminino (67,6%),
o mesmo encontrado na modalidade presencial com predominância do sexo feminino (65%)
(Figura 3), dados que confirmam a tradição de maior participação das mulheres nos cursos de
licenciatura.

Modalidade presencial

2,00%

32%

33,00%

68%

65,00%

Modalidade a distância

FEMININO

MASCULINO

NÃO RESPONDEU

Figura 3 – Participantes da pesquisa com relação ao gênero

Para uma melhor observação dos resultados obtidos, estes foram divididos em três
partes: análise do índice atitudinal, análise das afirmativas e análise da questão aberta.

Análise do índice atitudinal
Na Tabela 4 encontram-se os dados do índice atitudinal de todos os participantes da
pesquisa, em que os participantes de 1 a 105 se referem aos da modalidade a distância e os
participantes de 108 a 177 aos da modalidade presencial.
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Tabela 4 - Índice atitudinal para cada participante pesquisado

Participante 1
Participante 2
Participante 3
Participante 4
Participante 5
Participante 6
Participante 7
Participante 8
Participante 9
Participante 10
Participante 11
Participante 12

0,063
–
0,382
0,167
–
0,076
0,188
0,389
0,229
0,201
–
0,222

Participante 13
Participante 14
Participante 15
Participante 16
Participante 17
Participante 18
Participante 19
Participante 20
Participante 21
Participante 22
Participante 23
Participante 24
Participante 25
Participante 26
Participante 27
Participante 28
Participante 29
Participante 30
Participante 31
Participante 32
Participante 33
Participante 34
Participante 35
Participante 36
Participante 37
Participante 38
Participante 39
Participante 40
Participante 41
Participante 42
Participante 43
Participante 44
Participante 45
Participante 46
Participante 47
Participante 48

Participante 60
Participante 61
Participante 62
Participante 63
Participante 64
Participante 65
Participante 66
Participante 67
Participante 68
Participante 69
Participante 70
Participante 71

0,389
0,083
0,292
-0,167
0,000
0,132
0,118
–
–
0,153
0,125
0,139

0,444
0,132
0,194
-0,153
0,278
0,438
0,125
0,167
0,500
0,333
0,208
–
0,458
0,410
0,083
0,188
0,153
0,000

Participante 72
Participante 73
Participante 74
Participante 75
Participante 76
Participante 77
Participante 78
Participante 79
Participante 80
Participante 81
Participante 82
Participante 83
Participante 84
Participante 85
Participante 86
Participante 87
Participante 88
Participante 89

-0,125
–
0,354
0,000
0,069
0,333
0,333
0,153
0,333
0,361
0,132
0,514
0,174
0,174
0,035
0,007
-0,33 **

Participante 90
Participante 91
Participante 92
Participante 93
Participante 94
Participante 95
Participante 96
Participante 97
Participante 98
Participante 99
Participante 100
Participante 101
Participante 102
Participante 103
Participante 104
Participante 105
Participante 106
Participante 107

Participante 49
Participante 50
Participante 51
Participante 52
Participante 53
Participante 54
Participante 55
Participante 56
Participante 57
Participante 58
Participante 59

–
0,389
–
–
0,347
0,222
0,056
0,104
0,104
–
0,333
0,063

Participante 108
Participante 109
Participante 110
Participante 111
Participante 112
Participante 113
Participante 114
Participante 115
Participante 116
Participante 117
Participante 118

Participante 119
Participante 120
Participante 121
Participante 122
Participante 123
Participante 124
Participante 125
Participante 126
Participante 127
Participante 128
Participante 129
Participante 130

0,778
0,306
0,542
0,597
0,431
0,208
0,167
0,347
0,611
0,340
0,431
0,528

-0,097
0,132
0,063
0,285
0,271
–
0,500
0,389
-0,174
-0,063
0,389
0,188
0,361
0,250
0,201
0,201
-0,028
0,333

Participante 131
Participante 132
Participante 133
Participante 134
Participante 135
Participante 136
Participante 137
Participante 138
Participante 139
Participante 140
Participante 141
Participante 142
Participante 143
Participante 144
Participante 145
Participante 146
Participante 147
Participante 148

0,063
0,222
0,153
0,278
0,264
0,389
0,333
0,333
0,208
0,292
0,194
0,8125*
0,174
0,333
0,417
0,410
0,014
0,500

0,444
–
0,278
0,278
0,389
0,104
0,375
0,271
0,542
0,292
0,118
0,340
0,431
0,042
–
0,597
0,500

Participante 149
Participante 150
Participante 151
Participante 152
Participante 153
Participante 154
Participante 155
Participante 156
Participante 157
Participante 158
Participante 159
Participante 160
Participante 161
Participante 162
Participante 163
Participante 164
Participante 165
Participante 166

0,410
0,368
0,354
0,222
0,264
0,347
–
–
0,333
0,556
0,542
0,465
0,000
0,014
0,417
0,507
0,465

0,229
0,486
0,139
0,361
0,431
0,292
0,361
0,035
0,486
–
0,444
0,188

Participante 167
Participante 168
Participante 169
Participante 170
Participante 171
Participante 172
Participante 173
Participante 174
Participante 175
Participante 176
Média final

0,694
0,625
0,417
0,778
0,472
0,410
–
0,375
0,451
0,076
0,576
0,277

A Tabela 5 contém os maiores e os menores índices atitudinais encontrados por
participante para cada grupo pesquisado, como também as médias de índice global de atitude
para cada grupo
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A média final considerando todos os participantes ficou 0,277 (Tabela 5) com um índice
global de atitude positivo. No entanto, embora tenha sido um índice positivo, podemos analisar
que não foi tão substancial, pois seria mais expressivo o quanto mais ficasse próximo de 1.
Tabela 5 - Índices atitudinais de acordo com a modalidade de ensino

Modalidade
presencial
Modalidade a
distância
Todos os
participantes

Maior índice
atitudinal
0,8125

Menor índice
atitudinal
0

Média atitudinal global

0,597

- 0,333

0,209

0, 8125

- 0,333

0,277

0,370

Na Tabela 5 é possível observar que o resultado da média do índice atitudinal dos
participantes da modalidade presencial (0,370) foi um pouco mais alto do que o dos
participantes da modalidade a distância (0,277). Porém não denota uma diferença elevada. Com
relação ao menor índice atitudinal encontrado em cada um dos grupos observamos que na
modalidade a distância um valor negativo expressivo (-0,333).
O resultado obtido, por ser positivo em ambos os grupos, pode ser considerado
animador, uma vez que, pressupõe que estes participantes conhecem, pelo menos em parte, os
princípios relacionados com a educação para o desenvolvimento sustentável, que por sua vez
pode levar a que esses indivíduos sejam capazes de atuar tanto profissionalmente como quanto
cidadão no sentido de transformação social, por isso a EDS deve permitir uma constante
reflexão crítica para essa atuação. Em uma análise geral, podemos inferir que grande parte dos
participantes, por terem tido um índice global de atitude positivo, são sensíveis à temática, o
que pode estar relacionado a inserção da temática durante o curso, no entanto pelo valor final
ter ficado distante do esperado é possível que necessitem de um maior aprofundamento, o que
pode estar relacionada à complexidade da temática e também a necessidade de uma abordagem
mais efetiva e transdisciplinar durante o curso.
Porém, por outro lado, em um aspecto positivo, podemos observar nas Figuras 3 e 4
estão expostos todos os índices atitudinais de todos os participantes, em que 89,2% dos
participantes da modalidade a distância obtiveram índices atitudinais positivos e 10,8%
obtiveram índices atitudinais negativos. Com relação aos participantes da modalidade
presencial, todos obtiveram índice atitudinal positivo.
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Figura 3 – Índices atitudinais referentes a cada participante da modalidade a distância (N=93) (A) e da
modalidade presencial (N= 67) (B)
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Figura 4 – Índices atitudinais referentes a todos os participantes (N= 158)

- 140 -

Crespo (2003) e Edwards et al (2002) denunciam a forma fragmentada e
descontextualizada com que os temas ambientais vêm sendo tratados no âmbito educacional,
formal ou informal; e demonstram que as pessoas de maneira geral, incluindo-se aí os
professores, apresentam uma percepção fragmentária da problemática ambiental. Neste mesmo
sentido Araújo e Pedrosa (2014) comentam que o fato de se continuar tentando resolver
problemas ambientais específicos e pontuais pode ser reflexo dessa educação compartimentada
que dificulta ou impede que se desenvolvam abordagens gerais, coerentes e consistentes com a
promoção de um futuro sustentável. Esta condição, entre outras limitações, dificulta o
desenvolvimento de uma compreensão crítica do Desenvolvimento Sustentável e inibe a
efetivação de propostas educacionais transformadoras. Nesse sentido é importante enfatizar que
quanto maior o aprofundamento na temática maior será a capacidade de análise dos problemas
ambientais dentro do contexto local, tendo em vista que estes estão totalmente implicados no
contexto global.
Através dos testes de Wilcoxon (Tabela 6) pode-se observar que as únicas faixas etárias
que diferem quanto ao valor do índice global é a faixa etária abaixo de 28 x 41 ou mais. Isto
implica dizer que quanto maior a idade, menor é a resposta do índice atitudinal. Através da
tabela abaixo, observa-se claramente isso. Pode-se perceber que os participantes acima de 41
anos apresentaram, em média, um valor baixo de índice global (0,155). Enquanto que os
participantes mais novos apresentaram, em média, um índice global mais elevado (0, 301).
Estes resultados, podem estar relacionados ao fato da temática da educação para
desenvolvimento sustentável ser considerada atual e que, portanto, as pessoas de menor faixa
etária podem ter mais acesso ao assunto, inclusive no ensino médio. Porém no tocante à
modalidade a distância, que apresenta estudantes de faixa etária mais elevada, pode requerer
um maior aprofundamento, visto que provavelmente podem ter tido acesso a esta temática
apenas no ensino superior.
Tabela 6 – Testes de Wilcoxon

Faixa etária
Abaixo de 28
29-40
41 ou mais

Média do Índice atitudinal
0,301
0,253
0,155

Faixa etária
Abaixo de -28 anos X 29-40 anos
Abaixo de 28 anos X 41-ou mais

W

p-valor

1908,5
307,5
161

0,289
0,017
0,107

29-40 anos X 41 ou mais
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Análise das afirmativas
As afirmativas foram separadas em categorias para facilitar a discussão dos resultados,
e estão dispostas no Quadro 3.
Quadro 3 – Categorias das afirmativas
CATEGORIAS
OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO PARA
DESENVOLVIMNTO SUSTENTÁVEL

SUJEITOS QUE DEVEM ABORDAR A
TEMÁTICA DA EDUCAÇÃO PARA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
QUANDO ABORDAR A TEMÁTICA DA
EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMNTO
SUSTENTÁVEL











AFIRMATIVAS
AFIRMATIVA 7
AFIRMATIVA 9
AFIRMATIVA 11
AFIRMATIVA 12
AFIRMATIVA 13
AFIRMATIVA 3
AFIRMATIVA 4
AFIRMATIVA 5
AFIRMATIVA 6






AFIRMATIVA 1
AFIRMATIVA 2
AFIRMATIVA 8
AFIRMATIVA 10

Para a análise das afirmativas foi considerado o total de participantes, uma vez que não
foram encontradas diferenças consideráveis entre as duas modalidades de curso. Na Figura 4
encontra-se uma análise de cada uma das afirmativas com relação ao grau de acordo dos
participantes.
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Ingênuas

Figura 5 - Porcentagem do grau de acordo dos todos participantes para cada uma das afirmativas

Dentre os objetivos relativos à EDS, é importante ressaltar que se trata de uma
abordagem pedagógica que procura dar autonomia e incentivos a pessoas de todas as idades
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para que se responsabilizem por criar um futuro sustentável do qual poderão desfrutar
(CAMBERS; DIAMOND, 2012). Nesse mesmo contexto, Guerra e Figueiredo (2014) afirmam
que, gradativamente, a visão ingênua acerca dos problemas ambientais cede espaço a uma
reflexão mais profunda, fundamentada e alicerçada em pressupostos teórico-epistemológicos,
que viabilizem o alcance de valores sociais voltados à construção de uma sociedade de direitos,
socialmente justa e sustentável.
Na presente pesquisa, 83,87% consideraram adequada a afirmativa “A Educação para
desenvolvimento sustentável deve, sobretudo, buscar a mudança de valores, atitudes e
comportamentos para com o ambiente”, um dado positivo, uma vez que para alcançarmos uma
mudança que seja capaz de minimizar a crise ambiental já instaurada precisa-se da aquisição de
novos valores e novas posturas que visem a corresponsabilidade com o ambiente. No entanto,
50,54% dos participantes consideram plausível a afirmativa “A educação para o
desenvolvimento sustentável está baseada apenas na abordagem de questões ambientais sem
nenhuma preocupação em aspectos econômicos e políticos”. Considera-se que esta é uma
afirmativa ingênua, uma vez que a sustentabilidade como novo critério básico e integrador
precisa estimular permanentemente as responsabilidades relacionadas com a equidade, a justiça
social e a própria ética dos seres vivos (FLEURI, 2014), tendo, portanto, uma grande relação
com aspectos políticos e econômicos.
Com relação à categoria, “quando abordar a temática da EDS”, é fato, que a
interdisciplinaridade é característica da educação para a sustentabilidade, na medida em que se
propõe a unir os saberes separados, fragmentados, compartimentados, a fim de possibilitar a
compreensão de realidades ou problemas que estão a cada dia mais polidisciplinares,
transversais, multidimensionais e globais (MORIN, 2003). Neste sentido, observou-se que na
afirmativa “A temática do desenvolvimento sustentável pode ser abordada em todas as
disciplinas”, classificada como adequada, foi assim considerada por 75,2% dos participantes.
Para Pontes et al (2015), o tema sustentabilidade deverá permear todas as disciplinas, inserindo
a preocupação com o desenvolvimento sustentável no exercício da prática profissional e da
cidadania dos estudantes.
A afirmativa “Para abordar com mais detalhamento os temas ambientais, é necessário
implementar nas escolas a disciplina Desenvolvimento Sustentável” teve um grau de acordo
alto por 84,95% dos participantes, o que foi categorizado como Ingênuo, uma vez que a temática
do desenvolvimento sustentável possui uma característica transdisciplinar, seja ela abordada
em qualquer nível de escolaridade e precisa acontecer ao longo de toda a vida de qualquer
pessoa. No tocante às instituições de ensino superior, estas precisam ser estimuladas na
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incorporação de princípios da educação para o desenvolvimento sustentável em todos os seus
currículos e atividades de pesquisa e extensão. Dentro dessa perspectiva, Correia et al (2010)
afirmam que as universidades que se empenham no ensino dos preceitos da sustentabilidade
estão sendo desafiadas a integrar uma perspectiva holística em seus currículos tradicionais. Esta
abordagem originou-se em função do incremento do conhecimento científico e dos recentes e
inusitados paradigmas da sociedade pós-industrial, devendo, portanto, apresentar um caráter
integrador com uma visão inter e transdisciplinar.
Com relação a afirmativa “Apenas os professores de biologia podem elaborar projetos
com a temática do Desenvolvimento Sustentável nas escolas”, 47,31% dos participantes tiveram
um grau de acordo baixo, uma afirmativa também ingênua, uma vez que todos os professores
podem e devem participar de projetos relacionados com o desenvolvimento sustentável. Nesse
contexto, é importante ressaltar que educar socioambientalmente os indivíduos requer o
envolvimento de um conjunto de atores sociais e de formas de organização que contemplem
ações alternativas ao modelo de organização social capitalista e ao modelo hegemônico de
desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental e isso exige um processo de
“reforma do pensamento” de todos os envolvidos no processo, tanto dos tomadores de decisão
– que decidem se e quais as mudanças ocorrerão –, quanto dos professores – que deverão se
apropriar de novas práticas educativas (RAMOS; BASTOS; PEREIRA, 2013).

Análise da questão aberta - a escrita livre sobre o tema Sustentabilidade
Na questão aberta, os participantes foram solicitados a escrever livremente sobre o tema.
Dentre os questionários aplicados, apenas 17 se expressaram pela escrita, que foram
categorizadas conforme o Quadro 4 a seguir:
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CATEGORIA

DEPOIMENTOS

MAIOR INSERÇÃO DA
TEMÁTICA EM TODOS
OS NÍVEIS DE ENSINO

“A educação para o desenvolvimentos sustentável (ambiental) deve ser
trabalhada desde os primeiras séries do ensino básico de forma incisiva
mostrando aos alunos que sem o meio ambiente ele vai acabar morrendo de fome
e de sede” Aluno - 26 anos
“Acredito que esse tema – desenvolvimento sustentável – deva ser tratado em
todos os níveis da educação, inclusive pré-escola, pois só assim poderemos
formar cidadãos conscientes e comprometidos” Aluna - 33 anos
“A educação para a sustentabilidade deve ser em todas as disciplinas e em todas
as instituições” Aluna – 30 anos
“A sustentabilidade é importante em todos os níveis de ensino, assim como, deve
ser trabalhada em toda a comunidade escolar envolvendo todos os atores
sociais” Aluna – 30 anos
“Os projetos sobre desenvolvimento sustentável deveriam ser trabalhados
durante o ensino fundamental” Aluna – 55 anos
“Há muito tempo as escolas deveriam ter essa preocupação de repassar esses
conteúdos aos alunos desde o ensino fundamental menor” Aluna – 40 anos
“O tema transversal da sustentabilidade muitas vezes não é trabalhado nas
escolas, ocasionando assim um cidadão e cultura sustentável” Aluno – 27 anos
“Só quem pode mudar a sociedade é a educação, o desenvolvimento sustentável,
para que não esteja destruindo o meio ambiente, dá para fazer as duas coisas
sem prejuízo para as duas, o lucro e o nosso mundo melhor” Aluno – 38 anos
“A questão sobre sustentabilidade é muito complexa, é um caminho muito longo
a seguir” Aluna - 35 anos
“O tema é bem amplo e atual e merece ser abordado explorado e discutido”
Aluna - 25 anos
“O tema é muito atual e a reflexão sobre ele se faz necessária” Aluna – 38 anos
“Acredito que mais do que conhecerem os problemas ambientais existem pessoas
que não agem de forma correta não por falta de conhecimento, mas por falta de
educação” Aluna - 31 anos

TEMÁTICA
COMPLEXA E ATUAL

FALTA DE
INFORMAÇÃO SOBRE
A TEMÁTICA

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

“Desenvolvimento sustentável era para ser uma disciplina obrigatória em toda
grade curricular, inclusive com incentivo a projetos desenvolvidos pelos alunos”
Aluna
“É impossível pensar em desenvolvimento sustentável sem pensar em
desenvolvimento social” Aluno – 36 anos

ALIAR TEORIA E
PRÁTICA

“Temos muita teoria sobre desenvolvimento sustentável o que está faltando de
verdade é a prática” Aluno - 42 anos

TEMÁTICA DE
IMPORTÂNCIA
LOCAL

“Em sociedades vulneráveis aos efeitos degradantes ao meio ambiente, como é o
caso no semiárido nordestino onde as pessoas carecem e necessitam de
informações que propiciem a sustentabilidade” Aluno - 29 anos

OUTROS

“Algumas perguntas eu não entendi” Aluna - 31 anos

DISCIPLINA ISOLADA

Nos depoimentos dos participantes na questão aberta, observam-se algumas
considerações ao fato da temática ser ampla e complexa. Nas abordagens da sustentabilidade,
desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e crescimento econômico, percebe-se o quão
amplas são as definições, conceitos e a compreensão dos termos relacionados. Para tanto, é
necessário que professores dos diferentes níveis de ensino, estejam cientes das diversas
aplicações da temática do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade, o que, certamente
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requer um leque maior de conhecimentos, e de atualização constante (SANTOS; SANTOS,
2014). Araújo e Pedrosa (2014) afirmam que é perceptível que a educação para
desenvolvimento sustentável possibilita o enfoque envolvendo sustentabilidade ambiental
aliada a desenvolvimento socioeconômico.
Algumas considerações expressas pelos participantes sobre a necessidade de inserção
da temática desde os anos iniciais do ensino demonstram uma preocupação com a formação
cidadã, uma vez que a temática pode influenciar positivamente na adoção de valores e atitudes
em relação ao ambiente. Para Santos e Santos (2014), a temática do desenvolvimento
sustentável representa a tentativa de indicar uma maior amplitude do conceito em relação à
melhora da qualidade da vida, inclusive humana, em seus limites ambientais do planeta, que
não esteja ligada ao sentido pejorativo de desenvolvimento que remete ao progresso econômico.
Que as alternativas sejam economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente
corretas para a construção de uma sociedade sustentável. Neste sentido, as discussões sobre a
temática não podem se restringir ao ensino superior e sim, devem fazer parte da educação
formal desde as series iniciais, uma vez que, aborda conceitos relacionados com a formação da
cidadania ambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É necessário estabelecer conexões entre ciência e educação com o intuito de trabalhar o
pensamento complexo religando o que o pensamento disciplinar separou (MORIN, 2005).
Trabalhar de maneira transdisciplinar a educação para o desenvolvimento sustentável nas IES
pode ser um caminho possível para estabelecer as interconexões que o atual momento de crise
ambiental requer, uma vez que, o estabelecimento de soluções requer um esforço para todos se
sintam corresponsáveis por esse objetivo.
Na presente pesquisa foi possível compreender que a temática da educação para o
desenvolvimento sustentável, embora esteja presente na formação de estudantes dos cursos que
integraram o estudo, ainda precisa de maior incentivo e inserção durante a formação inicial a
distância dos professores de ciências e biologia, uma vez que, os professores em formação
tanto na futura prática docente, quanto na vida pessoal, poderão se tornar multiplicadores dos
ideais do desenvolvimento sustentável que prevê a convivência harmoniosa com o ambiente,
de maneira que tanto a geração atual como as gerações futuras possam igualmente ter acesso a
uma melhoria na qualidade de vida planetária.
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CONSIDERAÇÕES DE PROFESSORES EM FORMAÇAO SOBRE O
CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Resumo
A crise socioambiental se configura como um grande obstáculo a ser enfrentado pela geração
atual. Neste contexto os ideais do desenvolvimento sustentável podem incentivar a busca por
soluções para o enfrentamento dos problemas relacionados. No entanto, o conceito que as
pessoas tem sobre os ideias relacionados com o desenvolvimento sustentável pode variar se não
for bem abordado. Nessa perspectiva, as universidades podem contribuir com a inclusão de
questões relativas ao desenvolvimento sustentável em cursos de formação. A presente pesquisa
teve como objetivos investigar as opiniões dos licenciandos em Ciências Biológicas presencial
e a distância da Universidade Federal do Rio Grado Norte sobre o conceito de desenvolvimento
sustentável. Utilizou-se, para isto, um questionário estruturado, por se considerar ser um
instrumento adequado à avaliação de opiniões sobre a temática. Os resultados permitiram
observar que, embora se vislumbre como uma possibilidade valiosa, a média final das atitudes
de todos os participantes não foi satisfatória, demostrando que a temática do desenvolvimento
sustentável ainda precisa de maior incentivo e de uma efetiva inserção nos currículos, durante
a formação inicial, no curso avaliado.
Palavras-chave: conceito sobre desenvolvimento sustentável; professores em formação;
questionário VOSTS

Abstract
The environmental crisis is configured as a major obstacle to be faced by the current generation.
In this context the ideals of sustainable development can encourage the search for solutions to
face the problems. However, the concept that people have about ideas related to sustainable
development may vary if not well addressed. In this perspective, universities can contribute to
the inclusion of issues related to sustainable development training courses. This research aimed
to investigate the opinions of licentiate in Biological Sciences attendance and distance of the
Federal University of Rio Norte Grado on the concept of sustainable development. It was used
for this, a structured questionnaire, as it was considered to be an appropriate instrument for the
assessment of opinions on the subject. Results showed that while glimpse as a valuable
opportunity, the final average of the attitudes of all participants was not satisfactory, showing
that the theme of sustainable development still needs further encouragement and effective
insertion in the curricula for the training early in the assessed course.
Keywords: concept of sustainable development; teacher training; questionnaire VOSTS
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INTRODUÇÃO
Na atualidade o enfrentamento à crise ambiental que se encontra instaurada se configura
como um grande desafio da humanidade. Os ideais relacionados com o conceito de
desenvolvimento sustentável/sustentabilidade podem ser considerados como agregadores e
centrais na convergência de esforços para a busca de soluções para a situação de instabilidade
que pode ameaçar a vida tal qual nós conhecemos. No entanto, esclarecer ao máximo o que se
define como desenvolvimento sustentável pode contribuir para a sua aplicabilidade.
No ano de 1987, a Comissão Mundial da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), apresentou um documento chamado Our
Common Future (Nosso Futuro Comum), mais conhecido por relatório Brundtland. No seu
primeiro capítulo intitulado Um futuro ameaçado encontramos um dos primeiros relatos do
conceito de sustentabilidade: "desenvolvimento sustentável é desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem
suas próprias necessidades". No relatório é possível encontrar menção à necessidade de
diminuição do crescimento contínuo dos países industrializados com o intuito de favorecer a
superação da pobreza nos países subdesenvolvidos, visto que, apesar da demanda de
desenvolvimento tanto em países industrializados como países subdesenvolvidos, existe uma
ligação entre o atual nível de crescimento dos países industrializados com a dificuldade de
superação da pobreza nos países subdesenvolvidos.
De acordo com Araújo e Pedrosa (2014), ensinar e aprender ciências para a
sustentabilidade é fundamental.

Ainda segundo essas autoras é recomendável que, em

contextos educativos, trabalhar sustentabilidade inclua a identificação de concepções dos
destinatários sobre esse tema. De fato, é importante compreender como os diferentes públicos
compreendem e percebem a temática do desenvolvimento sustentável.
Elucidar se o conceito de Desenvolvimento sustentável que é abordado nos
componentes educacionais, tentando entender se este coloca de forma igualitária as
características antropocêntricas e as biocêntricas, ou se por acaso, serve apenas para tratar de
questões relacionadas com o desenvolvimento econômico e tecnológico é uma grande
necessidade (REST, 2002). Essa preocupação faz todo sentido visto que a crise ambiental que
vivenciamos tem um fator social de forte impacto nos fatores ecológicos (GONZALEZGAUDIANO, 2006). De fato, o conceito de desenvolvimento sustentável, não poderá dar conta
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sozinho da mudanças necessárias para o enfrentamento da crise ambiental planetária, porém
pode servir como ponto de partida para a busca incessante por soluções adequadas para o
momento que vivemos e com um olhar para as gerações futuras.
É uma realidade que a sustentabilidade avança com certa dificuldade, pois a degradação
ambiental até recentemente não era visível. As sociedades ditas como avançadas acreditavam
que a natureza era ilimitada e se poderia centrar a atenção nos desejos e necessidades sem
preocupações com as consequências ambientais e que a preocupação surgida recentemente pela
preservação do nosso planeta é indício de uma autêntica revolução das mentalidades, uma
metamorfose cultural, científica e social que rompe com uma larga tradição de indiferença e
porque não dizer de hostilidade com o meio ambiente (ZARAGOZA, 2000). Na atualidade é
necessário refletir sobre as melhores maneiras de promover integração ambientedesenvolvimento para não ver mais desenvolvimento e meio ambiente como contraditórios. O
importante é que o desenvolvimento seja agregado ao meio ambiente e meio ambiente consiga
limitar o desenvolvimento descomedido (VILCHES; GIL-PEREZ, 2003).
O conceito de sustentabilidade é complexo, e várias adequações são realizadas com o
intuito de torna-lo mais compreensível. Para Hill et al. (2003), sustentabilidade refere-se às
maneiras de se pensar o mundo e as formas de prática pessoal e social que levam a: indivíduos
com valores éticos, autônomos e realizados; comunidades construídas em torno a
compromissos coletivos, tolerância e igualdade; sistemas sociais e instituições participativas,
transparentes e justas; e práticas ambientais que valorizam e sustentam a biodiversidade e os
processos ecológicos de apoio à vida. Nesta definição é possível observar que o
desenvolvimento sustentável propõe equilíbrio e harmonia entre o desenvolvimento
socioeconômico e a manutenção dos ecossistemas e que é necessário o respeito e solidariedade
entre todos os seres vivos.
Neste aspecto, Vilches e Gil-Pérez (2009) destacam que, ao se ignorar as vinculações
existentes entre os problemas ambientais, estamos impedindo o tratamento adequado dos
mesmos, e podemos dizer que, quando não são contempladas estas ligações entre os problemas
ambientais locais e globais, as soluções encontradas acabam sendo particuladas, provisórias e
ineficazes.
O conceito de desenvolvimento sustentável evolui constantemente e por esse motivo é
sempre necessário esclarecer ao máximo seu significado e objetivo para garantir êxito na
educação para o desenvolvimento sustentável (GUIMARÃES; TOMAZZELO, 2004). Torna-
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se, assim, evidente que o entendimento correto do conceito de desenvolvimento sustentável
pode contribuir na elaboração de soluções adequadas para a atenuação do cenário de crise
ambiental que vivemos, uma vez que parte da concepção de que a partir da visualização dos
problemas ambientais locais é possível entender que estes fazem parte dos os problemas globais
e, portanto, necessitam ser interpretados dentro de uma ótica de interconexão.
No contexto contemporâneo nas pesquisas em sustentabilidade um dos grandes tradeoff é a dificuldade em estabelecer o desenvolvimento econômico e não agredir o meio ambiente,
uma vez que, na ótica atual, para que a economia cresça há, necessariamente, que ocorrer algum
dano a ambiência natural, mesmo que mínimo (MESQUITA et al, 2014). Nessa perspectiva é
importante que se estabeleca a necessidade de inserir a temática do desenvolvimento sustentável
forma que não se perca de vista a necessidade de interligar o desenvolvimento econômico com
a capacidade de resiliência do meio ambiente.
A presente pesquisa teve como objetivo caracterizar as opiniões dos licenciandos em
Ciências Biológicas presencial e a distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
no que se refere ao conceito do desenvolvimento sustentável.

METODOLOGIA
Foi desenvolvido um instrumento baseado na estrutura do questionário VOSTS (Views
on Science-Technology-Society), produzido por Aikenhead y Ryan (1989,1992), em uma
pesquisa sobre concepções de alunos espanhóis sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade.
Posteriormente adaptado de Guimarães e Tomazello (2003) a partir do trabalho de Manassero
y Vásquez (2002). No presente trabalho utiliza-se da concepção adaptada por Guimarães e
Tomazello (2003).
De acordo com Guimarães e Tomazello (2003) esse modelo de questionário permite
garantir alguns aspectos necessários ao levantamento de dados, tais como: um maior leque de
opções; ajuste na correspondência entre o instrumento escolhido e o que se quer medir
(diminuindo a distância entre o que se quer medir e o que realmente se mede); diminuição da
tendência de que a resposta seja apenas para satisfazer as expectativas (na medida em que os
valores para cada questão eram desconhecidos dos estudantes), dentre outros.
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O questionário foi composto por doze afirmativas que permitem entender a opinião dos
participantes sobre desenvolvimento sustentável. Esse questionário apresenta a possibilidade
de ser mais completo e fiel, já que tenta revelar a ideia de sustentabilidade levando em
consideração as definições que os respondentes dão ao conceito de sustentabilidade, como
também revela os princípios operativos necessários para alcançar a sustentabilidade.
As afirmativas foram categorizadas em: Adequadas (A - A afirmativa expressa uma
opinião apropriada sobre o tema, nos aspectos teóricos, históricos e de aplicação prática
viável.), Plausíveis (P - Mesmo não completamente adequada, a proposição expressa alguns
aspectos apropriados) ou Ingênuas (I - A proposição expressa uma opinião inapropriada ou não
plausível sobre o tema.). A categorização das afirmativas, está ao final de cada frase, entre
parênteses.
Ao responder o questionário, o participante expõe o seu grau de acordo com a afirmativa
em uma escala de 1 a 9. Foi solicitado que para cada uma das frases, os participantes
assinalassem o número da escala que melhor representasse o grau de acordo entre a respectiva
opinião e a posição exposta na frase, como segue no Quadro 1:
Quadro 1 – Classificação das afirmativas com relação ao grau de acordo

Grau de acordo baixo - entre 1 a 3
Grau de acordo médio - entre 4 e 6
Grau de acordo alto - entre 7 e 9
Para realizar o cálculo do índice atitudinal de cada participante e o cálculo atitudinal
global da pesquisa, os valores dados para cada afirmativa foram transformados (Tabela 1).
Tabela 1 - escala de valoração e significado das pontuações

Grau de acordo

ALTO

MÉDIO

BAIXO

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Adequadas

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

Plausíveis

-2

-1

0

1

2

1

0

-1

-2

Ingênuas

-4

-3

-1

-1

0

1

2

3

4

Fonte: Guimarães e Tomazello (2003 apud Manassero y Vásquez, 2002)

O Quadro 2 contém a fórmula utilizada para cálculo do índice atitudinal por participante.
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Quadro 2 – Cálculo do índice atitudinal individual

Adequadas= pontos/4 = Xa/4= xa
Plausíveis= pontos/3 = Xb/2=xb
Ingênuas= pontos/5 = Xc/4= xc
xa+xb+xc= y/3= índice atitudinal de cada participante
Fonte: Guimarães e Tomazello (2003) apud Manassero y Vásquez, 2002)

Na finalização da pesquisa é possível conseguir uma avaliação concreta de cada uma das
12 afirmativas e um índice global atitudinal sintético. Se o índice global de atitude for positivo,
a atitude é valiosa, e tanto melhor quanto mais se aproximar do 1. Já, se o índice for negativo,
a atitude é ingênua e mais o será quanto se aproximar do -1 (MANASSERO; VÁZQUEZ,
2002). Foi realizado também o teste t Student para relacionar a idade dos participantes com o
índice atitudinal encontrado.
As afirmativas estão especificadas a seguir:
1.

O conceito de desenvolvimento sustentável está intrinsicamente interligado com os ciclos
biogeoquímicos (A)
2. Para se ter um estilo de vida dentro dos ideais do desenvolvimento sustentável, é necessário diminuir o
consumo de recursos naturais e de matrizes energéticas (A)
3. O crescimento econômico é compatível com a conservação dos recursos naturais (I)
4. A crise ambiental está interligada unicamente com o aumento da pobreza (I)
5. Todos os seres vivos precisam ser preservadas, não só aqueles que possuem serventia direta para os
humanos (A)
6. O conceito de desenvolvimento sustentável concorda com o desenvolvimento econômico desde que não
ultrapasse a capacidade de resiliência do meio ambiente (A)
7. Através do consumo consciente, e de ações educativas o desenvolvimento sustentável poderia ser atingido
(P)
8. O desenvolvimento sustentável é contraditório pois ao mesmo tempo que prevê o desenvolvimento
econômico também preza por uma redução no uso dos recursos naturais (P)
9. A utilização dos recursos renováveis precisa ser controlada pelas necessidades econômicas (I)
10. Se forem instituídos tributos para as indústrias, estas poderão utilizar livremente os recursos naturais(I)
11. Os contaminantes ambientais, desde que sejam biodegradáveis, podem ser utilizados sem restrições(I)
12. Ao inserir aparatos tecnológicos pode-se mitigar as agressões causadas ao meio ambiente pelo modo de
vida capitalista (P)
Fonte: adaptada de Guimarães e Tomazello (2003)
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram aplicados 105 questionários com os estudantes da Licenciatura em Ciências
Biológicas da modalidade a distância e 71 questionários de alunos da Licenciatura em Ciências
Biológicas da modalidade presencial. No entanto foram anulados 12 questionários dos
participantes da modalidade a distância e 4 questionários dos participantes da modalidade
presencial, pois o participante deixou de assinalar pelo menos uma das afirmativas ou assinalou
com um único número todas as afirmativas, inviabilizando o questionário, o que gerou um total
de 141 questionários analisados (Tabela 2).
Tabela 2 – Participantes da pesquisa de acordo com a modalidade de ensino
Participantes
Modalidade presencial
Modalidade a distância
Total

105
71
176

Questionários
válidos
93
61
145

Questionários
anulados
10
21
31

Com relação a idade (Figura 1), 50% dos participantes da modalidade a distância se
concentra na faixa etária de 30 anos ou mais. Esta é uma característica esperada visto que a EaD
permite acesso a pessoas que estavam afastadas do ensino formal. Pessoas nessa faixa etária já
são, em sua maioria, economicamente ativas e geralmente procuram uma formação de nível
superior dentro da sua disponibilidade de tempo, com a intenção de obter uma nova capacitação
na busca de melhores oportunidades. No ensino superior a distância de acordo com os dados do
censo 2010 (MEC/INEP, 2011), os estudantes dos cursos a distância possuem, em média, 33
anos de idade. Os participantes da modalidade presencial estão em sua maioria 69% com idade
até 25 anos. A maioria dos participantes da modalidade a distância eram do sexo feminino
(67,6%), o mesmo encontrado na modalidade presencial com predominância do sexo feminino
(65%) (Figura 2), dados que confirmam a tradição de maior participação das mulheres nos
cursos de licenciatura.
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2%

4,00%

29,00%

16,00%

30%

50,00%

69,00%

Modalidade a distância

MENOR DE 25

25 A 29

30 OU MAIS

NÃO
RESPONDEU

Figura 1 – Idade dos participantes da pesquisa

Modalidade presencial

2,00%

32%

33,00%

68%

65,00%

Modalidade a distância

FEMININO

MASCULINO

NÃO RESPONDEU

Figura 2 – Participantes da pesquisa com relação ao gênero

Para uma melhor observação dos resultados obtidos, estes foram divididos em duas
partes: análise do índice atitudinal e análise do grau de acordo com afirmativas.

Análise do índice atitudinal
A Tabela 3 contém o índice global de atitude de cada participante, com média geral de
0,164, maior média encontrada tendo sido de 0,615 (*) e a menor média de – 0,4222 (**)
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Participante 1
Participante 2
Participante 3
Participante 4
Participante 5
Participante 6
Participante 7
Participante 8
Participante 9
Participante 10
Participante 11
Participante 12
Participante 13
Participante 14
Participante 15
Participante 16
Participante 17
Participante 18
Participante 19
Participante 20
Participante 21
Participante 22
Participante 23
Participante 24
Participante 25
Participante 26
Participante 27
Participante 28
Participante 29
Participante 30
Participante 31
Participante 32
Participante 33
Participante 34
Participante 35
Participante 36
Participante 37
Participante 38
Participante 39
Participante 40
Participante 41
Participante 42
Participante 43
Participante 44
Participante 45
Participante 46
Participante 47
Participante 48
Participante 49
Participante 50
Participante 51
Participante 52
Participante 53
Participante 54
Participante 55
Participante 56
Participante 57
Participante 58
Participante 59

0,326
–
0,294
0,088
–
-0,099
0,208
0,308
0,040
-0,293
–
-0,204
0,292
0,108
0,104
-0,099
-0,100
0,357
0,096
0,144
0,281
0,233
0,404
–
0,307
0,300
0,233
0,354
0,193
-0,088
0,083
–
–
–
0,013
0,368
0,333
-0,247
0,349
0,278
–
0,507
0,204
-0,085
0,403
-0,061
-0,333
–
0,000
–
–
-0,015
0,181
0,065
0,160
0,160
–
0,333
0,174

Participante 60
Participante 61
Participante 62
Participante 63
Participante 64
Participante 65
Participante 66
Participante 67
Participante 68
Participante 69
Participante 70
Participante 71
Participante 72
Participante 73
Participante 74
Participante 75
Participante 76
Participante 77
Participante 78
Participante 79
Participante 80
Participante 81
Participante 82
Participante 83
Participante 84
Participante 85
Participante 86
Participante 87
Participante 88
Participante 89
Participante 90
Participante 91
Participante 92
Participante 93
Participante 94
Participante 95
Participante 96
Participante 97
Participante 98
Participante 99
Participante 100
Participante 101
Participante 102
Participante 103
Participante 104
Participante 105
Participante 106
Participante 107
Participante 108
Participante 109
Participante 110
Participante 111
Participante 112
Participante 113
Participante 114
Participante 115
Participante 116
Participante 117
Participante 118

0,214
–
0,104
-0,167
0,151
–
-0,089
–
–
0,072
0,215
0,250
0,246
0,192
0,026
–
-0,192
–
0,044
0,269
0,094
0,250
0,104
0,306
0,147
-0,260
–
-0,035
0,153
0,179
0,117
–
0,485
0,026
0,319
-0,186
0,071
0,117
0,238
0,108
0,197
0,151
0,276
0,267
–
0,522
0,379
0,061
0,294
0,354
-0,386
0,6125*
0,181
0,135
0,099
0,253
–
0,500
0,221

Participante 119
Participante 120
Participante 121
Participante 122
Participante 123
Participante 124
Participante 125
Participante 126
Participante 127
Participante 128
Participante 129
Participante 130
Participante 131
Participante 132
Participante 133
Participante 134
Participante 135
Participante 136
Participante 137
Participante 138
Participante 139
Participante 140
Participante 141
Participante 142
Participante 143
Participante 144
Participante 145
Participante 146
Participante 147
Participante 148
Participante 149
Participante 150
Participante 151
Participante 152
Participante 153
Participante 154
Participante 155
Participante 156
Participante 157
Participante 158
Participante 159
Participante 160
Participante 161
Participante 162
Participante 163
Participante 164
Participante 165
Participante 166
Participante 167
Participante 168
Participante 169
Participante 170
Participante 171
Participante 172
Participante 173
Participante 174
Participante 175
Participante 176
Média final

0,376
–
0,142
0,244
0,192
0,063
0,040
-0,192
0,483
0,047
0,406
0,197
-0,015
0,031
0,165
0,126
0,281
0,413
0,475
-0,4222**
0,482
0,413
0,211
0,258
-0,100
–
0,104
0,000
0,418
0,519
-0,058
0,201
0,106
–
–
–
–
–
0,172
0,001
0,364
0,440
-0,082
0,282
0,336
0,338
0,251
0,463
0,114
0,292
0,271
–
0,208
–
0,108
0,426
-0,149
-0,044
0,164
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Na tabela 4 é possível observar que os participantes do ensino presencial obtiveram
uma média de e os do ensino a distância uma média de
Tabela 4 - Índices atitudinais de acordo com a modalidade de ensino

Modalidade presencial
Modalidade a distância
Todos os participantes

Maior índice
atitudinal
0,613
0,522
0, 615

Menor índice
atitudinal
-0,422
- 0,333
- 0,422

Média atitudinal
global
0,139
0,198
0,164

Realizando uma análise dos participantes como um todo, observa-se que a média final
ficou 0,164 com um índice global de atitude positivo. No entanto, embora tenha sido um índice
positivo, podemos analisar que não foi tão substancial, pois seria mais expressivo o quanto mais
ficasse próximo de 1. Porém, por outro lado, em um aspecto muito positivo, podemos observar
que na Figura 3 estão expostos todos os índices atitudinais de todos os participantes, onde
80,69% tiveram índices atitudinais positivos. Um resultado considerável, uma vez que, o
entendimento claro do conceito de desenvolvimento sustentável pressupõe o indivíduo seja
capaz de atuar como cidadão no sentido de transformação social, o que consequentemente
poderá gerar um compromisso profissional em prol de sua responsabilidade enquanto
multiplicador desses ideais durante a sua atividade docente.
Em uma análise geral, podemos inferir que grande parte dos participantes são sensíveis
à temática, o que pode estar relacionado a inserção da temática durante o curso, no entanto pelo
valor final ter ficado distante do esperado é possível que necessitem de um maior
aprofundamento, o que pode estar relacionada à complexidade da temática e também a
necessidade de uma abordagem mais efetiva e transdisciplinar durante o curso.
Através dos testes t de Student (Tabela 5) para os índices globais com relação à faixa
etária pode-se observar que não houve diferença significativa entre nenhuma das faixas etárias
quanto aos valores dos índices globais. No entanto é possível observar que quanto maior a
idade, menor é a resposta do índice atitudinal. Através da tabela abaixo, pode-se perceber que
os participantes acima de 41 anos apresentaram, em média, um valor baixo de índice global
(0,054). Enquanto que os participantes mais novos apresentaram, em média, um índice global
mais elevado (0, 169).
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Faixa etária
Menos de 28
29-40
41 anos ou mais

Média do Índice atitudinal

0,169
0,174
0,054

t
-0,116463837;
1,823528806;
1,801679823

p-valor
0,907466061
0,07127147
0,077508271

Estes resultados, podem estar relacionados ao fato do conceito sobre desenvolvimento
sustentável ser considerado atual e portanto as pessoas com idades menores poderem ter mais
acesso ao assunto, inclusive no ensino médio. Porém no tocante à modalidade a distância, em
que apresenta estudantes com a faixa etária mais elevada, pode requerer um maior
aprofundamento, visto que provavelmente podem ter tido acesso a esta temática apenas no
ensino superior.
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Figura 3 – Índices atitudinais referentes a cada participante (N=145)

Nesse sentido é importante enfatizar que quando maior o aprofundamento na temática
maior será a capacidade de análise dos problemas ambientais dentro do contexto local, porém
tendo em vista que estes estão totalmente implicados no contexto global.
Análise das afirmativas
Para a análise das afirmativas optou-se por realizar pela totalidade dos participantes uma
vez que não foram observadas diferenças entre os dois grupos trabalhados. Na Tabela 6
encontra-se uma análise de cada uma das afirmativas com relação ao grau de acordo dos
participantes.
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Adequadas %

Plausíveis %

Ingênuas %

A-1

62,18

21,15

16,67

A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12

36,54
16,13
6,41
54,19
42,31
46,79
17,95
34,62
15,38
15,38
61,54

48,72
37,42
16,03
25,16
37,18
36,54
30,77
33,97
29,49
31,41
32,05

14,74
46,45
77,56
20,65
20,51
16,67
51,28
31,41
55,13
53,21
6,41

Algumas afirmativas foram escolhidas para serem trabalhadas nesta etapa da pesquisa
como representantes, uma vez que elas se encontram interligadas em significado.
A Afirmativa “O conceito de desenvolvimento sustentável concorda com o
desenvolvimento econômico desde que não ultrapasse a capacidade de resiliência do meio
ambiente” classificada como adequada e assim considerada por 42,31% dos participantes,
contêm um princípio básico do desenvolvimento sustentável, ou seja, não se pode separar a
necessidade de cuidado com os recursos naturais com a necessidade de se promover a igualdade
social promovendo o desenvolvimento econômico. Dentro desta perspectiva, Ignacy Sachs
(1993), direciona para um desenvolvimento socialmente includente, ambientalmente
sustentável e economicamente sustentado. Segundo este autor, o desenvolvimento socialmente
includente deve ser, necessariamente, ético e solidário. Por outro lado, para que as coisas
aconteçam é necessário que sejam economicamente viáveis, pois o objetivo não é meramente
econômico e sim, se configura como um instrumento para alcançar o desenvolvimento
includente e sustentável.
De acordo com Corrêa (2006), o qual afirma que a preocupação ambiental passou a se
constituir como fonte de questionamento aos modelos tradicionais de desenvolvimento,
incorporando uma preocupação com a possibilidade de extinção da vida, inclusive humana, na
Terra. De fato essa percepção de que a preservação dos recursos naturais é necessária para a
satisfação das necessidades humanas pode ser considerada uma preocupação mais presente na
atual geração. Neste sentido a afirmativa “Para se ter um estilo de vida dentro dos ideais do
desenvolvimento sustentável, é necessário diminuir o consumo de recursos naturais e de
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matrizes energéticas” classificada como adequada e assim considerada por 36,54% e plausível
por pode estar relacionada com a dificuldade que se tem de se mudar hábitos relacionados com
o modelo capitalista de vida, tão comuns cotidiano.
As interações entre a humanidade e o ambiente, assim como o desenvolvimento de
políticas, tecnologias e estratégias para se alcançar um futuro mais sustentável, estão entre os
aspectos mais complexos com que atualmente se tem que lidar. (ARAÚJO.PEDROSA, 2014),
Neste contexto, a afirmativa “ao inserir aparatos tecnológicos pode-se mitigar as agressões
causadas ao meio ambiente pelo modo de vida capitalista” classificada como plausível e
considerada adequada por 61,54%, de fato, para interpretar que os problemas ambientais são
complexos e que para solucioná-los se faz necessário a utilização de estratégias que envolvem
conhecimentos interconectados e não fragmentados, como costumeiramente se tem.
É possível considerar que existe uma certa ambiguidade no conceito de
desenvolvimento sustentável, para isso se faz necessário instituir reflexões sobre os reais
objetivos relacionados ao conceito. Neste sentido a afirmativa “O desenvolvimento sustentável
é contraditório pois ao mesmo tempo que prevê o desenvolvimento econômico também preza
por uma redução no uso dos recursos naturais” buscou levantar as opiniões dos participantes,
tal afirmativa, classificada como plausível e foi considerada por 30,77% dos mesmos Nessa
perspectiva, o entendimento dominante do conceito fundamenta-se em uma concepção
conciliatória com o capitalismo, que deixa transparecer uma ambígua relação entre as condições
históricas de sua emergência como ideia pretensamente reparadora da atual crise
socioambiental e de seu real sentido de reforço da lógica do capital. De forma muito clara, essa
ambiguidade assinala o caráter ideológico que o conceito apresenta (VIZEU; MENEGHETTI;
SEIFERT, 2012)
A afirmativa “Se forem instituídos tributos para as indústrias, estas poderão utilizar
livremente os recursos naturais” classificada como ingênua e assim considerada por 55,13%,
porém um percentual de 29,49% dos participantes da pesquisa a considerou plausível, o que
demonstra uma certa preocupação. É possível observar que muitas empresas adotam o discurso
da sustentabilidade em suas ações, porém na verdade apenas mascaram as reais consequências
de suas atividades poluidoras. Neste sentido Vizeu et al (2012) afirmam que de forma prática,
as organizações tratam simplesmente de prevenir as situações contraditórias facilmente
encontradas em suas atividades como exemplo das que acontecem em uma fábrica de produtos
altamente poluentes, mas que tem programas de reciclagem somente para assegurar a seus
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funcionários a sensação de estarem fazendo a coisa certa, ou de amenizarem seu sentimento de
culpa. O que de fato pode incentivar a visão ilusória de compromisso ambiental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para Witkoski (2007), a definição de desenvolvimento sustentável se apresenta como
um campo de batalha simbólico e um poderoso instrumento de marketing público e privado,
extrapola, portanto, a referência consolidada de padrões de relação entre conservação ambiental
e desenvolvimento econômico. Apesar de podermos considerar que o conceito de
sustentabilidade/desenvolvimento sustentável se encontra em constante aprimoramento, sendo
reconstruído e resignificado; ele em si, contém diretrizes importantes para a o enfrentamento
da crise socioambiental. Neste sentido, a inserção dessa temática nos cursos de formação de
professores pode promover reflexões importantes sobre problemas relacionados a desigualdade
social, a justiça e a importância da solidariedade com todas as formas de vida.
Na presente pesquisa foi possível observar, que o resultado aponta uma atitude positiva,
refletindo que os participantes compreendem aspectos relacionados com o desenvolvimento
sustentável, o que é considerado válido, no entanto também demonstra que a temática do
desenvolvimento sustentável, embora esteja presente, ainda precisa de maior penetração e
visibilidade. É importante que dentro das instituições de nível superior abordagem da temática
esteja presente onde o curso é ministrado, podendo estar presente além do ensino, mas na
pesquisa e extensão incentivo e inserção durante a formação inicial seja presencial ou a
distância dos professores de ciências e biologia.
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Chegou o tempo de reconhecer
que o desenvolvimento
sustentável, a democracia e a
paz são indivisíveis.
Maathai (2010)
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No tocante à formação de professores para o ensino de ciências e biologia é importante
que a temática da educação para desenvolvimento sustentável possa ser abordada
adequadamente, uma vez que está relacionada com a mudança de atitudes perante ao ambiente,
como também a promoção de reflexão sobre problemas ambientais locais através de uma ótica
global. A falta de professores em áreas específicas nas salas de aula do ensino médio e
fundamental nas escolas públicas do Brasil, em especial no nordeste do Brasil. Neste contexto,
é possível considerar que a interiorização de cursos superiores promove a inclusão de estudantes
que por questões geográficas, de disponibilidade de horário não puderam ingressar nas
instituições de ensino superior na modalidade presencial, como também a promoção de
formação adequada a professores que ministram aulas mesmo sem ter a formação específica
para a função.
O estudo analisou as concepções sobre a inserção da temática da Educação para
Desenvolvimento Sustentável nos cursos de Ciências Biológicas - modalidade presencial e a
distância – além de o perfil socioeconômico dos estudantes da modalidade a distância da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, utilizando para isso as opiniões dos estudantes.
A educação é um pilar do desenvolvimento sustentável. No caminho por um
desenvolvimento sustentável na Terra, impõe-se continuarmos a sensibilização dos futuros
professores e dos professores para a mudança de atitude face ao ensino das ciências, através do
confronto com novas propostas didáticas inovadoras, enquanto resultados de investigação.
Dentro desse cenário, a primeira etapa da tese buscou compreender como os professores em
formação analisam a perspectiva de ensinar dentro da abordagem do desenvolvimento
sustentável, analisando também se utilizaram esta temática durante as aulas que ministraram
durante o período de regência, observou-se que grande parte ainda se necessitam de maior
aprofundamento no assunto, utilizando a temática ainda de maneira fragilizada. Enfatizando
que existe a necessidade da introdução da educação para a sustentabilidade nos currículos
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formais, como instrumento que estimule os indivíduos à reflexão e à ação acerca dos desafios
da sustentabilidade.
A análise do perfil socioeconômico dos ingressantes no curso de ciências biológicas na
modalidade a distância demonstrou se tratar em sua maioria de estudantes com um perfil
diferenciado, uma vez que apresentam características como faixa etária elevada, provenientes
de escola pública, o que gera a reflexão da grande contribuição de inclusão social que este curso
promove nas regiões em que são oferecidos, pois garante a formação de pessoas que não
puderam frequentar o ensino superior anteriormente, seja por distância geográfica dos grandes
centros de ensino. Esses alunos podem requerer maior atenção e as metodologias que devem
ser utilizadas para garantir a aprendizagem deste público precisam ser constantemente revistas
e contextualizadas com a realidade local. Nessa etapa da pesquisa observou-se que os
ingressantes no curso de licenciatura em ciências biológicas à distância por possuir um caráter
democratizante de interiorização de ensino superior, promove o ingresso de estudantes com
perfil socioeconômico diferenciado.
Na etapa de análise das ideias e atitudes dos licenciandos em ciências biológicas sobre
educação para desenvolvimento sustentável, embora o resultado final tenha sido positivo,
observou-se que existe a necessidade de maior inserção da temática, uma vez que seria mais
expressivo se o resultado final fosse próximo a 1. Desta maneira podemos observar que a
terceira hipótese foi em parte refutada, pois foi encontrado um índice atitudinal positivo, porém
ainda baixo.
Pelo exposto, a pesquisa se desenvolveu dentro dos objetivos propostos. Pretende-se que
os dados obtidos possam contribuir para nova agenda de desenvolvimento sustentável que foi
adotada formalmente pela Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em
Nova York no ano de 2015, denominada: “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável”. A Agenda é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a
prosperidade comum e do bem-estar para todos ao longo dos próximos 15 anos (2015-2030).
A agenda 2030, consiste de uma Declaração formada por 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e 169 metas associadas. Entre os objetivos traçados para a agenda 2030,
são apresentadaes, metas para assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
Também pretende-se realizar como perspectivas futuras, a elaboração de material
paradidático com abordagens relacionadas à temática do desenvolvimento sustentável para ser
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utilizada no ensino fundamental e médio e também a realização de oficinas dentro da
programação das Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais (AACC) que são ofertadas nos
polos de apoio da educação a distância.
O ensino de ciências e biologia precisa estar focado nas tendências atuais que definem
uma educação para o desenvolvimento sustentável e, neste contexto, espera-se que a pesquisa
realizada contribua com dados relevantes que possam ser utilizados para a discussão e maior
aplicabilidade dos princípios do desenvolvimento sustentável na formação, seja presencial ou
à distância, do futuro profissional de educação com postura ética e cidadã, tendo como foco a
relação sociedade e natureza, para atuarem em uma nova prática educativa no sentido de
promover, junto às escolas, um modelo de desenvolvimento sustentável local no Rio Grande
do Norte, partindo de uma visão interdisciplinar sobre sustentabilidade.
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APÊNDICE

Questionário da etapa I da pesquisa, aplicado para
alunos do ensino presencial
Questionário no modelo VOSTS, aplicado para
estudantes do ensino presencial e a distância

- 175 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezado(a) Colega\Aluno:

Estamos desenvolvendo uma pesquisa intitulada “Educação em Biologia para o desenvolvimento sustentável no
ensino básico: dificuldades de aprendizagem e de abordagem didática”, a qual se insere num projeto mais amplo,
no qual se pretende: i) avaliar até que ponto princípios de sustentabilidade estão integrados em educação científica;
ii)identificar dificuldades de aprendizagem de professores e alunos do ensino básico de escolas da região semiárida
do estado do Rio Grande do Norte, com ênfase na educação em biologia.
A sua colaboração é indispensável para a realização deste projeto. Concretamente será necessário responder a um
questionário e/ou realizar uma entrevista, pelo que gostaríamos de contar com a sua participação, agradecendo
desde já.
Se estiver de acordo em participar, garantimos que as informações fornecidas serão confidenciais, e que seu nome
ou qualquer outra forma de identificação não serão utilizados em nenhum momento. Porém, as informações
coletadas poderão ser utilizadas em publicações como livros, periódicos ou divulgadas em eventos científicos, mas
jamais levantando o anonimato dos participantes.
Sua participação é, pois, muito importante podendo contribuir para melhorar processos de ensino e de
aprendizagem, em particular em regiões semiáridas brasileiras.

Muito obrigada.

Atenciosamente,
_____________________________________
Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo
Coordenadora da pesquisa - Profa. da UFRN
Ana Carla Iorio Petrovich
Doutoranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente/UFRN
_______________________________________________________________
Consentimento Pós-informação
Eu,________________________________________fui esclarecida (o) sobre a pesquisa “Educação em Biologia
para o desenvolvimento sustentável no ensino básico: dificuldades de aprendizagem e de abordagem didática” e
concordo em dela participar.
Assinatura: ___________________________________________________
Local e data: __________________________________________________

- 176 QUESTIONÁRIO ALUNOS DA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Parte 1 – Dados pessoais
Idade: __________________
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
Formando (a): sim ( ) não ( ) Se não, quando deverá se formar: _____________
O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas foi a sua primeira opção no vestibular: sim ( ) não ( )
Pretende trabalhar como professor (a) do ensino fundamental ou médio depois de formado:
sim ( ) não ( )
Pretende ingressar em algum curso de Mestrado depois de formado: sim ( ) não ( )
A) Sobre o conceito de sustentabilidade e sua relação com a futura prática docente:
1: Os termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável difundiram-se rapidamente e são utilizados, hoje,
praticamente de forma unânime e global. Para você, o que é desenvolvimento sustentável?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2: A educação em biologia deve concorrer para o desenvolvimento da responsabilidade social e ética dos alunos,
atuando, desse modo, para que estes possam apreender o mundo em que vivem e agir nele, na perspectiva de
mantê-lo sustentável. Considerando que você faz um curso de Licenciatura em Biologia, responda:

SIM
Você teve contato com o tema “sustentabilidade” durante o curso de graduação?
Lembra quais disciplinas trabalharam o tema e como? Exemplifique.

Você participou, durante a graduação, de algum projeto ou de alguma ação
prática que incluísse o tema “Sustentabilidade”?
Se sim, descreva brevemente.

Como futuro professor (a) de ciências do ensino fundamental ou de Biologia no
Ensino Médio, você pretende trabalhar com esse tema?

NÃO

- 177 Se sim, poderia exemplificar apresentando uma ideia de como?

Durante o período de regência abordou algum conteúdo que trabalhasse noções de
sustentabilidade
Se sim, poderia exemplificar qual conteúdo e como foi trabalhado?

3. Para você, o termo sustentabilidade comporta a (s) dimensão (ões):
(a) Social

(b) Econômica

(c) Ecológica

(d) Cultural (e) Espacial

(f) Política

(g)

Ambiental

4. Exemplifique pelo menos duas ações, que você acredita estarem relacionadas com desenvolvimento sustentável:
a)

________________________________________________________________

b)

________________________________________________________________

1) A autoavaliação que faz de seus conhecimentos sobre sustentabilidade/temas ambientais, como aluno em
formação para ensinar ciências e biologia.
SIM
Considera que tem conhecimentos suficientes para ensinar na
perspectiva da sustentabilidade?
Justifique sua resposta:

Considera que domina metodologias adequadas, de como atuar no
ensino de ciências/biologia para a sustentabilidade do planeta?
Justifique sua resposta:

Considera que contribuirá para, partindo da sua prática docente,
resolver problemas ambientais com seus alunos, em regiões
semiáridas?
Por quê?
Saberia indicar um “fazer científico” ou como ensinar ciências para
desenvolvimento sustentável ?
Exemplifique.

Considera que é difícil trabalhar ideias de desenvolvimento
sustentável?
Por quê?

NÃO

Em parte
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1.

Com relação às questões ambientais quais as suas maiores preocupações no município em que reside.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2.
Dentro dos temas das ciências biológicas (e suas relações com outras ciências) que conceitos ambientais,
para a sua prática docente, considera que serão mais difíceis de ensinar? Por quê? Preencha o quadro a seguir com
essas informações.
Tema Difícil

3.

Motivo da dificuldade

Durante o período de regência teve alguma dificuldade com algum conteúdo?

Tema Difícil

Motivo da dificuldade
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Questionário modelo VOSTS
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezado(a) Colega\Aluno:
Estamos desenvolvendo uma pesquisa intitulada “Educação para desenvolvimento
sustentável na formação inicial de professores de ciências e Biologia” a qual se insere num
projeto mais amplo, no qual se pretende: i) avaliar até que ponto princípios de sustentabilidade
estão integrados em educação científica; ii)identificar dificuldades de aprendizagem de
professores e alunos do ensino básico de escolas da região semiárida do estado do Rio Grande
do Norte, com ênfase na educação em biologia.
A sua colaboração é indispensável para a realização deste projeto. Concretamente será
necessário responder a um questionário e/ou realizar uma entrevista, pelo que gostaríamos de
contar com a sua participação, agradecendo desde já.
Se estiver de acordo em participar, garantimos que as informações fornecidas serão
confidenciais, e que seu nome ou qualquer outra forma de identificação não serão utilizados em
nenhum momento. Porém, as informações coletadas poderão ser utilizadas em publicações
como livros, periódicos ou divulgadas em eventos científicos, mas jamais levantando o
anonimato dos participantes.
Sua participação é, pois, muito importante podendo contribuir para melhorar processos
de ensino e de aprendizagem, em particular em regiões semiáridas brasileiras, sobre a temática
do desenvolvimento sustentável.
Muito obrigada.
Atenciosamente,
_____________________________________
Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo
Orientadora – Profª. da UFRN
Ana Carla Iorio Petrovich
Doutoranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente/UFRN
_______________________________________________________________

Consentimento Pós-informação

Eu,________________________________________fui esclarecida (o) sobre a
pesquisa “Educação em Biologia para o desenvolvimento sustentável no ensino básico:
dificuldades de aprendizagem e de abordagem didática” e concordo em dela participar.

Assinatura: ___________________________________________________
Local e data: __________________________________________________
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ALUNOS DA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Parte 1 – Dados pessoais

Idade: __________________
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
Ano de ingresso no curso: _____________

Questionário (MODELO VOSTS)
Para cada uma das frases, marque o número da escala que melhor represente o grau de acordo
entre sua opinião e a posição exposta na frase.
Grau de Acordo
Baixo

(1 a 3)

Médio (4 a 6)

Alto (7 a 9)

1. Para abordar com mais detalhamento os temas ambientais, é necessário implementar nas
escolas a disciplina Desenvolvimento Sustentável
1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
2. A temática do desenvolvimento sustentável pode ser abordada em todas as disciplinas
1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
3.

Apenas os professores de biologia podem elaborar projetos com a temática do
Desenvolvimento Sustentável nas escolas 1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9

4.

É preferível que o ensino superior esteja direcionado apenas para as pesquisas que geram
novos conhecimentos do que se preocupar com a mudança de comportamentos perante o
ambiente 1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9

5.

O entendimento do conceito de sustentabilidade é indispensável à formação de um
professor de Biologia 1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9

6.

Apenas os licenciandos em biologia que vão exercer a docência precisam ter
entendimento sobre desenvolvimento sustentável
1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9

7.

A Educação para desenvolvimento sustentável deve, sobretudo, buscar a mudança de
valores, atitudes e comportamentos para com o ambiente
1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9

8.

A educação para a o desenvolvimento sustentável deveria ser implementada em todos os
níveis de escolaridade, seja do fundamental ao superior de maneira que fosse transversal
em todas as disciplinas 1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
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9.

A falta de informações específicas com relação às questões ambientais faz com que as
pessoas ajam de maneira inadequada com o ambiente
1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9

10. Por ser de grande complexidade, o debate sobre sustentabilidade deve acontecer somente
no ensino superior 1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
11. A educação para o desenvolvimento sustentável está baseada apenas na abordagem de
questões ambientais sem nenhuma preocupação em aspectos econômicos e políticos
1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
12. O desenvolvimento sustentável seria alcançado pela diminuição do consumo, pela
desaceleração da economia, pela redistribuição de renda e por programas educativos
efetivos 1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
13. O desenvolvimento sustentável é uma utopia, pois todo desenvolvimento gera algum grau
de degradação do ambiente 1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
14. O conceito de desenvolvimento sustentável está intrinsicamente interligado com os ciclos
biogeoquímicos 1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
15. Para se ter um estilo de vida dentro dos ideais do desenvolvimento sustentável, é
necessário diminuir o consumo de recursos naturais e de matrizes energéticas
1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......
16. O crescimento econômico é compatível com a conservação dos recursos naturais
1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
17. A crise ambiental está interligada unicamente com o aumento da pobreza
1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
18. Todos os seres vivos precisam ser preservadas, não só aqueles que possuem serventia
direta para os humanos 1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
19. O conceito de desenvolvimento sustentável concorda com o desenvolvimento econômico
desde que não ultrapasse a capacidade de resiliência do meio
1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
20. Através do consumo consciente, e de ações educativas o desenvolvimento sustentável
poderia ser atingido 1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
21. O desenvolvimento sustentável é contraditório pois ao mesmo tempo que prevê o
desenvolvimento econômico também preza por uma redução no uso dos recursos naturais
1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
22. A utilização dos recursos renováveis precisa ser controlada pelas necessidades
econômicas 1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
23. Se forem instituídos tributos para as indústrias, estas poderão utilizar livremente os
recursos naturais 1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9

- 182 -

24. Os contaminantes ambientais, desde que sejam biodegradáveis, podem ser utilizados sem
restrições 1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9
25. Ao inserir aparatos tecnológicos pode-se mitigar as agressões causadas ao meio ambiente
pelo modo de vida capitalista 1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9

4) Se você tiver algum comentário adicional sobre o tema, utilize esse espaço:

5) No final desse trabalho ficarei feliz em compartilhar os resultados encontrados. Assim, se
você quiser receber essa tese, indique aqui um e-mail de contato:
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