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RESUMO  

_________________________________________________ 

CRUZ, P. D. R. Biodiversidade Vegetal e formação de professores: análise de 
conhecimentos base em uma licenciatura EaD de Biologia. 2021. p.137. 
Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências - Programa Interunidades em Ensino 
de Ciências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021).  
 
O ensino de Botânica na perspectiva da biodiversidade vegetal é importante para que 
os(as) estudantes tenham uma visão holística do planeta e do lugar onde vivem. O 
ensino da área enfrenta alguns desafios, sendo necessário buscar estratégias para 
torná-lo cada vez menos memorístico e mais estimulante. Uma das possibilidades de 
enfrentamento relaciona-se a formação docente. Mobilizar os diversos conhecimentos 
base nessa formação possibilita que os(as) licenciandos(as) enfrentem com maior 
embasamento os desafios do processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, a 
educação à distância é uma modalidade que deve ser pesquisada com maior 
profundidade, pois, nas últimas décadas, a oferta de cursos de licenciatura cresceu 
consideravelmente e entender suas potencialidades e limitações permitirá ofertar 
cursos com maior qualidade.  Sendo assim, o objetivo geral da presente pesquisa é 
ampliar os conhecimentos sobre a formação de professores de Biologia em EaD, a 
partir do estudo dos conhecimentos base docentes abordadas. Os objetivos 
específicos são: I) Identificar os Conhecimentos base, conforme propostos por 
Shulman (1987) e Mishra e Koehler (2008), abordados em um curso EaD de 
Licenciatura em Biologia; II) Compreender como o tema biodiversidade vegetal é 
abordado nas disciplinas da área de Botânica, identificando os conhecimentos base 
trabalhados nessas disciplinas. Para isso, analisamos os recursos disponibilizados no 
AVA nos dois últimos anos do curso de Licenciatura em Biologia oferecido pela 
UNIVESP. As categorias de análise foram estabelecidas à priori a partir do referencial 
teórico escolhido. Com a análise dos materiais, identificamos que nas aulas 
predominaram indícios do Conhecimento do Conteúdo, o que é esperado para uma 
formação de uma área específica como a da Biologia. No entanto, como se trata de 
um curso para professores(as), esperávamos identificar uma maior quantidade de 
indícios do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo. Ainda, por ser uma licenciatura 
oferecida na modalidade à distância mediada por tecnologia digital, seria também 
esperado mais indícios do Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo. Em 
relação à frequência dos indícios de Conhecimentos Bases referentes à temática 
Biodiversidade Vegetal, os padrões são semelhantes aos encontrados no curso como 
um todo. No entanto, os(as) docentes responsáveis pelas disciplinas da área de 
Botânica demonstraram uma maior preocupação em articular o conhecimento da área 
com seu ensino, principalmente articulando com a biodiversidade. Além disso, as 
disciplinas de Botânica apresentaram, de modo geral, os ingredientes necessários 
para a formação de professores(as), contudo, enfatizamos que a falta de aulas 
práticas pode ter um impacto negativo no ensino da área. Em nossa análise, o curso 
mobilizou os Conhecimentos de forma desequilibrada, o que pode ser negativo na 
formação dos(as) licenciandos(as). Entendemos que a formação dos docentes que 
organizaram as disciplinas no ensino superior é um importante fator para manutenção 
da qualidade do curso. Finalmente, destacamos que dois anos do curso analisado 
apresentaram características semelhantes à de cursos presenciais, sendo que os 
recursos tecnológicos foram menos explorados do que poderiam na modalidade à 
distância.  



 
 

 
Palavras-chave: Ensino de Botânica. Formação de professores.  Conhecimento base. 
Conhecimento Pedagógico do Conteúdo. Conhecimento Tecnológico Pedagógico 
Conteúdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

________________________________________________________ 

CRUZ, P. D. R. Plant Biodiversity and teacher training: analysis of knowledge base in 
a distance education degree in Biology. 2021. p.137. Dissertation (Master's in Science 
Teaching - Interunits Program in Science Teaching, University of São Paulo, São 
Paulo, 2021). 
 
The teaching of Botany from the perspective of plant biodiversity is important for 
students to have a holistic view of the planet and the place where they live. Teaching 
in the area faces some challenges, and it is necessary to seek strategies to make it 
less memorable and more stimulating. One of the possibilities of confrontation is 
related to teacher training. Mobilizing the various knowledge bases in this training 
allows the undergraduates to face the challenges with a greater grounding of the 
teaching-learning process. In this way, distance education is a modality that should be 
researched in greater depth, because, in recent decades, the offer of licensure courses 
has grown considerably, hence understanding its potential and limitations will allow 
offering courses with higher quality. Therefore, the general aim of the present research 
is to enhance the knowledge of the formation of Biology teachers in distance education, 
from the study of the knowledge bases addressed by the teachers. The specific aims 
are: I) Identify the knowledge bases, as proposed by Shulman (1987) and Mishra and 
Koehler (2008), addressed in a distance education course for a Degree in Biology 
Teaching; II) Understand how the theme of plant biodiversity is approached in the 
disciplines of the Botany area, identifying the knowledge bases developed in these 
disciplines. For this purpose, we analyzed the resources available in the online content 
platform (AVA). The analysis categories were established a priori from the chosen 
theoretical framework. With the analysis of the materials, we identified the 
predominance of Content Knowledge in the classes, which is expected for training in 
a specific area such as Biology. However, as it is a course for teacher training, we 
expected to identify a greater amount of evidence of Pedagogical Content Knowledge. 
Also, as it is a degree offered in the distance modality mediated by digital technology, 
more evidence of Pedagogical Technological Content Knowledge would be expected. 
Regarding the frequency of indications of the knowledge bases related to the theme of 
Plant Biodiversity, the patterns are similar to those found in the course as a whole. 
However, the professors responsible for the disciplines in the area of Botany showed 
a greater concern in articulating the specific knowledge of the area with their teaching, 
mainly articulating with biodiversity. In addition, Botany disciplines generally presented 
the necessary ingredients for teacher training, however, we emphasize that the lack of 
practical classes could have a negative impact on teaching in the area. In our analysis, 
the course mobilized knowledge in an unbalanced way, which can be negative in the 
training of undergraduates. We understand that the training of professors who 
organized the subjects in higher education is an important factor in maintaining the 
quality of the course. Finally, we emphasize that two years of the analyzed course 
demonstrated similar characteristics when compared to those of presential courses, 
with technological resources being less explored than they could be in the distance 
learning modality. 
 
Keywords: Teaching of Botany; Teacher training; Knowledge Bases; Pedagogical 
Content Knowledge; Technological Pedagogical Content Knowledge. 
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1  CAMINHOS QUE LEVARAM À PRESENTE PESQUISA.  

Nessa seção pretendo apresentar a minha trajetória e os questionamentos que 

me motivaram a realizar essa pesquisa. Tais questões como: Como se forma um 

professor? O que é necessário que um(a) estudante de Ciências Biológicas aprenda 

durante a graduação para se tornar um(a) professor(a)? E pensando especificamente 

no professor de Biologia, que conhecimentos ele compartilha com as demais áreas e 

quais são suas peculiaridades? Como os cursos de formação trabalham tais 

conhecimentos? É possível formar um professor de biologia na modalidade de 

Educação à Distância (EaD)? Tais questionamentos são estímulos para a realização 

da presente pesquisa. Elas também refletem minha trajetória acadêmica e 

profissional.  

A primeira motivação foi logo no início da minha carreira como professora de 

Ciências da Natureza. O começo foi um grande desafio, em muitos momentos percebi 

uma lacuna entre o que eu ensinava e como os estudantes aprendiam. Entendia que 

curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas não tinha oferecido todas 

as ferramentas para superar esses desafios, e sentia a necessidade de uma formação 

alinhada às questões pedagógicas e metodológicas, que atendesse as 

especificidades da sala de aula. Deste modo, após 5 anos atuando na sala de aula e 

ainda enfrentando algumas dificuldades em relação ao ensino de Ciências e Biologia, 

decidi realizar o curso de Licenciatura à distância (Licenciatura em Ciências oferecido 

pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP – em parceria com a 

Universidade de São Paulo -USP), pois o formato do curso se encaixava na rotina que 

eu tinha na época. 

A experiência com a EaD foi importante para minha vida acadêmica, e, a partir 

do contato com novos conceitos e com situações vividas no ambiente virtual, surge a 

segunda motivação, a de compreender melhor a formação de professores em EaD. 

Também foi nessa época que comecei a participar do grupo de pesquisa Botânica na 

Educação (BotEd) do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, orientado 

pela Professora Dra. Suzana Ursi. 
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A participação no grupo de pesquisa e o contato com os referenciais teóricos 

foram a terceira motivação para realizar uma pesquisa sobre o Ensino de Botânica e 

a formação de professores em ambientes virtuais. Dentre as pesquisas desenvolvidas 

pelo grupo para mim, destacou-se a pesquisa de Barbosa (2019). A pesquisadora 

investigou dois cursos de licenciatura em Ciências, um deles foi a licenciatura que 

cursei da UNIVESP/USP e o outro foi um curso oferecido apenas pela UNIVESP. Esse 

segundo curso a pesquisadora investigou apenas os dois primeiros anos. Deste modo, 

visando entender o curso como um todo, assim como foi feito no curso da 

UNIVESP/USP, investiguei os dois anos finais da licenciatura em Biologia.   

Barbosa (2019) fez uma análise profunda de ambos os cursos o que contribui 

de maneira fundamental para a realização da minha pesquisa. Buscamos entender 

quais indícios de conhecimentos base são observados e em quais proporções, 

durante a graduação dos futuros(as) professores(as) utilizando o referencial de 

Shulman (1987) e Koehler e Mishra (2008). Para esses pesquisadores existem alguns 

conhecimentos que são próprios da profissão de professor(a). Vale destacar que, 

diferentemente de Shulman (1987), Koehler e Mishra (2008) deram atenção especial 

para os conhecimentos que envolvem tecnologia. A formação de professores é 

complexa e diversa ao mesmo tempo, em que os conhecimentos para que um(a) 

professor(a) promova uma aprendizagem efetiva nos estudantes deverão ser 

mobilizados em toda sua vida profissional, desde o curso de licenciatura até durante 

sua vivência em sala de aula. 

Shulman (1987) e seus sucessores denominaram os conhecimentos 

necessários aos professores como Conhecimentos Base (Knowledge Base), 

enquanto outros pesquisadores como Freire (1996) e Tardif (2012) utilizam “Saberes” 

para denominar o corpo de conhecimento que constitui a profissão docente.  

A exemplo deste referencial, sobre o que é necessária a formação docente, 

entre muitos conceitos significativos, o conceito de Cegueira Botânica – que 

atualmente o termo está sendo repensado - é muito importante para refletir sobre as 

aulas de Botânica na educação básica e na graduação, uma vez que existe uma 

defasagem no ensino dessa área da Biologia. O termo Cegueira Botânica foi 

introduzido por Wandersee e Schussler (2002) e definiram como: i) a incapacidade de 

reconhecer a importância das plantas na biosfera e no nosso cotidiano; ii) a dificuldade 

em perceber os aspectos estéticos e biológicos exclusivos das plantas; iii) achar que 

as plantas são seres inferiores aos animais e não merecem atenção equivalente. Para 
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Ursi et al. (2018) o ensino tradicional, a falta de atividades práticas e outros contribuem 

para a Cegueira Botânica e serão desenvolvidos em uma seção específica deste 

trabalho. 

Somando as questões apresentadas ao longo da graduação, da docência no 

ensino básico, a participação no grupo de pesquisa e atualmente minha atuação com 

formação de professores e professoras na rede municipal de educação de São Paulo, 

empenho a possibilidade de dar continuidade ao trabalho da pesquisadora Barbosa, 

iniciado em 2015, que teve finalidade de investigar a formação nos cursos de EaD em 

Biologia, com o objetivo de entender melhor algumas questões tão latentes e que 

faziam parte diretamente de meu cotidiano no chão da escola. 
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2  JUSTIFICATIVA 

O que é ser um bom(a) professor(a)? Ao responder tal questão, Nóvoa (2009) 

atribui ao bom docente o conhecimento, a cultura profissional, o tácito pedagógico, o 

trabalho em equipe e o compromisso social. Para o autor, esses atributos podem ainda 

inspirar mudanças nos programas de formação de professores(as). 

A exemplo de Nóvoa, outros autores, como Shulman (1986), Freire (1996) e 

Tardif (1991), buscaram elencar quais são as principais características que constituem 

o professor enquanto profissional da Educação. Dentre estes, Shulman (1986; 1987) 

destaca alguns conhecimentos que diferenciam a profissão de professor(a) de todas 

as outras profissões. Logo, uma de suas contribuições para esse campo de pesquisa, 

consiste em reconhecer o(a) professor(a) como alguém que toma decisões, que 

precisa refletir sobre a sua prática e não apenas reproduzir os processos. 

Contudo, para que os(as) professores(as) desenvolvam esses conhecimentos 

relacionados à docência, se faz necessário que eles(as) sejam iniciados na prática de 

refletir e sejam apresentados a esses conhecimentos já durante o curso de formação 

inicial (SHULMAN, 1986; NÓVOA, 2009). 

O primeiro contato de forma sistematizada que os(as) professores(as) têm com 

o fazer docente é por meio dos cursos de licenciatura, que são atualmente oferecidos 

em diversas modalidades - presencial, semipresencial e à distância – e, em alguns 

casos, ligados a outros tipos de curso, como é o caso das licenciaturas + bacharelado. 

Dentre as modalidades apresentadas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) aponta que, em 2017, ocorreu um aumento do 

volume de ingressos no ensino superior principalmente na modalidade Educação a 

Distância (EaD), representando quase um terço do número total de estudantes (INEP, 

2019). 

É importante ressaltar que apesar do aumento do número de cursos oferecidos 

na modalidade EaD ter ocorrido apenas nos últimos anos, esse tipo de ensino possui 

um longo percurso. No Brasil, em relação à oferta de cursos regulares, a EaD teve o 

início do seu processo a partir da LDB de 1996. Contudo, é a partir do ano 2000 que 

essa modalidade se consolida no país (GIOLO, 2008). Atualmente, o processo 

educativo da EaD está diretamente ligado ao uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC’s), tendo em vista o desenvolvimento histórico e tecnológico dessa 
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modalidade. Desta forma, é importante que os cursos nesta modalidade preparem os 

estudantes para efetivamente aproveitarem os recursos tecnológicos durante a sua 

formação (NUNES; SALES, 2013). 

Nesse novo contexto, com a inserção da tecnologia digital na educação, os 

conhecimentos propostos por Shulman (1987) são revisitados por outros autores, 

como Koehler e Mishra (2008), visando que os conhecimentos relacionados à 

tecnologia sejam contemplados.  

Com as mudanças de concepções que ocorrem na área da Educação 

relacionada à formação docente, espera-se que as pesquisas sobre formação de 

professores e professoras e o ensino de botânica sejam, cada vez mais, presentes. 

Gess-Newsome (2017) relata que ainda existem poucos estudos que relacionam a 

formação do professor com o desenvolvimento profissional. A partir dos pressupostos 

apresentados sobre a pesquisa na área da Educação e às constantes mudanças que 

ocorrem nessa área, se faz necessárias mais pesquisas voltadas para formação de 

professores(as), inclusive na modalidade da EaD. E como esses cursos mobilizam os 

diferentes conhecimentos, dentre eles os conhecimentos específicos de áreas de 

Biologia, como o conhecimento sobre Botânica. 

A área de Botânica chama atenção, pois ao longo de sua história na educação 

básica vem enfrentando diversos desafios que serão apresentados em uma seção 

específica. Apesar de o Brasil ser o país com a maior diversidade de plantas no 

planeta, a área de Botânica, ao ser trabalhada nos espaços escolares, como já foi 

apontado, tem enfrentado dificuldades a serem superadas e uma das principais 

alternativas para melhoria é a formação de professores capazes de incrementar a 

área, de forma que minimizem a Cegueira Botânica (ZAPPI, 2015). Desta forma, 

pesquisas que busquem alternativas para o ensino de Botânica nas diversas etapas 

da educação são cada vez mais necessárias. Dentre as pesquisas já realizadas, 

destacamos trabalho publicado por Ursi et al., (2021) que apontam que uma das 

alternativas para mitigação da Cegueira Botânica é o ensino a partir da perspectiva 

da Biodiversidade Vegetal. 
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3  OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Ampliar os conhecimentos sobre a formação de professores de Biologia em 

EaD, a partir do estudo das bases de conhecimentos docentes abordadas. 

3.2 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

I) Identificar os Conhecimentos base, conforme propostos por Shulman (1987) e 

Koehler e Mishra (2008), abordados em um curso EaD de Licenciatura em Biologia; 

II) Compreender como o tema biodiversidade vegetal é abordado nas disciplinas da 

área de Botânica, identificando os conhecimentos base trabalhados nessas 

disciplinas. 
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4 MARCOS TEÓRICOS 

4.1 O ensino da Biologia, da área da Botânica e o tema Biodiversidade Vegetal. 

A educação tem um papel importante no reconhecimento da Ciência. É no 

espaço escolar que o(a) estudante terá a possibilidade de compreender os fenômenos 

naturais e relacioná-los com o cotidiano e com a organização dos ambientes naturais 

de forma sistematizada e intencional. No entanto, a capacidade dos(as) estudantes 

compreenderem o mundo em que vivem depende da compreensão de como a 

ciências produz conhecimento confiável (NURSE, 2016). Dentre as diversas áreas das 

Ciências, vamos tratar da área da Biologia e, mais especificamente, da subárea da 

Botânica. Em alinhamento com Nurse (2016), Ursi et al. (2018) aponta que o ensino 

de Biologia (e Botânica) deve ampliar o repertório conceitual e cultural dos(as) 

estudantes, possibilitando que eles(as) se constituam como agentes críticos e 

reflexivos e de forma a superar o senso comum na tomada de decisões. 

Paulo Freire traz, em seu livro Pedagogia da Esperança, o seguinte destaque: 

E não se diga que, se sou professor de Biologia, não posso me alongar em 
considerações outras, que devo apenas ensinar Biologia, como se o 
fenômeno vital pudesse ser compreendido fora da trama histórico-social, 
cultural e política. Como se a vida, a pura vida pudesse ser vivida de maneira 
igual em todas as suas dimensões na favela, no cortiço ou numa zona feliz 
dos “Jardins” de São Paulo. Se sou professor de Biologia, obviamente, devo 
ensinar Biologia, mas ao fazê-lo, não posso secioná-la daquela trama 
(FREIRE, 1997, p.76).  

 
Em suma, os autores(as) supracitados discutem em seus textos que o ensino 

de Biologia, assim como o da Botânica, não deve se fundamentar apenas em decorar 

termos, conceitos e teorias. Assim, não deve apartar o(a) estudante da sua realidade 

e impossibilitar seu entendimento crítico do mundo de forma micro mediante a 

realidade vivida no cotidiano e de forma macro que extrapola os limites geográficos e 

sociais do contexto daquele(a) estudante. Conhecer os termos, conceitos e teorias 

não apenas da Biologia, mas das outras áreas do conhecimento construído pela 

humanidade, é importante, contudo, não garante a formação de um indivíduo atuante 

e no caso das Ciências Naturais um(a) estudante alfabetizado cientificamente. 

Sasseron e Carvalho (2008) afirmam que a Alfabetização Científica (AC) está 
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fundamentada em três eixos estruturantes: I) A compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos científicos fundamentais; II) A compreensão da natureza 

das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática; III) O 

entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e 

ambiente. 

Desta maneira, reiteramos que o domínio do conhecimento biológico é 

importante, porém, apenas esse domínio não garante a AC dos(as) estudantes. A 

Sociedade Americana de Botânica aponta para a importância do conhecimento para 

além do domínio do conteúdo: 

No domínio do conhecimento biológico, os alunos devem compreender que 
nosso conhecimento é provisório, público, empírico, replicável e histórico. 
Entre essas características dos processos da ciência devemos incluir: 
observar, classificar e inferir. Além disso, devemos incluir a formulação de 
hipóteses, o desenho de experimentos, a coleta e interpretação de dados, 
propor explicações e comunicar nossas descobertas. E então devemos 
ensinar aos nossos alunos que o conhecimento tem valor, que o 
questionamento é essencial, que os dados são fundamentais, que a 
verificação é necessária e que respeitar a lógica das descobertas científicas 
(THE BOTANICAL SOCIETY OF AMERICA, 2004, tradução nossa).  

 

Autores(as) como Ursi et al. (2018) e Barbosa (2019) afirmam que o ensino de 

Biologia nas diversas etapas da educação (Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Ensino Superior) ainda está muito centrado no conteúdo, o que esses(as) autores(as) 

vem demonstrando ser um desafio para o ensino de Botânica. A Botanical Society of 

America (2004) reforça o que parece ser um fenômeno não apenas da educação 

brasileira, mas também da realidade norte-americana, afirmando que a maioria 

dos(as) estudantes do ensino básico e superior não tiveram uma experiência com 

resolução de problemas utilizando materiais vegetais. Este grupo de 

pesquisadores(as) e professores(as) da área de Botânica afirma que a repercussão 

de um ensino tradicional, centrado no conteúdo que não permite a reflexão na 

universidade pode promover a formação de professores desinteressados e 

desmotivados pelo ensino da Botânica. 

Deste modo, acreditamos que o ensino centrado no conteúdo e 

descontextualizado pode promover o Analfabetismo Botânico e agravar a Cegueira 

Botânica que são dois fenômenos que, segundo Ursi et al. (2018), são 

retroalimentados. A Alfabetização Botânica não apenas permitirá o entendimento 

sobre a importância das plantas na biosfera, mas também a sua longa trajetória com 

a espécie humana e o entendimento de que nem sempre essa relação foi benéfica 
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para o grupo dos vegetais. Pivelli (2006), em sua tese, apresenta que o progresso do 

homem tanto como espécie quanto como sociedade dependeu da destruição de 

florestas.  Por outro lado, os seres humanos dispersaram largamente algumas 

espécies domesticadas (LAWS, 2003). 

Em um relatório publicado recentemente pelo Kew Royal Botanic Gardens 

(ANTONELLI et al., 2020), aponta-se que duas em cada cinco plantas estão em risco 

de extinção no mundo. Assim como salientamos no início desta seção, o ensino, 

principalmente na área de Botânica, comprometido com os três eixos da Alfabetização 

Científica é um caminho promissor para que os(as) estudantes compreendam a 

importância das plantas e de sua biodiversidade para manutenção da biosfera. No 

próximo tópico, será possível entender melhor os desafios postos para o ensino de 

Botânica, uma subárea da Biologia reportada como negligenciada no cenário geral do 

ensino de Biologia. 

4.1.1 O ensino da área Botânica 

O ensino de Botânica vem apresentando desafios específicos, tanto para os 

professores, como para os formadores de professores. Barbosa e Ursi (2022a) 

apontam que esses desafios estão relacionados, dentre outros, à história do 

desenvolvimento da Botânica, que foi marcada pela presença maciça de estudos 

sobre classificação e taxonomia, refletindo na forma como o ensino dessa área é 

trabalhado nas escolas. 

Autores como Melo et al. (2012), Silva e Ghilardi-Lopes (2014), Arrais et al. 

(2014) e Ursi et al. (2018) acreditam que os desafios do ensino de botânica estão 

diretamente relacionados à persistência de um ensino tradicional que valoriza 

principalmente a memorização, além disso, os(as) professores(as) ao ensinarem 

conteúdos da botânica não abordam da maneira apropriada a interação entre seres 

humano e plantas, os materiais didáticos de modo geral trazem mais exemplos com 

animais para explicar conceitos biológicos do que plantas. Esses(as) autores(as) 

apontam que o pouco enfoque evolutivo, as poucas atividades práticas, o uso limitado 

de tecnologia, distanciamento entre a universidade e a escola, número reduzido de 
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pesquisas sobre o tema e o ensino descontextualizado, entre outros, podem promover 

o desinteresse de futuros(as) professores(as) pela área e também desinteresse 

dos(as) estudantes.  

Hershey (1996) e Arrais et al. (2014) apontam limitações dos livros didáticos 

nos conteúdos de botânica. Normalmente esse tipo de material não contempla a 

biodiversidade vegetal, focando em espécies de uma determinada região. Ainda, 

ocorrem equívocos conceituais, que, muitas vezes, acabam nem sendo percebidos 

pelos professores (caso seu conhecimento do conteúdo de Botânica seja pouco 

desenvolvido). Hershey (1996) estabeleceu cinco categorias de equívocos: 

I) Simplificação dos conceitos (Over Simplifications) – O autor utiliza como 

exemplo desta categoria a reação química da fotossíntese, Ele aponta que os 

equívocos estão ao considerar a glicose como principal produto fotossintético, a 

fotossíntese limitada pela falta do dióxido de carbono e a quantidade de água que 

varia conforme o habitat da planta etc. 

II) Generalização (Overgeneralization) – A generalização no estudo das plantas 

prejudica o entendimento sobre a biodiversidade vegetal. Muitos livros enfatizam as 

características de apenas um grupo de planta (normalmente as Angiospermas) em 

detrimento de outros grupos, o que pode levar a uma visão limitada sobre o habitat e 

as adaptações das plantas. 

III) Uso de termos e conceitos obsoletos (Obsolete Concepts and Terms) – 

Hersey utiliza como exemplo o termo saprófitas, pois muitas plantas, como a 

Monotropa uniflora, conhecida popularmente por Planta Fantasma ou Indian Pipe, são 

conhecidas como indiretamente parasitárias, pois, com o auxílio de um fungo, as 

plantas recebem os nutrientes de seu hospedeiro. Assim, evidencia-se que essas não 

devem ser classificadas com tal denominação. 

IV) Identificações erradas (Misidentifications) – Identificação errônea de 

estruturas anatômicas das plantas. 

V) Pesquisa incorreta (Flawed Research) – Um exemplo citado pelo autor é a 

relação entre a extinção de Sideroxylon grandiflorum, conhecida popularmente como 

Árvore-dodô ou Calvária, e a extinção da espécie Raphus cucullatus pássaro Dodô. 
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Uno (2009), apresenta os “Principles of Plant Biology” 1 publicado pela 

American Society of Plant Biologists que propõem elencar os conteúdos básicos de 

Botânica que estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio precisam 

compreender. É necessário que esta geração e as próximas entendam que as plantas 

têm um papel fundamental na sobrevivência da espécie humana (BSA, 2004). 

Contudo, estudos como sobre o conhecimento geral sobre as plantas estão muito 

aquém do que é esperado e isso tem consequências para esse grupo de organismos.  

Balas e Monsen (2014), apontam que as plantas têm sido negligenciadas de 

diversas formas. Na educação, os estudantes do Ensino Básico têm contato 

geralmente com livros didáticos e currículos zoocêntricos, ou seja, que privilegiam 

conteúdos e exemplos animais em detrimento das plantas. Sobre como essa temática 

vem sendo desenvolvida nos currículos brasileiros, Freitas et al. (2021) fazem uma 

análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e das propostas curriculares do Estado e município de São Paulo. 

Os autores afirmam existir uma discrepância entre os PCNs do Ensino Fundamental 

e Ensino Médio no que trata o ensino de Botânica. Enquanto no documento do Ensino 

Fundamental a Botânica era protagonista, no Ensino Médio era coadjuvante. Essa 

abordagem mais limitada da Botânica é acentuada na atual BNCC, que atualmente 

norteia os currículos no território nacional. Essa vertente da BNCC trouxe grande 

preocupação para os pesquisadores e estudiosos da área de Botânica e Ensino de 

Botânica. Outra preocupação refere-se às novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores para a Educação Básica, que prevê a formação com 

base na BNCC. Como determina o parágrafo único do 1º artigo da Resolução CNE/CP 

nº 2 de 20 de dezembro de 2019: 

Parágrafo único. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial 
em Nível Superior de Professores para a Educação Básica e a BNC-
Formação têm como referência a implantação da Base Nacional Comum 
Curricular da Educação Básica (BNCC), instituída pelas Resoluções CNE/CP 
nº 2/2017 e CNE/CP nº 4/2018 (BRASIL, 2019). 

 

A preocupação deve-se ao efeito dominó: uma vez que a formação de 

professores(as) será baseada em um documento que negligência as plantas, as 

chances do ensino sobre tais organismos também serem negligenciados é grande.  

Sendo a BNCC base para os currículos brasileiros, emerge a questão da prevalência 

 
1 Os princípios apresentados no trabalho do Uno (2009) estão descritos no site 

http://www.aspb.org/educa-tion/foundation/principles.cfm. 

http://www.aspb.org/educa-tion/foundation/principles.cfm
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ou não dessa negligência da Botânica em tais currículos. Freitas et al. (2021) 

abordaram a questão e verificaram que, em relação ao currículo do Estado, há poucas 

referências à Botânica, tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio. Já no 

Currículo da Cidade de São Paulo, diferentemente da BNCC, os temas relacionados 

à área estão distribuídos nos anos do Ensino Fundamental. Contudo, mesmo que os 

currículos do Ensino Básico deem luz ao ensino de Botânica, professores(as) 

formados(as) com base na BNCC terão grande dificuldade para ministrar tal conteúdo.   

Desta forma, se a Botânica é negligenciada, os(as) professores(as) terão mais 

dificuldade para ensinar e, consequentemente, os(as) estudantes terão maior 

dificuldade para entender, o que denominamos como efeito dominó, resultando em 

dois fenômenos nomeados como Cegueira Botânica e Analfabetismo Botânico. O 

termo Cegueira Botânica foi cunhado pelos autores Wandersee e Schussler, em 2001, 

no periódico Plant Science Bulletin e o Analfabetismo Botânico descrito e publicado 

por Uno, em 2009. 

A Cegueira Botânica 2 é um fenômeno relacionado à desatenção com as 

plantas e está relacionado a processos cognitivos e sensoriais (WANDERSEE; 

SCHUSSLER, 2001). As pessoas normalmente ao observarem um bioma como o da 

Mata Atlântica, por exemplo, não conseguem identificar a vasta biodiversidade vegetal 

ali presente, para uma pessoa que desce a Serra do Mar no Estado de São Paulo pela 

rodovia Anchieta a biodiversidade vegetal que compõem a Mata Atlântica não passa 

de uma grande mancha verde. Normalmente quem terá uma maior percepção da 

biodiversidade vegetal são as pessoas com maior contato com as plantas no decorrer 

da sua vida (URSI et al., 2021). Deste modo, a Cegueira Botânica é a incapacidade 

de enxergar as plantas em seu ambiente natural devido à incapacidade de reconhecer 

a importância das plantas; a dificuldade de apreciar aspectos estéticos e biológicos 

dos organismos que compõem o grupo das plantas; e o entendimento equivocado das 

plantas como organismos inferiores aos animais (WANDERSEE; SCHUSSLER, 1999; 

2001).  

 
2 O termo Cegueira Botânica vem sendo alvo de algumas críticas, autores(as) como Parsley (2020), 
argumenta que o termo “cegueira” tem uma conotação capacitista. Atualmente o termo Impercepção 
Botânica foi proposto para substituição do termo cunhado por Wnadersse e Schussler (2001), o novo 
termo foi proposto pela Profª Dra. Suzana Ursi e pelo Profº Dr. Antonio Salatino no I Simpósio de Ensino 
de Botânica na Educação Básica, a autora e o autor propuseram o termo a partir dos pressupostos da 
Percepção Ambiental.   
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Pesquisadores como Balding e Williams (2016) e Thomas et al. (2020) 

relacionam a cegueira botânica aos problemas de conservação vegetal e 

sustentabilidade. Tais questões são urgentes e considerar os fatores que dificultam o 

entendimento ou uma mudança de postura em relação à conservação e 

sustentabilidade é mais que urgente. Desde o final de 2019, o mundo vem sofrendo 

com a pandemia do novo Coronavírus. As pandemias podem estar relacionadas aos 

impactos antrópicos na natureza (GUENTHER, 2020). Entender a sustentabilidade e 

a importância da conservação das plantas é de grande importância, já que sem 

plantas que possibilitaram a vida no planeta e participam de diversos processos 

biológicos. Contudo, 20% das espécies de plantas do planeta estão ameaçadas de 

extinção, duas em cada cinco espécies de plantas estão em risco (ANTONELLI et al., 

2020; THOMAS et al., 2020). Mitigar os impactos da cegueira botânica e do 

analfabetismo botânico não só permite uma aproximação dos seres humanos com o 

mundo natural como também pode mudar a relação das pessoas com a natureza. 

No caso do Analfabetismo Botânico, o fenômeno está relacionado à 

displicência com a Botânica durante a educação básica e superior. Há desinteresse 

dos(as) estudantes em conhecer as plantas. No ensino superior, Uno (2009) aponta 

que uma alternativa é aplicar aspectos mais aplicados da Botânica nas aulas, o autor 

cita o caso da Universidade de Oklahoma que aumentou o número de formados em 

Botânica de 11 para 40. E como superar o analfabetismo botânico? Uno (2009) traz 

em seu trabalho “Botanical literacy: What and how should students learn about plants.” 

formas de superar o analfabetismo botânico, entre elas está o uso da literatura. O 

autor também defende o uso de atividades investigativas e desestimula aulas 

puramente expositivas e baseadas em promover a memorização. 

No próximo tópico, trazemos o olhar para o ensino de botânica a partir do tema 

biodiversidade vegetal, primeiramente enfocando o conceito de biodiversidade e, em 

seguida, tratando a abordagem do tema no ensino. 

4.1.2 Biodiversidade Vegetal 

A palavra biodiversidade foi cunhada por Walter G. Rosen e Edward O. Wilson 

em 1986. Contudo, somente em 1992, com a Conferência Mundial sobre Meio 
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Ambiente (ECO-92) o conceito se tornou popular. Sendo um conceito polissêmico, a 

biodiversidade está relacionada a diversidade de espécie, a diversidade genética e a 

diversidade ecológica, como explica Motokane et al. (2010 p.36) ao abordarem as 

categorias apresentadas por Lévêque (1999). No mesmo trabalho, os autores 

baseados em Wilson (1997) apresentam que o pesquisador Edward O. Wilson pública 

no livro Biodiversity II: understanding and protecting our biological resources uma 

definição de biodiversidade: 

Toda variação em todos os níveis de organização, desde os genes dentro de 
uma simples população local ou espécie, até as espécies que compõem parte 
de uma comunidade local e, finalmente, as próprias comunidades que 
compõem a parte viva dos ecossistemas multifatoriais do mundo. A chave da 
análise da biodiversidade é a definição precisa de qual nível de organização 
que se está interessado (MOTOKANE, et al., 2010, p.2). 

 

Já no art. 2º da Convenção sobre a Diversidade Biológica o termo 

biodiversidade está definido como a variabilidade de organismos vivos de todas as 

origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e 

outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 

compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 

ecossistemas (BRASIL, 2000).  

Diversos autores apontam que a biodiversidade não é um termo relacionado 

apenas ao mundo natural. O tema possibilita discussão sobre aspectos sociais, 

políticos, éticos e estéticos, trazendo uma dimensão mais abrangente, que vai além 

de aspectos biológicos (DIEGUES, 2000; PIVELLI, 2006). Para Diegues (2000), a 

manutenção da biodiversidade é um dos objetivos mais importantes quando se pensa 

em conservação biológica. A falta de entendimento sobre a biodiversidade impõe 

riscos à preservação do patrimônio natural (ANTONELLI et al., 2020).  

Ainda, Corlett (2016), ressalta a importância da marcação de qual grupo de 

organismos estamos nos referindo quando se trata de biodiversidade, devido ao fato 

de a diversidade animal receber mais atenção que a diversidade vegetal, 

corroborando com os trabalhos de Uno (2009), Wandersee e Schussler (2001), Balas 

e Monsen (2014) e Ursi et al. (2018). O autor aponta que essa falta de atenção pode 

ser motivada pelo fato de as plantas não terem o mesmo apelo que os animais, mesmo 

as plantas sendo tão importantes para manutenção da biosfera e da vida humana. 

Outro apontamento feito pelo autor é que até 2016 havia uma estimativa de 500.000 

espécies de plantas, sendo que os grupos de organismos vivos que ultrapassam esse 
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número são os besouros e os fungos. Sendo assim, os apontamentos de Corllet 

(2016) reforçam a importância do estudo da biodiversidade vegetal.  

O tema biodiversidade possibilita discussão sobre aspectos sociais, políticos, 

éticos e estéticos, trazendo uma dimensão mais abrangente, que vai além de aspectos 

biológicos. Esses aspectos são importantes para discussão em sala de aula, inclusive 

em relação à biodiversidade vegetal. Balas e Monsen (2014) afirmam que, ao trabalhar 

a biodiversidade vegetal local, proporciona-se que os estudantes reconheçam e 

valorizem as plantas.  

Além disso, o estudo da biodiversidade vegetal nas escolas é de grande 

importância para minimizar os impactos dos fenômenos da Cegueira Botânica e do 

Analfabetismo Botânico. Valendo ressaltar que, de acordo com a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2015, 84,72% da população brasileira vive em 

área urbana e a maioria dessa população vive sem contato diário com áreas naturais. 

Tal situação, para Salatino e Buckeride (2016), é uma das causas do distanciamento 

dos seres humanos das plantas. Desta forma a biodiversidade é algo distante da maior 

parte das pessoas (PIVELLI, 2006). 

O documento dos PCNs faz referência a importância do tema biodiversidade, 

ao ressaltar: 

Promover a ampliação do conhecimento sobre a diversidade da vida nos 
ambientes naturais ou transformados pelo ser humano, estuda a dinâmica da 
natureza e como a vida se processa em diferentes espaços e tempos. Tendo 
em vista uma reconstrução crítica da relação homem/natureza, contrapõe-se 
à crença do ser humano como senhor da natureza, a ela externo e alheio a 
seu destino, aprofundando o conhecimento conjunto das relações 
homem/natureza (BRASIL, 1998, p.42). 

 

Na BNCC o tema biodiversidade aparece na unidade temática “Vida e 

evolução” usado para discutir a preservação da biodiversidade, a importância para 

manutenção dos ecossistemas e do equilíbrio socioambiental. Apesar da BNCC 

mencionar a importância do tema biodiversidade (não apenas para o ensino de 

ciência, como para outros componentes, como geografia), ao contrário dos PCNs, traz 

pouco destaque para os vegetais (BRASIL, 2017). 

Sendo assim, se faz necessário uma reflexão sobre a importância da Botânica 

para o ensino de ciências/biologia, pois as plantas, além de serem a base da 

alimentação humana, são matéria-prima de diversos produtos, participam da 

regulação do clima e do carbono do planeta. Além disso, foram utilizadas por 
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botânicos para grandes descobertas na área da biologia, por exemplo, os estudos de 

Mendel com as ervilhas. 

Defendemos que o tema Biodiversidade Vegetal pode permear muitas das 

dimensões do Ensino de Botânica postuladas por Ursi et al. (2018), tais como: I) 

Ambiental considera as plantas constituintes chaves do ambiente, estando 

relacionadas a inúmeros processos ecológicos e serviços ecossistêmicos; II) 

Filosófica, cultural, histórica que como já citamos anteriormente, as plantas são 

utilizadas na alimentação, nos estudos de Mendel e o uso das plantas por 

comunidades para a produção de artesanato, chás entre outros; III) Médica por meio 

do isolamento de princípios ativos de plantas; IV) Ética que está relacionado à 

biotecnologia e o uso de algumas substâncias consideradas ilícitas; V) Estética devido 

à convivência e a apreciação das plantas são reconhecidamente promotores de bem-

estar. Desta forma, temas que abordam as plantas podem ser trabalhados em sala de 

aula a partir das diversas dimensões apresentadas por Ursi et al. (2018) a partir da 

perspectiva da Biodiversidade Vegetal. 

No entanto, para que professores(as) escolham os temas, as relações, os 

exemplos e as estratégias que podem produzir uma aprendizagem mais significativa 

é necessário que tenham um conhecimento do conteúdo de Botânica desenvolvido e 

não apenas isso, mas também que os(as) professores(as) entendam a melhor forma 

de ensinar conteúdos e habilidades. Desta maneira, é necessário que a formação 

inicial de professores(as) mobilize tais conhecimentos e possibilite que os(as) 

professores(as) façam relações entre os três principais domínios de conhecimento da 

sua profissão, o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico e o 

conhecimento tecnológico que ao interagirem forma dois novos conhecimentos: o 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo proposto por Shulman (1987), e o 

Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo  proposto por Koehler e Mishra 

(2008). 

4.2 Conhecimentos base e a formação de professores(as).  

Há uma grande diversidade de tipologias e classificações para abordar os 

saberes, conhecimentos e competências docentes. As diferentes tipologias e 
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classificações utilizadas pelos autores revelam o quanto é complexo o fazer do(a) 

professor(a). É importante destacar que a origem e a escolha de cada tipologia são 

marcadas pelo contexto histórico, social, científico e político na qual foram 

desenvolvidas. Sendo assim, não é possível realizar um estudo comparativo entre 

elas. No entanto, para todas, existem alguns elementos fundamentais: de saber, de 

saber fazer e de saber ser (BORGES, 2001; PUENTES, 2009). 

Enquanto Freire (1996), Gauthier (1998), Pimenta (1996) e Tardif (2012) 

utilizam o termo “saberes”, Shulman (1987) e seus sucessores trouxeram e trazem 

importantes contribuições para a formação de professores, com a tipologia de 

Conhecimento Base (Knowledge Base). No entanto, é importante marcarmos aqui que 

a utilização de termos como “saberes” ou “conhecimentos” reflete as concepções, 

experiências, ideais e aportes filosóficos de cada autor. 

Escolhemos para esta pesquisa os “Conhecimentos Base” propostos por 

Shulman (1987) e posteriormente por Koehler e Mishra (2008) como principal 

referencial teórico para analisar um curso de licenciatura em Biologia, uma vez que 

compartilhamos do pensamento de que é importante entendermos como um(a) 

professor(a) é preparado(a) para trabalhar um conteúdo específico em sala de aula e 

como ele lida com as potencialidades e dificuldades próprias desse conteúdo. 

4.2.1 Conhecimentos Base para Shulman 

Shulman é um pesquisador norte-americano mestre e doutor em Psicologia da 

Educação. Atua como professor universitário desde 1963. Ao realizar um trabalho em 

colaboração com um colega da Faculdade de Medicina, Shulman observou que os 

médicos adquiriram muitos conhecimentos a partir de sua prática e pensou que 

poderia ocorrer o mesmo com os(as) professores(as) (GOES, 2014). 

Puentes (2009) observa que nos trabalhos de Shulman não há uma 

preocupação clara em definir o termo “conhecimento”, no entanto, Shulman expõe que 

o conhecimento como algo que os professores deveriam saber, fazer e compreender. 

Em “Those who understand: Knowledge growth in teaching” Shulman ressalta as 

mudanças epistemológicas da educação com o passar do tempo. Se antes valorizava-

se o conhecimento do conteúdo, do conhecimento científico; posteriormente valorizou-
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se o conhecimento pedagógico. O autor defende que tanto o conhecimento do 

conteúdo como o pedagógico são importantes e que os professores(as) mobilizam 

estes e outros conhecimentos na sua prática de sala de aula e garantam um ensino 

de qualidade (Shulman, 1986, 1987; Puentes, 2009). 

Na década de 80, Shulman começou a lecionar na Universidade Stanford e 

percebeu que as pesquisas sobre o ensino tratavam pouco sobre o estudo do 

conteúdo específico a ser ensinado. Em 1986, em um de seus trabalhos, o 

pesquisador propôs três categorias para conhecimento do conteúdo: 1) Conhecimento 

do conteúdo específico; 2) Conhecimento do conteúdo pedagógico; 3) Conhecimento 

do currículo. No mesmo ano, Shulman em parceria com Sykes, listou oito 

conhecimentos bases dos professores. Além dos três colocados anteriormente, eles 

propuseram: 4) Educação geral/liberal incluindo habilidades básicas de ler, 

matemática, escrever e raciocínio; 5) Conhecimento geral dos princípios e da prática 

pedagógica; 6) Compreensão da diversidade dos alunos e das diferenças individuais; 

7) Habilidades de desempenho; 8) Fundamentos da profissão docente (incluindo 

história e política, filosofia e psicologia, fatores culturais e ética profissional) 

(SHULMAN, 1986; SHULMAN; SYKES, 1986). 

E no ano seguinte Shulman (1987) ainda buscando trazer um corpo de 

conhecimentos para professores(as) lista sete categorias de conhecimentos. O autor 

afirmou que se o conhecimento dos professores fosse organizado em uma 

enciclopédia, seria organizado nos seguintes componentes: 

1) Conhecimento do conteúdo (CCon), refere-se às diversas formas de 

organizar uma disciplina, com enfoques diferentes; 

2) Conhecimento pedagógico geral (CPG) refere-se aos princípios e estratégias 

mais abrangentes de gerenciamento e organização de sala de aula; 

3) Conhecimento curricular (CCur) refere-se ao conhecimento sobre os 

programas destinados ao ensino e as diretrizes para cada nível escolar; 

4) Conhecimento pedagógico do conteúdo (CPC ou em inglês Pedagogical 

Content Knowledge - PCK) refere-se ao conhecimento de como ensinar determinado 

conteúdo, é o amálgama entre o conteúdo e a pedagogia; 

5) Conhecimento dos aprendizes e suas características (CAlu) refere-se ao 

entendimento de como o estudante aprende, sua história de vida etc.; 

6) Conhecimento do contexto educativo (CCEd) refere-se ao conhecimento do 

funcionamento de uma escola; 
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7) Conhecimento dos fins educacionais (CFEd) refere-se aos propósitos e 

valores educacionais e suas bases filosóficas e históricas. 

A partir das categorias propostas por Shulman outros pesquisadores se 

debruçaram para estabelecer novas categorias de conhecimentos base, como está 

apresentamos no Quadro 1 com base nos trabalhos de Fernadez (2015), Barbosa 

(2019) e Silva e Fernandez (2021). 

 

Quadro 1 - Conhecimentos base de professores em diferentes pesquisas. 

Autor(es) Categorias de Conhecimentos Base 

Tamir (1988) 

1. Educação Liberal Geral 
2. Desempenho pessoal 
3. Tema 
4. Pedagógico Geral 
5. Pedagógico Específico 
6. Fundamentos da Profissão Docente 

Grossman (1990) 

1. Conhecimento do Tema 
2. Conhecimento Pedagógico Geral 
3. Conhecimento do Contexto 
4. Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 

Carlsen (1999) 

1. Conhecimento do tema 
2. Conhecimento Pedagógico Geral 
3. Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 
4. Conhecimento sobre o contexto específico 
5. Conhecimento sobre o contexto educacional geral 

Magnusson, 
Krajcik e Borko 

(1999) 

1. Conhecimento do Currículo de Ciências 
2. Conhecimento da Avaliação nas Ciências 
3. Conhecimento das Estratégias Instrucionais 
4. Conhecimento da Compreensão de Ciência dos Estudantes 
5. Conhecimento Pedagógico do Conteúdo. 

Rollnick et al. 
(2008) 

1. Conhecimento do Tema 
2. Conhecimento dos Estudantes 
3. Conhecimento Pedagógico Geral 
4. Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 
5. Conhecimento do Contexto 

Park e Oliver 
(2008) 

1. Conhecimento do Currículo em Ciências 
2. Conhecimento da Avaliação da Apr Ciências 
3. Conhecimento das Estratégias Instrucionais 
4. Conhecimento da Compreensão de Ciência dos Estudantes 
5. Conhecimento Pedagógico do Conteúdo. 

Cúpula do PCK 
(2012) 

1. Conhecimento da Avaliação 
2. Conhecimento Pedagógico 
3. Conhecimento do Conteúdo 
4. Conhecimento dos Alunos 
5. Conhecimento Curricular 

Carlson e Daehler 
(2019) 

1. Conhecimento dos Estudantes 
2. Conhecimento Pedagógico 
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3. Conhecimento Curricular 
4. Conhecimento da Avaliação 
5. Conhecimento do Conteúdo 
6. Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 
(coletivo/pessoal/em ação) 

Fonte: Fernandez (2015); Barbosa (2019); Silva; Fernandez (2021). 
 

Visando apoiar especificamente o desenvolvimento do CPC de professores(as) 

de Ciências, Daehler et al. (2015) realizaram o trabalho de analisar conjuntamente 

trabalhos produzidos ao longo dos anos, incluindo os discutidos na Cúpula do PCK de 

2012. As autoras identificaram o que denominaram de ingredientes do “molho secreto” 

que contribuem para o desenvolvimento do CPC de professores(as) que lecionam 

Ciências. Esses fundamentos, ou ingredientes (segundo as autoras) são:  

Ingrediente I - Relacionar a aprendizagem de Ciência com o Ensino de 

Ciências:  está relacionado às estratégias, modelos e exemplos que os professores 

escolhem para tornar os conceitos da Ciência compreensível e como eles 

compreendem as ideias dos estudantes sobre esses conceitos. 

Ingrediente II - Oferta de um currículo de alta qualidade para a aprendizagem 

de professores que sirva de exemplo para o ensino de ciências: está relacionado ao 

conhecimento sobre o currículo e a oportunidade de aprendizagens multimodais.  

Ingrediente III - Encaminhamento para uma compreensão conceitual profunda 

tanto da ciência quanto do ensino de ciências: possibilitar que os professores 

conheçam a complexidade da aprendizagem de determinados conteúdos, 

possibilitando que o professor garanta o rigor dos conceitos científicos, ou seja, não 

seja simplista no momento de explicar e cause erros conceituais.  

Ingrediente IV - Criação de sentido colaborativo: possibilitar que professores 

trabalhem em conjunto refletindo sobre a prática e construindo conhecimentos 

profissionais. 

Ingrediente V - Promoção de uma comunidade de profissionais: os professores 

são autoridades no ensino do componente curricular do qual se formaram, eles 

precisam, assim como os estudantes, desenvolverem uma identidade e constituírem 

uma comunidade de práticas epistêmicas relacionadas à educação.  

Entendemos que os ingredientes são potenciais indicadores úteis em 

pesquisas sobre os conhecimentos base e ao CPC relacionados aos conteúdos de 

Ciências e serão utilizados na presente pesquisa (conforme explicitados mais adiante 

neste texto).  
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A partir dos anos 2000, com a tecnologia digital cada vez mais presente nas 

salas de aula o conhecimento tecnológico torna-se um elemento tão essencial quanto 

o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico (HERRING; KOEHLER; 

MISHRA, 2016). Pesquisadores como Angeli e Valanides (2005), Mishra e Koehler 

(2006), Cox (2008), Jimoyiannis (2010), Porras-Hernández e Salinas-Amescua (2013) 

e Yeh et al. (2014) expandiram o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo para o 

Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo propondo modelos que 

incorporassem ao CPC o conhecimento relacionado a tecnologia. No próximo tópico 

apresentaremos como os autores Mishra e Koehler (2006) desenvolveram esse novo 

modelo.  

 

4.2.2 Conhecimentos base e a tecnologia: a ampliação dos domínios de Shulman 

Todos os modelos de conhecimentos base até aqui apresentados não 

consideram explicitamente o conhecimento dos professores acerca das tecnologias 

digitais. Pesquisadores, como Niess (2005), Koehler e Mishra (2008) e Angeli et al. 

(2016), entendem que o conhecimento sobre tecnologia é um dos elementos que 

compõem os conhecimentos base de professores. O que faz muito sentido, 

principalmente, a partir do ano de 2020 com a pandemia do novo coronavírus em que 

professores(as) saem das salas de aula físicas e entram nas salas de aulas virtuais. 

E será que este(a) professor(a) foi formado para ensinar usando a tecnologia a favor 

da aprendizagem?  

Yurdakul et al. (2012) apontam por meio de outras pesquisas que a falta de 

conhecimento de professores(as) em relação a tecnologia é uma das principais 

barreiras para a inserção da tecnologia no processo de ensino. Segundo os autores e 

autoras da pesquisa, a barreira não está somente no conhecimento do uso da 

tecnologia, mas também em como utilizar determinada tecnologia a favor da 

aprendizagem. Deste modo, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento 

pedagógico são importantes e, na visão destes autores o conhecimento tecnológico 

(como ensinar determinado conteúdo mediado por uma tecnologia) é tão importante 
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quanto. Assim nasce o Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo (CTPC) 

ou conhecido em inglês Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). 

O CTPC (TPACK, sigla em inglês) é um conhecimento que emerge a partir do 

CPC. O conceito do CTPC começa a surgir em 2001 com trabalho de Keating e Evans 

(2001), contudo, Mishra e Koehler (2006) entendendo que o(a) professor(a) precisa ir 

além do domínio da tecnologia como ferramenta, pois aparatos tecnológicos se 

tornam obsoletos em um curto espaço de tempo, trazem a tecnologia em primeiro 

plano e o conhecimento da tecnologia se torna um aspecto importante do 

conhecimento geral do professor. 

Em 2006, os pesquisadores Punya Mishra e Matthew J. Koehler apresentam 

por meio da publicação de um artigo na revista Teachers College Record o primeiro 

modelo de CTPC, que inicialmente a sigla em inglês é TPCK. A ideia dos 

pesquisadores era estabelecer a interação entre os três principais domínios de 

conhecimentos de professores(as): conteúdo, pedagógico e tecnológico. Mishra e 

Koehler (2006), constroem o modelo a partir da proposta de Shulman (1986; 1987), 

eles explicitam que o CPC como já foi citado anteriormente é a interação entre o 

conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico, como está representado 

na figura 1. 

 

Figura 1 - Interação entre o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico 
proposto por Mishra e Koehler em 2006. 

 
Fonte: Adaptado de MISHRA e KOEHLER (2006). Legenda: C = Conteúdo; P = Pedagógico.  

 

Contudo, Mishra e Koehler (2006), explicam que apesar de o conhecimento 

sobre tecnologia não ser considerado por Shulman, não significa que ele considerava 

esse conhecimento sem importância, apenas que na época a tecnologia não ocupava 

o mesmo espaço na educação como ocupava no momento que os autores 

desenvolveram o modelo e atualmente. Os pesquisadores lembram que a tecnologia 
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sempre esteve presente na sala de aula, mesmo em aulas tradicionais, no entanto, 

elas se tornaram transparentes, ou seja, comuns no cotidiano do(a) professor(a). É 

importante ressaltar que as tecnologias denominadas pelos autores como 

"transparentes" são: livros, lousa, máquinas de escrever, tabelas periódicas etc. O 

novo tipo de tecnologia digital apesar de ocupar um lugar na educação há algum 

tempo ainda é um desafio para professores(as) utilizarem de forma a facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, é sobre o conhecimento acerca da 

tecnologia digital que Mishra e Koehler se debruçam. Deste modo, os pesquisadores 

inserem esse conhecimento, como apresentado na figura 2.  

 

Figura 2 - Interação entre o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico 
e o conhecimento tecnológico proposto por Mishra e Koehler (2006). 

 
Fonte: Adaptado de MISHRA e KOEHLER (2006). Legenda: C = Conteúdo; P = Pedagógico; 
Tecnológico.  

 

Com a integração do Conhecimento Tecnológico, a intersecção dos três 

conhecimentos surge o CTPC e a partir desse momento eles desenvolvem um modelo 

para o Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo como está apresentado 

na figura 3. 
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Figura 3 - Modelo de Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo proposto 
por Mishra e Koehler em 2006. 

 
Fonte: adaptado de MISHRA e KOEHLER 2006, p. 12. (Tradução nossa) 

 

Koehler e Misha (2008) apresentam três domínios de conhecimento do 

professor: 1) Conhecimento Pedagógico; 2) Conhecimento Tecnológico; 3) 

Conhecimento do Conteúdo. O modelo proposto pelos autores demonstra como a 

intersecção desses domínios geram outros conhecimentos. Na intersecção entre o 

Conhecimento do Conteúdo e o Conhecimento Pedagógico está o Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo; já na intersecção entre o Conhecimento Pedagógico com o 

Conhecimento Tecnológico está o Conhecimento Tecnológico Pedagógico; e na 

intersecção entre o Conhecimento Tecnológico e o Conhecimento do Conteúdo está 

o Conhecimento Tecnológico do Conteúdo; e como já apresentamos, na intersecção 

de todos os domínios está o Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo. Os 

autores definem os componentes dos conhecimentos base como: 

I) Conhecimento Tecnológico (CTec), refere-se à capacidade das pessoas 

utilizarem a Tecnologia da Informação de forma produtiva em sua vida de forma que 

consigam reconhecer quando essa tecnologia ajuda ou dificulta no alcance de um 

objetivo. Contudo, os autores apontam que esse conhecimento não é fixo devido ao 

avanço acelerado da tecnologia; 
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II) Conhecimento do Conteúdo Tecnológico (CCTec), refere-se à compreensão 

da maneira pela qual a tecnologia e o conteúdo influenciam multualmente. A escolha 

da tecnologia pode permitir ou restringir os tipos de ideias que quais tecnologias são 

mais adequadas para abordar determinados conteúdos; 

III) Conhecimento Pedagógico Tecnológico (CTPed), refere-se à compreensão 

de como o ensino-aprendizagem muda quando são usadas tecnologias específicas. 

Esse conhecimento inclui reconhecer as possibilidades e limitações pedagógicas de 

várias ferramentas tecnológicas, requerendo uma compreensão mais profunda e tais 

tecnologias e dos contextos disciplinares nos quais elas funcionam; 

IV) Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo (CTPC), refere-se ao 

ensino eficaz com a tecnologia, requer uma compreensão da representação de 

conceitos usando tecnologias; técnicas pedagógicas que usam tecnologias de 

maneiras construtivas para ensinar conteúdo; conhecimento do que torna os conceitos 

difíceis ou fáceis de aprender e como a tecnologia pode ajudar a corrigir alguns dos 

desafios que os estudantes enfrentam; compreensão do conhecimento prévio dos 

alunos e teorias da epistemologia; e entendimento de como as tecnologias podem ser 

usadas para construir o conhecimento existente e desenvolver novas epistemologias 

ou fortalecer as antigas. 

Assim como o CPC é o amálgama dos conhecimentos dos(as) professores(as), 

entendemos que o CTPC compõe esse amálgama no que se relaciona ao uso da 

tecnologia para a aprendizagem. Inicialmente a sigla em inglês utilizada para o 

Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo era o TPCK, no entanto, em 

2007, no Journal of Computing in Teacher Education Thompson e Mishra trazem uma 

discussão em torno da sigla TPCK. Segundo os autores, a sigla causa bastante 

confusão. E após a ajuda de líderes de associações de formação de professores e 

editores de periódicos na 9ª Cúpula Anual de Liderança em Tecnologia Nacional, 

chegaram à sigla TPACK cuja pronúncia é “tee-pack”.  Thompson e Mishra (2007), 

explicam que não foi apenas adicionar uma vogal no termo, a sigla captura dois 

aspectos principais do trabalho com a integração da tecnologia ao CPC: I) Ênfase nos 

três tipos de conhecimento (Tecnológico, Pedagógico e Conteúdo) e; II) que os três 

conhecimentos devem ser considerados um único bloco integrado, ou seja, que os(as) 

professores(as) utilizam a tecnologia a favor da aprendizagem dos(as) estudantes.   

Deste modo, Koehler e Misha (2008) e Thopson e Mishra (2007) apontam para 

complexidade do CTPC que se traduz no fazer do(a) professor(a), pois ensinar 
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consiste em uma habilidade cognitiva complexa em que o(a) docente necessita fazer 

conexão entre a teoria e a prática, articulando todos os conhecimentos supracitados 

em situações reais e contextos diversificados.  

Desta maneira, fica evidente que o CTPC não se resume em apenas inserir a 

tecnologia ao ensino de determinado conteúdo, está relacionado em como o(a) 

professor(a) utiliza determinada tecnologia emergente para ensinar determinado 

conteúdo (YURDAKUL et al., 2012). Aqueles(as) professores(as) que enfrentam o 

desafio de manter-se atualizados com uma tecnologia tão fluida, enfrentam um 

segundo desafio, o de adaptarem parte desta tecnologia para educação, por exemplo, 

Facebook®, YouTube®, Google Earth® entre outros não foram criados com fins 

educativos. Durante o período de pandemia que foi necessário o distanciamento 

social, professores(as) do Brasil das diversas etapas de ensino utilizaram esses e 

outros recursos. Contudo, apesar de muitos professores reconhecerem o valor 

pedagógico dessas ferramentas apresentam dificuldades para utilizarem para 

aprendizagem (KOEHLER et al. 2011).  Deste modo, acreditamos que a formação 

inicial de professores(as) é momento oportuno para que o CTPC e os outros 

conhecimentos base propostos por Shulman (1986; 1987), Mishra e Koehler (2006) e 

Koehler e Mishra (2008) sejam mobilizados.  

Em busca de apresentar como o CTPC pode ser desenvolvido e mobilizados 

em professores(as), no ano de 2011, Koehler e colaboradores publicaram na 

International Journal of Learning Technology um artigo que trouxe uma nova 

abordagem para o desenvolvimento do CTPC de professores(as) o “learning 

technology by design (LT/D)”. Os autores afirmam que os(as) professores(as) 

precisam de contextos de aprendizagem que enfatizem os três domínios do CTPC 

(Conhecimento - o que ensinar? Pedagogia - como ensinar? E tecnologia - usando as 

ferramentas?) em conjunto, pois segundo eles isso é um ato de design. 

A proposta dos autores(as) está baseada em aulas que propiciam um trabalho 

colaborativo na resolução de problemas reais, a ideia não é repertoriar os licenciandos 

ou docentes experientes com as ferramentas tecnológicas, pois estas se tornam 

obsoletas rapidamente, mas permitir a partir de um problema que eles(as) criem 

soluções utilizando as ferramentas disponíveis.   

A partir do exposto por Koehler et al. (2011), surge uma questão: A modalidade 

EaD possibilita uma possibilidade maior de desenvolvimento do CTPC pelo fato 

dos(as) estudantes estarem imersos no ambiente virtual de aprendizagem e utilizarem 
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a tecnologia como mediadora da aprendizagem? Rolando (2017), concorda com 

Koehler et al. (2011), ao afirmarem que se apoiando no tripé conteúdo, pedagogia e 

tecnologia os cursos de formação de professores podem promover ambientes ricos. 

Baran et al. (2017), apontam que a integração da tecnologia é um componente 

indispensável na formação inicial de professores(as). Apoiados em Tondeur et al. 

(2012), os autores afirmam que para ocorrer a integração do conhecimento sobre 

tecnologia na formação inicial de professores(as) é necessário serem considerados 

12 temas-chave que envolvem questões institucionais como treinamento dos 

profissionais que atuaram na formação dos(as) futuros(as) professores(as) e o 

planejamento dos(as) professores(as) formadores(as) em relação ao uso da 

tecnologia para o ensino, pois não basta dar bons exemplos, os(as) licenciandos(as) 

precisam avaliar e discutir o uso de determinadas tecnologias.  

Para ocorrer a mobilização do CTPC é necessário a criação de ambientes de 

aprendizagem onde os(as) licenciandos(as) busquem soluções para problemas, ou 

seja, que partindo de um determinado conteúdo eles(as) busquem estratégias e 

ferramentas tecnológicas que possibilitem a aprendizagem do conteúdo, além disso, 

é importante que os(as) licenciandos(as) tenham feedbacks contínuos sobre suas 

competências com o uso da tecnologia no ensino (BARAN et al., 2017). 

4.3 Por que formação de professores?  

A partir do entendimento de que para se constituírem como profissionais da 

educação, professores(as) necessitam desenvolver os Conhecimentos Base. Esses 

conhecimentos são, ou pelo menos deveriam ser mobilizados em cursos de formação 

inicial e continuada. Para a nossa pesquisa o papel da formação de professores é 

essencial, dessa forma, conceituaremos formação de professores e apresentaremos 

um breve histórico da formação de professores no Brasil. 

De acordo com Garcia (1999, p.19), o conceito de formação de professores 

pode assumir três dimensões: I) Como uma função social de transmissão de saberes 

que se exerce em benefício do sistema socioeconômico ou da cultura dominante. II) 

Como um processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa que se realiza 

como um efeito de possibilidades de aprendizagem e de experiências de sujeitos. III) 
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Formação como instituição quando nos referimos à estrutura organizacional que 

planifica e desenvolve as atividades de formação. O autor amparado por Berbaum 

(1982) pontua que a utilização do termo “formação” está relacionada às ações 

realizadas com adultos, uma vez que se destina ao desenvolvimento de saberes como 

o “saber-fazer” mais do que o “saber-ser”. Já para Zabalza (2004) a formação está 

relacionada ao processo de desenvolvimento que o sujeito humano percorre até 

atingir o estado de plenitude pessoal.  

Desta forma, ao considerar a docência e o ato de ensinar uma profissão, se 

faz necessário, assim como em outras profissões, assegurar que os sujeitos tenham 

o domínio da ciência, da arte, da técnica, ou seja, apresentem habilidade profissional 

para exercer determinada função. Historicamente a preocupação com a formação de 

professores ocorreu de forma institucional a partir da Revolução Francesa, dando 

início ao processo de criação das Escolas Normais. A primeira Escola Normal foi 

instalada em Paris em 1794. Além da França, outros países (como Itália, Alemanha, 

Inglaterra e os Estados Unidos) também adotaram as Escolas Normais (SAVIANI, 

2009).  

No Brasil, no século XIX, a formação de professores teve, início com a Lei das 

Escolas de Primeiras Letras (promulgada em 15 de outubro de 1827), a partir do 

ensino mútuo, no qual a formação era baseada somente em ensinar as primeiras 

letras e instrução do método (TANURI, 2000; SAVIANI, 2009). Após esse período, 

com a promulgação do Ato Adicional de 1834, a formação de professores segue o 

modelo europeu e são criadas as Escolas Normais, que correspondem inicialmente 

ao nível secundário. A partir do século XX, tal correspondência ocorreu com o Ensino 

Médio (TANURI, 2000; SAVIANI, 2009; GATTI, 2010).  

Já o século XX é marcado pelo surgimento dos institutos de educação. O 

diferencial desses institutos é o fato de serem voltados tanto para o ensino como para 

a pesquisa. O Instituto de Educação do Distrito Federal foi criado e implantado por 

Anísio Teixeira em 1932 e o Instituto de Educação de São Paulo foi implementado por 

Fernando de Azevedo em 1933, ambos inspirados na ideia da Escola Nova. Os 

institutos tinham como objetivo corrigir as distorções na formação de professores 

promovidas pelas Escolas Normais, adotando um modelo de formação pedagógico-

didático. Nesse modelo, a formação do professor vai além do domínio dos conteúdos, 

necessário o preparo pedagógico (SAVIANI, 2009).  
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Posteriormente, no ano de 1934, os Institutos de Educação do Distrito Federal 

e de São Paulo foram incorporados, respectivamente, a Universidade do Distrito 

Federal e a Universidade de São Paulo. A formação de professores passa a ser 

realizada por meio dos cursos de Licenciatura e Pedagogia, utilizando o modelo 3 + 

1, ou seja, três anos para os estudos de disciplinas específicas e um ano para 

formação pedagógica (SAVIANI, 2009). As licenciaturas em Ciências e Biologia, foco 

da presente pesquisa, insere-se justamente nesse contexto. A necessidade de 

repensar os cursos de formação de professores na área de Ciências em diversos 

países está relacionada às reformas dos currículos de Ciências assim como as 

concepções sobre o Ensino de Ciências (VAN DRIEL, et al., 2002). 

Antes de focarmos na formação de professores(as) no Brasil na década de 60, 

acreditamos ser pertinente abordar o contexto desse momento histórico.  No 

panorama mundial, a década de 60, em relação à formação docente na área de 

Ciências, seguia-se uma tendência tecnicista. Tal abordagem acarretou diversos 

problemas para o Ensino de Ciências, como a fragmentação das disciplinas e o 

distanciamento da realidade escolar. Na época, as teorias comportamentalistas 

vigoravam, o professor era concebido como um executor de tarefas programadas, um 

técnico capaz de obter o controle da aprendizagem dos estudantes, modificando, 

eliminando ou introduzindo comportamentos nos mesmos (NASCIMENTO et al., 

2010).  

No Brasil, após o golpe militar de 1964, ocorreram adequações no campo da 

educação. As Escolas Normais deixaram de existir e a rede de ensino também se 

expandiu, exigindo um número maior de professores (SAVIANI, 2009; NASCIMENTO 

et al.,2010). A demanda gerada para o Ensino de Ciências foi suprida a partir da 

criação das licenciaturas de curta duração por instituições privadas, além da 

permissão de atuação nas escolas de docentes não habilitados (NASCIMENTO et al., 

2010).  

Pensando-se nas universidades, no ano de 1968, a Lei 5.540 reestruturou o 

ensino universitário, criando a estrutura departamental e a criação de institutos, que 

ficaram responsáveis pela formação dos conhecimentos específicos dos licenciandos, 

enquanto as faculdades de educação focaram-se em sua pela formação pedagógica. 

Os cursos se tornaram cada vez mais conteudistas, com aulas de laboratório que 

visavam apenas confirmar a teoria ensinada (NASCIMENTO et al., 2010). Nessa 

mesma época, Shulman começou a desenvolver o pensamento sobre os 
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Conhecimentos Base, ele ponderou que tanto o Conhecimento do Conteúdo como o 

Conhecimento Pedagógico são importantes e que da junção desses conhecimentos 

se forma um novo conhecimento o CPC. 

Na primeira metade da década de 70, a formação de professores ainda está 

sob influência da teoria comportamentalista e privilegia a dimensão técnica e a 

instrumentalização da ação educativa. Apenas na segunda metade da década de 70, 

após críticas dos pesquisadores em educação, a formação docente começa a ser 

repensada. O objetivo era formar professores que formassem estudantes críticos em 

relação ao contexto político-social. Contudo, essa nova concepção de educação não 

foi tolerada pelo regime vigente no Brasil. Mesmo com todos esses movimentos 

educacionais, os cursos de formação de professores de Ciências continuavam com o 

modelo tecnicista (NASCIMENTO et al., 2010). 

A década de 80, marcada por mudanças no contexto político do Brasil 

ocorrendo a redemocratização. Na educação, além das novas teorias educacionais, a 

docência passou predominantemente a ser entendida como uma atividade complexa, 

tendo a formação dos(as) professores(as) o objetivo de garantir uma qualidade no 

ensino, sendo que estes deveriam ser conscientizados sobre a função da escola 

(ARROYO, 1985; NASCIMENTO et al., 2010). Em 1980, os cursos de formação de 

professores foram reformulados, os cursos de curta duração foram extintos e houve 

muitas críticas aos currículos dos cursos de formação docente por estarem ainda 

apoiados na lógica da racionalidade técnica3.  A necessidade da formação do(a) 

professor(a) reflexivo(a) era cada vez mais proeminente (NASCIMENTO et al., 2010). 

O início da década de 90 é marcado pela promulgação da nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 936 e a elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). Esses documentos indicavam que as escolas devem 

formar os estudantes de forma integral. A partir dessa nova concepção, as 

universidades começaram a elaborar propostas de formação continuada para os(as) 

professores(as). Com a constatação de inúmeros problemas relacionados à formação 

inicial docente, nesse período, as propostas de formação de professores da área de 

Ciências passaram a integrar projetos que articulavam a ciência, a tecnologia e a 

 
3 Racionalidade técnica enfatiza o treinamento de habilidades comportamentais, sendo estruturado em 

função da transmissão de conteúdos ditos científicos, assumidos como suficientes para o trabalho de 
ensino. O professor é visto como um técnico que, de forma objetiva, deve pôr em prática os 
conhecimentos científicos e pedagógicos que estudou na formação (DINIZ-PEREIRA, 2011, p. 19-28). 
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sociedade (NASCIMENTO et al., 2010). Nas últimas décadas do século XX, com as 

reformas da educação básica, o número de pesquisas relacionadas à 

profissionalização dos professores aumentou exponencialmente. Na América Latina, 

esse número crescente nas pesquisas aparece principalmente na década de 90. 

No século XXI, a formação dos professores assume um caráter amplo. O(A) 

professor(a) tem que ser capaz de compreender a realidade do seu tempo e construir 

uma consciência crítica que lhe permita transformar o ambiente escolar onde está 

inserido. A formação docente é considerada estratégica para as políticas educacionais 

(FREITAS, 2002; NASCIMENTO et al., 2010). Porém, os cursos de licenciaturas, tanto 

em relação a sua institucionalização, como em relação ao seu currículo, ainda são 

alvos de discussões. Gatti (2010) aponta que alguns estudos demonstram problemas 

nos propósitos formativos atribuídos às licenciaturas. 

Alguns autores trazem dão luz a estes problemas. Como é o caso de Uno 

(2009), o autor afirma que os cursos universitários não passam de um processo de 

absorção de vocabulários, definições e reconhecimento de respostas corretas, os(as) 

graduandos(as) pouco são inseridos em processos reflexivos. Recuperamos o que 

Baran et al. (2017) trazem sobre o desenvolvimento do conhecimento CTPC de 

professores(as), ao não serem inseridos em um ambiente reflexivo de avaliação e 

feedback do uso das tecnologias a favor da aprendizagem, apenas por meio de 

exemplos é pouco efetivo. Extrapolamos a afirmação de Baran e colaboradores(as) 

para todo processo de formação de professores(as).  

Outro trabalho que aponta problemas com a formação inicial de professores(as) 

é Leite (2016), um dos problemas apontados pela autora está relacionado a um 

distanciamento entre a formação inicial e a realidade escolar. Para os(as) 

professores(as) iniciantes, fica a sensação de que os conhecimentos adquiridos nas 

licenciaturas têm pouca relação com os conhecimentos e as práticas profissionais. A 

experiência profissional é importante, desde que seja entendida como uma extensão 

e enriquecimento dos conhecimentos construídos na formação inicial. Devemos 

chamar a atenção que a escola é um local dinâmico e que os licenciandos necessitam 

entender minimamente esse dinamismo ao atuarem como professores.  

Dentre as diversas políticas públicas que visam minimizar o impacto entre a 

formação teórica e o fazer prático em sala de aula destacamos o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). O programa é uma ação da 

Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC) 
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sendo criado em 2007 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). O PIBID visa proporcionar aos licenciandos uma aproximação 

prática com o cotidiano das escolas de educação básica e com o contexto que elas 

estão inseridas (BRASIL, 2013). Outra ação desenvolvida pela CAPES é o Programa 

de Residência Pedagógica, instituído em 2018. Segundo a Portaria nº 38 de 28 de 

fevereiro de 2018, apresenta que o programa tem como finalidade apoiar as 

Instituições de Ensino Superior na implementação de projetos inovadores que 

estimulem a articulação entre a teoria e a prática nos cursos de licenciatura. 

Outras políticas públicas foram e estão sendo implementadas visando suprir 

uma demanda profissional e formar professores(as) cada vez mais qualificados para 

atuarem em sala de aula. Entre essas políticas públicas é de grande interesse de 

pesquisa aquelas relacionadas à formação de professores(as) na modalidade à 

distância. Deste modo, destacamos a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

por meio do decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006. Para o desenvolvimento da 

modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a 

oferta de cursos e programas de educação superior no país. A ideia do Sistema UAB 

é levar as universidades públicas, por intermédio da educação à distância (EaD), para 

locais distantes e/ou isolados, como forma de universalizar o acesso ao ensino 

superior. Além disso, a UAB tem como meta prioritária a formação inicial de 

professores(as) da educação básica, como forma de contribuir com a Política Nacional 

de Formação de Professores (BRASIL, 2006).  

4.3.1 A formação de professores e a EaD: diversos contextos 

Assim como os aparatos tecnológicos com o passar do tempo modificaram a 

forma de ensinar, os(as) professores(as) também precisaram adequar-se a essa nova 

forma de ensino. Desde o início do século XXI, a tecnologia digital se faz presente no 

cotidiano das escolas e os estudantes se relacionam com esse tipo de tecnologia cada 

vez mais de forma intensa. Esse movimento força professores(as) a se reinventarem 

e transformarem suas aulas, pois já fazem parte do sistema educacional, o que se 

mostra um desafio, pois durante um longo período, o conhecimento do professor se 

manteve intacto. Já os professores que estão no processo de formação necessitam 
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experienciar esse novo modo de ensinar. Deste modo, a fase da formação inicial de 

professores(as) deve estar alinhada à realidade das escolas.  

Como já foi mencionado anteriormente consideramos que os cursos à distância 

de formação inicial de professores(as) podem apresentar um grande potencial para o 

desenvolvimento dos conhecimentos relacionados a tecnologia, pois estes já estão 

imersos no ambiente virtual de aprendizagem, pois os(as) licenciandos(as) precisaram 

acessar por meio do AVA os textos, as videoaulas, interagirem no fórum etc.  

A partir do que foi mencionado na seção anterior sobre as políticas públicas de 

formação de professores(as) e a partir do contexto histórico da educação no Brasil a 

EaD está cada vez mais envolvida com a formação de professores e tem sido uma 

ferramenta importante para esses profissionais da educação, tanto para iniciarem sua 

formação, como para a formação complementar. Os cursos de licenciatura e 

pedagogia seguem tanto as teorias pedagógicas propostas quanto às políticas 

públicas para o ensino superior. Entretanto, tanto na esfera das políticas públicas para 

educação, quanto na pesquisa em educação e ensino, o surgimento e avanço 

tecnológico tem ocupado um papel cada vez maior na formação docente (GARCIA; 

BIZZO, 2013). 

Gomes (2009) aponta que o surgimento da EaD se deu fora do contexto da 

educação formal e convencional e utilizou desde correspondência até as Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC’s). Segundo Teixeira e Barchuck (2013) apesar 

de registros de cursos de taquigrafia a distância a partir de 1720, a EaD surgiu em 

meados do século XIX, em virtude do desenvolvimento dos meios de transporte e de 

comunicação. No Brasil as autoras consideram como marco inicial a criação da Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, entre 1922 e 1925, com o plano da utilização da 

radiodifusão como forma de ampliar o acesso à educação. Entre o fim da década de 

80 e início da década de 90 deu-se uma nova fase para EaD no Brasil com a utilização 

de videotextos proporcionando a integração de diversas ferramentas tecnológicas. Em 

1989, foi criada pela Universidade Nacional de Brasília (UnB), o Centro de Educação 

Aberta Continuada a Distância (Cead) visando consolidar a educação à distância no 

território nacional.  

As iniciativas que fomentaram a EaD no Brasil permitiram um crescimento da 

modalidade nos anos posteriores.  A importância da EaD no Brasil, como já citado 

anteriormente, é o acesso ao ensino superior em locais longínquos que não possuem 

universidades físicas. Para atender uma demanda de um país como o Brasil seria 
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necessário a construção de grandes universidades todos os meses 

(REIFSCHNEIDER, 2006). Desta forma, a EaD no país vem para tentar suprir a 

demanda. Para entendermos um pouco mais do papel da EaD em países como o 

Brasil será necessário adentrarmos no conceito da educação à distância e em como 

ela acontece no Brasil e no mundo. 

4.4 Conceito e histórico da EaD no Brasil e no Mundo 

A terminologia utilizada para designar o ensino à distância passou por 

mudanças a partir de um contexto histórico e político. Segundo Formiga (2009), desde 

o ano de 1830 até às três primeiras décadas do século XX era utilizado a terminologia 

de ensino por correspondência. Entre as décadas de 1930 e 1940 predominava o uso 

de termos como ensino à distância e educação a distância, educação permanente ou 

continuada. No início da segunda metade do século XX era utilizada a teleducação. E 

a partir da década de 1960 foram utilizados termos como educação aberta à distância, 

aprendizagem a distância, aprendizagem por computador, e-learning e aprendizado 

virtual, com a pandemia surge mais uma denominação/situação o Ensino Remoto 

Emergencial. É possível perceber que o uso dos termos foi se modificando conforme 

a tecnologia e o contexto histórico mudavam. Contudo, no Brasil ainda se utiliza com 

bastante frequência a terminologia de “Educação a distância”, possivelmente devido 

ao fato desse termo aparecer na legislação que regulamenta essa modalidade de 

ensino.  Na primeira página do Decreto nº 5.622/05 que regulamenta o art. 80 da Lei 

de Diretrizes e Bases de 1996 a educação a distância é a 

[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos 
(BRASIL, 2005, p.1). 

 

No entanto, Formiga (2009) crítica a forma como se produz a legislação 

brasileira, tanto no sentido do uso das terminologias como em relação aos conceitos 

trazidos pela legislação. Na primeira década do século XXI, o autor chama a atenção 

dos legisladores sobre o mau uso da terminologia quando trata da EaD e a 

transferência da educação formal para essa modalidade sem uma reflexão prévia. O 
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autor atribui esses problemas da legislação brasileira à falta de consulta a 

especialistas da área. Posteriormente iremos nos aprofundar um pouco mais na 

legislação que orienta a EaD.  

Partindo do contexto apresentado por Formiga (2009) sobre o uso das 

terminologias em relação ao ensino à distância, optamos pelo uso do termo “educação 

à distância”, pois é o termo mais utilizado pelos pesquisadores da área. Inicialmente 

a teoria em EaD propunha considerar o aprendiz e a aprendizagem independente. A 

teoria foi proposta por Wedemeyer e a ideia era que os estudantes do ensino superior 

ficassem mais livres nos campi das universidades e tanto os estudantes como os 

professores desenvolvessem suas atividades em momentos separados (ARANTES et 

al., 2011). 

Já Peters (2010), aponta que a EaD está fortemente ligada à industrialização. 

O autor apresenta que na história a industrialização está marcada por três períodos. 

O primeiro período é o surgimento da industrialização com o uso das máquinas e 

novas fontes de energia. No segundo momento, que está marcado pela continuação 

e intensificação da indústria e pelo uso de novas tecnologias como petróleo, motores 

e eletricidade. Já o terceiro momento refere-se à economia da informação, ou seja, o 

surgimento dos computadores, telefones e o crescente papel da pesquisa científica 

no desenvolvimento econômico. Peters (2010) ainda afirma que a EaD nunca poderia 

ter se desenvolvido nas sociedades pré-industriais. Podemos entender então a 

educação à distância é um fruto da industrialização? Peters (2010) explica esse fato 

a partir de sete dimensões: histórica, cultural, antropológica, social, educacional e 

econômica. Entendemos que todas as dimensões são importantes para que se possa 

entender a educação industrializada, contudo, vamos dar à luz a dimensão 

educacional, pois é a dimensão que está mais relacionada com o objetivo da presente 

pesquisa. 

Em relação à dimensão educacional, Peters (2010) aponta que a 

industrialização permitiu novas possibilidades de educação com o objetivo de atender 

as necessidades geradas pela própria industrialização, como facilidade de 

aprendizagem autônoma, aprendizagem de adultos, oferecer formas alternativas de 

estudo, maior acesso à informação e a consolidação da educação continuada, já que 

após o ensino superior os estudantes têm mais dificuldades de continuarem seus 

estudos devido às demandas de trabalho. 
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No entanto, na primeira década do século XXI, pouca pesquisa se produziu 

sobre a EaD (PETERS, 2010).  Ao voltarmos nossa atenção para os movimentos da 

EaD, destacamos que em meados do século XIX, acontece “a primeira abordagem 

geral à educação a distância” (PETERS, 2010). Influenciadas pelo processo de 

industrialização, são promovidas transformações tecnológicas, profissionais e sociais 

na vida em diferentes locais. Neste período, desponta a edição de materiais 

impressos, ao surgirem várias escolas por correspondência em países como 

Inglaterra, França e Alemanha e, posteriormente, em diferentes continentes. A 

“instrução” era oferecida para as pessoas, essencialmente, por material impresso, na 

busca de qualificar os trabalhadores frente às novas tarefas e metodologias dos 

processos produtivos (PETERS, 2010) 

No Brasil, assim como em outros países, a educação à distância surgiu muito 

antes da inserção das tecnologias digitais. Essa modalidade ocorre por diversas fases 

que vai do ensino por correspondência e rádio, o uso da televisão e a por último a 

internet. A fase atual na qual utiliza-se diversas tecnologias permite uma maior 

interação dos professores com os estudantes e entre os estudantes. 

(REIFSCHNEIDER, 2006; TEIXEIRA, BARCHUK, 2013). No entanto, na realidade 

brasileira poucos pesquisadores se debruçaram sobre o tema, a maior parte deles 

defende o uso da EaD, mas poucos fazem uma crítica em relação a como a EaD foi e 

está sendo incorporada no país. Esse cenário se modificou ao enfrentarmos a 

Pandemia do novo Coronavírus. No ano de 2020, os pesquisadores e as 

pesquisadoras da área perceberam que a EaD estava longe de ser a salvação da 

educação no país e que as questões sociais e econômicas que resultam no não 

acesso aos recursos tecnológicos. Assim, retomamos as dimensões trazidas por 

Peters (2010) a EaD deve ser pensada não sob um único aspecto e sim a partir de 

um conjunto deles, pois são uma barreira para que a EaD se consolide no país.  

Os primeiros registros da EaD no país são anteriores a 1900, na época já 

existiam publicações em jornais com cursos profissionalizantes de datilografia 

oferecidos por professores particulares. Contudo, o marco histórico é a instalação de 

Escolas Internacionais, em 1904. Os cursos oferecidos eram profissionalizantes, 

tendo como público-alvo pessoas que buscavam empregos nos setores de comércio 

e serviço (ALVES, 2009). Como já anunciado por Peters (2010), é a educação a 

serviço da qualificação profissional.  
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Inicialmente a EaD era por correspondência e a partir de 1923, com a fundação 

da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, cuja a função era possibilitar a educação 

popular. Com o uso da difusão por rádio, outras regiões começaram a promover 

programas educativos. Dentre os inúmeros programas, Alves (2009) destaca, a 

Escola Rádio-Postal, A Voz da Profecia, a Universidade do Ar e a Fundação Padre 

Landell de Moura, no entanto, o autor aponta que o desmonte da EaD via rádio fez 

com que o Brasil caísse no ranking internacional de educação à distância. 

Entre as décadas de 60 e 70, Alves (2009) destaca o uso da televisão como 

aparato tecnológico para promoção da EaD. Em 1969, foi criado o Sistema Avançado 

de Tecnologias Educacionais que previa a utilização de rádio, televisão e outros 

meios. Apesar de todo o incentivo, o uso de canais abertos como meio de difusão não 

apresentou resultados importantes, pois na maioria dos casos os programas eram 

transmitidos em horários incompatíveis com a disponibilidade dos estudantes. O autor 

destaca positivamente a iniciativa da TV Escola, que a forma de difusão depende das 

emissoras abertas ou a cabo para acesso da população. 

No Brasil, já na década de 70, a EaD é utilizada para a capacitação de 

professores por meio da Associação Brasileira de Teleducação (ABT). Lopes et al. 

(2007) destacam alguns cursos que foram criados e implementados a partir dos anos 

70, como o curso de pós-graduação oferecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

do Pessoal de Ensino Superior (CAPES), o Projeto Ipê, o Projeto “Um salto para o 

futuro” e a criação do canal Futura com programas exclusivamente ligados à 

educação.  

Nas últimas décadas do século XX, a EaD entra em um novo cenário. Os 

computadores chegam ao Brasil e no campo da educação o acesso a essa tecnologia 

é dada por meio das universidades. A década de 90 é marcada pela publicação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 que traz a EaD pela primeira 

vez na história do Brasil com a força de uma lei. Posteriormente, muitas leis, decretos 

e portarias foram publicados com o objetivo de regulamentar a modalidade e muitas 

iniciativas foram implementadas como a criação da Secretaria de educação à 

Distância (Seed) do MEC, reformulação na Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), criação da Associação Brasileira de Educação à 

Distância (Abed) e a criação da Universidade Virtual Pública do Brasil (UniRede) 

(MILL, 2012).  
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No século XXI, é possível ressaltar dois momentos da EaD no país, um de nível 

federal e outro estadual. O primeiro, em 2005, foi a criação da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) que além de promover a ampliação da EaD o governo se responsabiliza 

pela modalidade (MILL, 2012). O segundo, em 2008, especificamente no Estado de 

São Paulo foi criado a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) 

visando promover o ensino, a pesquisa e extensão (VAGOT et al., 2016).  

A UAB funciona a partir de um sistema de parcerias com universidades públicas 

de todo Brasil que tem como objetivo implementar cursos de ensino superior em 

regiões do Brasil com difícil acesso a essa etapa da educação. Já a UNIVESP tem o 

mesmo objetivo expandir o ensino superior gratuito por meio da ampliação do número 

de vagas nas três universidades públicas paulistas (Universidade de São Paulo – 

USP, Universidade de Campinas – UNICAMP e a Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho - UNESP) (VAGOT et al., 2016; MILL, 2018). 

Com uma parceria com a Fundação Padre Anchieta e a implementação da 

tecnologia digital no sistema possibilitou a criação da Univesp-TV, um canal aberto 

dedicado exclusivamente à programação da universidade virtual. Durante a pandemia 

do novo Coronavírus, com a implantação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) foi 

utilizada para transmitir aulas para os(as) estudantes do ensino básico da rede 

estadual de educação de São Paulo. Os cursos promovidos pela UNIVESP possuem 

aporte pedagógico e tecnológico do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e dos 

polos distribuídos em diversas regiões do Estado de São Paulo (VAGOT et al., 2016). 

Em relação às instituições de ensino, Alves (2014), divide a história da EaD no 

Brasil em três momentos: I) A fase inicial que refere-se às Escolas Internacionais 

anteriormente já citadas; II) A fase intermediária que refere-se ao Instituto Monitor 

(1939) e ao Instituto Universal Brasileiro (1941), ambos com foco da 

profissionalização, e no ensino superior à Universidade de Brasília (UnB) que teve 

muitas iniciativas sepultadas durante o regime ditatorial; III) Na fase moderna refere-

se a Associação Brasileira de Telecomunicação (ABT), criada em 1971, o Instituto de 

Pesquisas e Administração da Educação, criado em 1973, a Associação Brasileira de 

Educação à Distância (ABED), criada em 1995, a Universidade Federal do Mato 

Grosso (UFMT) que foi a primeira do país implantar a graduação a distância e a 

Universidade Federal do Pará (UFPA) que recebeu o primeiro parecer de 

credenciamento pelo Conselho Nacional de Educação em 1998. 
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Quando a EaD começa a se estabelecer no Brasil, vários países do mundo já 

tinham a modalidade muito bem consolidada. Nunes (2013), aponta que um dos 

primeiros registros de um novo método de EaD foi um anúncio de 1728 na Gazette de 

Boston nos Estados Unidos da América (EUA). O anúncio tratava de aulas por 

correspondência ministradas por Caleb Philips. Em meados do século XX, na Grã-

Bretanha, as universidades de Oxford e Cambridge ofereceram cursos de extensão 

na modalidade à distância. Em seguida, as universidades de Chicago e de Wisconsin 

(EUA) também ofereceram cursos na mesma modalidade. Até que em 1930, a EaD 

chega ao Brasil. 

Ainda olhando para o cenário mundial, no início do século XX até a Segunda 

Guerra Mundial, muitas experiências e metodologias de ensino à distância foram 

adotadas para o ensino por correspondência e em seguida foram influenciadas pela 

introdução de novos meios de comunicação em massa. A guerra trouxe a necessidade 

para os EUA da formação rápida e especializada. No entanto, o grande impulso da 

EaD foi dado a partir da década de 60, com a institucionalização de várias iniciativas 

de educação básica e superior. Até o ano de 2009, mais de 80 países adotaram a EaD 

em todos os níveis de educação. Em países como México, Tanzânia, Nigéria, Angola 

e Moçambique a EaD foi utilizada, na última década, para treinamento e 

aperfeiçoamento de professores(as) em serviço. No Quadro 2 apresentamos algumas 

experiências de EaD em alguns países até o início do século XXI. 

 

Quadro 2- Exemplos de experiências de EaD em diversos países. 

País Características gerais da EaD no país 

Austrália 

Há muitos programas de EaD no país. Os cursos são voltados desde o 
Ensino Fundamental até a graduação e pós-graduação. Dentre as 
instituições existentes até o ano de 2009 destaca-se a Universidade de 
Queensland, St. Lucia com o programa implantado em 1910.  

Bangladesh 

A EaD foi implementada, em 1985, com base na organização de um 
programa de pós-graduação em educação para capacitação de 
professores e professoras. 

Canadá 

Em 1973, a Athabasca University, começou um projeto-piloto com o 
objetivo de criar um campus organizado com uma rede de 
telecomunicações. O contato entre tutores e alunos se dava por telefone.  

China 

Com programas de ensino à distância desde a década de 50. No ano de 
1951 instituiu o Departamento de Educação por Correspondência da 
Universidade do Povo e em 1955 organizaram cursos por rádio e material 
impresso. Até o início do século XXI, o país contava com o Sistema Chinês 
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de Universidade pela Televisão (Dianda) muitos estudantes de cursos EaD 
conseguem trabalho nas suas áreas de atuação. 

Costa Rica 

Criada em 1978, por meio da Lei nº 6.044, de 3 de março de 1977, a 
Universidade Estatal a Distância (Uned) da Costa Rica, foi pioneira na 
modalidade EaD na América Latina.  

Cuba 

Implantada em 1979, a enseñanza dirigida como é denominada no país 
conta com o suporte de outras 15 instituições universitárias. Os programas 
curriculares e as estruturas dos cursos são os mesmos dos cursos 
presenciais.  

Espanha 

Criada em 1972, a Universidade Nacional de Educação a Distância (UNED) 
universidade à distância tem como elemento central do processo de 
ensino-aprendizagem um guia de estudos, com textos e materiais de apoio. 
Pretende universalizar a educação superior. Na década de 90 é 
implementado o uso de rádio e televisão. Já no século XXI é implementado 
as tecnologias digitais. 

Estados 
Unidos 

Com o registro do primeiro curso datado de 1728, até o ano de 2009, muitas 
universidades e instituições estavam envolvidas com a EaD nos EUA. 
Dentre elas, destacam-se Pennsylvania State University, a Stanford 
University, a University of Utah, a Ohio University mantém cursos de 
graduação, pós-graduação e educação continuada. 

Indonésia 

Em 1950, foi criada o National Teachers Distance Education Upgrading 
Course Development Centre para oferecer cursos de aperfeiçoamento para 
professores e professoras. Em 1984, foi instituída a Universitas Terbuka 
(The Open University of Indonesia) que oferece cursos em diversas áreas.  

Índia 

Em 1962, um projeto-piloto da Universidade de Délhi apresentou os 
resultados mais notáveis da EaD. Essa modalidade no país apresentou três 
fases distintas: I. Estágio de teste (1962-1970) a boa experiência na 
Universidade de Délhi possibilitou a rápida expansão; II. Expansão (1970-
1980) introdução de departamentos de ensino à distância em várias 
universidades; III) Consolidação, a partir de 1980, foi criada a primeira 
universidade à distância do país, a Andhra Pradesh Open University. 

Reino Unido 

Criada em 1969, a Open University britânica foi a que mais influenciou as 
instituições de educação à distância. Em 1971, foi implantado um novo 
sistema de atendimento aos estudantes, por meio de materiais de mídia e 
tutoria.  

Japão 

Há relatos de cursos por correspondência desde o fim do século XIX. No 
país entre as décadas de 40 e 80 houve vários incentivos a programas de 
ensino à distância.  

Nova 
Zelândia 

A primeira escola por correspondência, The New Zealand Correspondence 
School, foi criada em 1922. O objetivo da escola era alcançar crianças sem 
acesso às escolas. Os materiais eram impressos e enviados por correios. 
Em 1946, foi criada a The Open Polytechnic of New Zealand, com o objetivo 
de desenvolver cursos profissionalizantes. No país há também instituições 
que oferecem cursos de ensino superior EaD para formação de 
professores. 
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Portugal 

A Universidade Aberta de Portugal foi criada em 1988, oferece cursos de 
graduação e pós-graduação em várias áreas acadêmicas. O Instituto de 
Comunicação Multimídia desenvolve os materiais didáticos e o suporte de 
comunicação dos cursos. 

Rússia 

No início da década de 30, a EaD possibilita amplo acesso à educação 
para a população. Foi uma importante ferramenta na reconstrução da 
Rússia e na preparação da população.  

Venezuela 

Criada em 1976, a Universidade Aberta da Venezuela foi idealizada por um 
grupo de pesquisadores. Os cursos oferecidos tinham objetivo inicial de 
criar carreiras adaptadas às necessidades da sociedade. 

África do Sul 

A University of South Africa (UNISA) foi fundada em 1873. A experiência 
com a EaD teve início no ano de 1946, por meio da utilização de material 
impresso, é a universidade pública mais antiga no mundo a oferecer cursos 
na modalidade.  

Nigéria 
A primeira instituição voltada exclusivamente para EaD foi a National  
Teachers’ Institute (NTI) e em 2001, após 16 anos fechada, é reaberta a 
National Open University of Nigeria (NOUN). 

Fonte: Elaborado pela autora com base em PETERS (2003), TAIT (2003), ADERINOYE e OJOKHETA 
(2004), NUNES (2013), ALVES (2009), UNISA (2021) .  

 

Destacamos a experiência da França com a Universidade Virtual (UV) Pays de 

la Loire (UVPL) que se enquadra no tipo de universidade virtual resultante de ação 

consociada, mesmo modelo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Neste 

tipo de modelo a universidade não tem uma figura jurídica própria, vale-se de uma 

rede de universidades com prestígio no ensino presencial. A vantagem desse modelo 

é o aproveitamento da experiência e conhecimento das consociadas e para as 

universidades participantes da ação a expansão virtual do atendimento das 

universidades (VAGOT et al., 2016). 

No caso da UVPL que foi criada em abril de 1999 para difundir o uso das TICs 

nos cursos presenciais, ampliar a oferta de cursos à distância e desenvolver pesquisa 

em engenharia pedagógica. A partir dessa experiência, o governo francês incentivou 

professores(as) do ensino superior a produzirem materiais específicos e adequados 

para a modalidade de ensino à distância, o que gerou pesquisas na área. Os cursos 

oferecidos pela UVPL são organizados em módulos e os(as) estudantes podem se 

inscrever para fazer apenas um único módulo específico ou o curso todo (VAGOT et 

al., 2016).  

O Brasil se inspirou em experiências de outros países para a implementação 

da EaD no país, uma delas foi a Open University (UKUO) criada no Reino Unido e 
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trazida para o Brasil pela Universidade de Brasília (AZEVEDO, 2012). Apesar da longa 

história da EaD no Brasil, as primeiras iniciativas com o ensino superior aconteceram 

a partir da década de 90, no fim dessa mesma década diversos ambientes virtuais de 

aprendizagens tinham sido criados em universidades brasileiras. No que se refere à 

UV, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e de Campinas, a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

podem ser consideradas as pioneiras (VAGOT et al., 2016). 

Contudo, há outras experiências brasileiras que podemos destacar como o 

consórcio CEDERJ/CECIERJ, Projeto Veredas e Universidade Aberta do Brasil. No 

caso da CEDERJ/CECIERJ ocorreu no final da década de 90, foi um consórcio entre 

as universidades públicas do estado do Rio de Janeiro. Os cursos oferecidos em 

diversas áreas na modalidade semipresencial em 23 polos regionais. O acesso aos 

cursos de graduação é feito por meio de vestibular, sendo o primeiro realizado em 

2001. Os cursos são apoiados em quatro suportes fundamentais: I) material didático 

preparado para a EaD; II) tutoria presencial e à distância; III) avaliação presencial nos 

polos regionais; e IV) uso dos laboratórios e salas de estudo nos polos (VAGOT et al., 

2016). 

O Projeto Veredas inicialmente inspirou-se na proposta da Red Unitwin de 

Universidades em Islas Atlânticas de Lengua y Cultura Luso-Espanhola (Red Isa). O 

projeto tinha como objetivo promover o intercâmbio cultural dos povos ibero-

americanos, promover ações de formação de professores e promover o 

desenvolvimento sustentável. Foi implantado pelo governo do estado de Minas Gerais 

como forma de habilitar professores da educação básica. O curso funcionou na 

modalidade semipresencial. A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criada a partir 

de uma parceria com 38 universidades federais e sendo criados 92 cursos de 

graduação, extensão e pós-graduação na modalidade semipresencial (VAGOT et al., 

2016) 

Contudo, Romiszowski (2009) afirma que quando uma tecnologia é transferida 

de uma cultura para outra é necessário atenção redobrada devido às limitações 

impostas. Isso significa que apesar das boas experiências com a modalidade EaD ao 

importar a tecnologia é preciso entender o contexto do país e fazer as adaptações 

necessárias. Desta forma, a implementação da EaD em um país deve ser feita por 

meio de políticas e leis que respeitem o contexto brasileiro e o suporte tecnológico do 

país. 
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4.4.1 Políticas públicas e legislação que envolvem a EaD. 

A implementação e expansão da EaD no Brasil só foi possível a partir de 

políticas públicas que tinham como objetivo a democratização do acesso ao ensino 

superior e a qualidade do ensino como um todo no país. Contudo, é importante 

destacar que nem sempre o que está projetado se concretiza, seja devido à 

complexidade da implementação ou mesmo devido ao interesse de alguns setores da 

sociedade. A partir da década de 90, surgiram políticas públicas regulamentadas por 

meio de leis e decretos que possibilitaram a mudança do status da EaD no país. 

A primeira vez que a EaD apareceu na legislação e como uma forma de 

exceção dentro da educação foi por meio da primeira Lei de Diretrizes e Bases nº 

4.024, de dezembro de 1961, permitindo a organização de escolas experimentais na 

educação básica e superior. E dez anos após a LDB de 61, a Lei nº 5.692, de 15 de 

agosto de 1971, dispondo que os conselhos de educação pudessem autorizar 

experiências pedagógicas em regimes diversos e que o ensino supletivo poderia 

utilizar tecnologias como rádio, televisão e correspondência (BRASIL, 1961; BRASIL, 

1971).  

Na LDB de 1996, a EaD passou a ser possibilitada em todas as etapas da 

educação. A LDBEN/96 que permitiu base legal para o incentivo a modalidade, no 

Artigo 80 da LDB de 1996 que aponta um tratamento diferenciado para cursos EaD, 

além de indicar quais níveis de ensino podem se beneficiar dessa modalidade 

(BRASIL, 1996). Regulamentando o Art. 80 da LDB, o Decreto 2494/98, atribuiu 

normas à elaboração e certificação dos cursos, além de regulamentar o 

credenciamento das instituições de ensino, entre outros (BRASIL, 1998; GIOLO 2008; 

ALVES, 2009). 

Para a organização e gestão dos cursos EaD, foram criadas leis e os órgãos 

governamentais sofreram adequações. Lopes et al. (2007) relatam a criação da 

Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC) em 1995, que desenvolveu e 

implementou um curso EaD ligado ao Projeto TV Escola, voltado para formação de 

professores. Apesar de não ter valor legal, a Associação Brasileira de Educação a 

Distância (ABED) lançou em agosto de 2000, o Código de Ética para Educação a 

Distância, que recomenda diretrizes que as instituições de ensino que oferecem 

cursos na modalidade EaD podem seguir (ABED, 2000). 
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Contudo, coube ao Código Brasileiro de Telecomunicações de 1967, a 

determinação da transmissão de programas educativos por meio do rádio e da 

televisão.  Na época, universidades e fundações receberam diversos incentivos para 

a instalação de canais de difusão educacional (ALVES, 2009). Posteriormente a 

segunda LDB nº 9394/96 que estabelece a nova base jurídica para educação. No 

artigo 80 regulamentado pelo Decretos nº 5622, de 19 de dezembro de 2005 e pelo 

Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 estabelece as diretrizes para a modalidade 

à distância. No inciso 4ª do mesmo artigo é estabelecido: i) custos de transmissão 

reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em 

outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, 

concessão ou permissão do poder público (Redação dada pela Lei nº 12.603, de 

2012); ii) concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; iii) reserva 

de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de canais 

comerciais (BRASIL, 1996). 

Os outros incisos do mesmo artigo definem que a EaD poderá ser oferecida por 

instituições credenciadas, sendo que a União regulamentará os requisitos para a 

realização de exames e registro de diplomas (BRASIL, 1996). Niskier (2009), apontam 

que em vários artigos da LDB se faz referência a EaD o que demonstra que desde 

seja garantida a qualidade do ensino, pode-se caminhar para o pleno uso desta 

modalidade. Os cursos na modalidade EaD devem ter as mesmas horas de crédito 

que os cursos presenciais correspondentes, além de exigir avaliação in situ, trabalho 

de laboratório, estágios e defesa de dissertação (REIFSCHNEIDER, 2006).  

Outro marco importante da legislação brasileira que se refere a EaD é o Decreto 

nº 5.800, de 8 de junho de 2006, que dispõe sobre a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). Alves (2009), ressalta que a Universidade Aberta do Brasil não é composta por 

uma única universidade e sim por um consórcio de instituições públicas de ensino 

superior.  O objetivo da criação da UAB é prioritariamente a oferta de cursos de 

licenciatura para formação de professores da educação básica, capacitação de 

gestores que atuem nessa etapa da educação e a criança de um amplo sistema de 

educação superior à distância (BRASIL, 2006). No entanto, a tentativa da criação da 

EaD não é recente, já com o sucesso da criação da Open University na Inglaterra, no 

início da década de 70, repercutiu no mundo inteiro e inclusive aqui no Brasil. No ano 

de 1974, surgiu uma iniciativa efetiva de instituir a UAB por meio do projeto de lei nº 

1.871, porém, não vigorou e projeto de lei foi arquivado (ALVES, 2009).  
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No modelo inglês da Open University, criado em 1969, o Reino Unido buscou 

a democratização do ensino superior. Gomes (2009) observa que a democratização 

da educação superior vem junto com a consolidação da democracia de alguns países 

da Europa. No documento que trata da criação e funcionamento da Open University o 

termo “Aberta” refere-se ao fato da UAB ser destinada a todas as classes sociais. As 

matrículas estão abertas a todas as pessoas maiores de 21 anos. A palavra “Aberta” 

também se refere ao fato de os cursos serem transmitidos por rádio e ou televisão (e 

atualmente internet), abertos à apreciação do público em geral (ALVES, 2009). 

O Sistema UAB foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, como 

já foi citado anteriormente, foi uma parceria de 38 universidades federais com o 

objetivo de ampliar a oferta de cursos de nível superior no país, tendo destaque na 

formação inicial e continuada de professores(as) (MOTA, 2009). A meta prioritária da 

UAB é contribuir com a Política Nacional de Formação de Professores tendo como 

objetivos: I) oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 

continuada de professores da educação básica; II) oferecer cursos superiores para 

capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios; III) oferecer cursos superiores nas diferentes 

áreas do conhecimento; IV) ampliar o acesso à educação superior pública; V) reduzir 

as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do País; VI) 

estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e VII) fomentar 

o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação à distância, bem 

como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em 

tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 2006). 

4.4.2 Contexto brasileiro e a EaD 

No Brasil, assim como em outros países, a EaD foi concebida como uma forma 

de democratização do ensino superior no país, tendo em vista as proporções 

continentais do território geográfico (NETO, 2012; ALONSO, 2014). No entanto, 

passaram 60 anos desde que a EaD apareceu pela primeira vez na legislação 

brasileira, e o peso da lei não garantiu o acesso da população ao nível superior por 

meio dessa modalidade e nem ao acesso à tecnologia. Entendemos que o acesso ao 
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ensino superior no país, seja à distância ou presencial, está ligado a fatores 

econômicos, sociais, históricos etc. Alonso (2014), aponta que após 10 anos da 

implementação de programas e projetos em EaD não havia proposições de avaliação 

e/ou análise das questões anteriormente citadas. O autor chama atenção para 

pesquisas voltadas para políticas públicas e formação de professores.   

Giolo (2018), aponta três tendências da EaD no país. A primeira está 

relacionada à etapa da educação, apesar da LDB/96 permitir a oferta tanto para a 

Educação Básica quanto para a Educação Superior é nessa segunda modalidade que 

a EaD se estabelece. Na nossa visão ela deve permanecer apenas nesta etapa, com 

exceção de momentos como o da pandemia.  A segunda tendência refere-se à tomada 

da modalidade pela iniciativa privada, segundo o censo da educação superior 2019 

apresentado pelo INEP, enquanto 5,8% de 559.293 ingressaram na rede pública em 

cursos EaD, na rede privada foram 50,7% de 3.074.027. E a terceira tendência está 

relacionada às escolhas da iniciativa privada na oferta dos cursos, sendo de baixo 

custo e voltados para as seguintes populares da sociedade. 

Entendemos que a EaD no Brasil teve sua expansão ocorrendo principalmente 

com as IES privadas e que, tem como público-alvo as camadas populares da 

sociedade. Essa modalidade de educação deve-se considerar no país apenas a partir 

do século XXI, pois as ações anteriores têm pouca relevância (GIOLO, 2018). É 

importante considerar a forma como a modalidade é utilizada neste século, ou seja, 

mediada por recursos tecnológicos. 

Em relação ao acesso à tecnologia como a internet e os aparelhos como celular 

e microcomputador que são ferramentas importantes para a materialização da EaD 

atualmente (FERNANDES et al., 2020), a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em 2019, aponta que 82,7% dos domicílios brasileiros utilizam internet, é um valor 

importante quando o tema é a Educação à Distância, contudo, desse total 86,7% dos 

domicílios estão em áreas urbanas. Segundo a Agência Brasil, um em cada quatro 

brasileiros não têm acesso à internet, ou seja, são 46 milhões de pessoas que não 

acessam a rede (BRASIL, 2020). Nas residências que em que não havia uso da 

internet, o Brasil (2019) mostra que entre áreas urbanas e rurais, mais de 25% dos 

domicílios não tinham acesso devido ao custo elevado da internet, aproximadamente 

27% nenhum(a) morador(a) tinha conhecimento de como usar a internet, quase 20%, 

sendo 19,2% apenas em área rural, o serviço de internet não estava disponível e 
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quase 10% não possuem aparelho eletrônicos que permitam o acesso. Vale destacar 

que as famílias que possuíam acesso apresentaram renda per capta de quase o dobro 

dos domicílios que não possuíam internet (BRASIL, 2019). 

No que se trata dos aparelhos utilizados para acessar a internet, a PNAD 2019, 

aponta o celular em primeiro lugar com 98,6% e o tablet em último lugar com 10,9%, 

Nunes (2009), aponta que a televisão foi um marco para uma nova era do ensino à 

distância. Em 2019, a PNAD mostra que 96,4% dos domicílios apresentam aparelho 

de televisão (tubo ou tela fina), os domicílios que ainda não apresentavam um 

aparelho de televisão a renda per capita era de aproximadamente 50% menor do que 

aqueles domicílios que possuíam o aparelho. O microcomputador que aparece em 

segundo lugar está presente em 52,3% dos domicílios, é importante ressaltar que a 

pesquisa não deixa claro a porcentagem de domicílios que apresentam mais de um 

tipo de aparelho, como celular e microcomputador, por exemplo (BRASIL, 2019). 

Apesar de nem toda a população brasileira ter acesso às ferramentas 

tecnológicas que possibilitam a EaD, os números nessa modalidade vem crescendo 

exponencialmente. Em relação à oferta de vagas em cursos, entre os anos de 2014 e 

2019, o Brasil passou de 3.042.977 de vagas em 2014 (aproximadamente 37% do 

total de vagas no ensino superior) para 10.395.600 vagas em 2019 (63% do total de 

vagas no ensino superior), em 5 anos o percentual de vagas em cursos de nível 

superior à distância quase dobrou. No ano de 2019, apesar da menor quantidade de 

oferta de cursos na EaD 4.529 cursos o número de vagas foi quase o dobro quando 

comparado ao número de vagas em cursos presenciais, cabe um destaque que a 

modalidade por natureza permite um maior número de ingressos que os cursos 

presenciais. Ressaltamos, que no ano de 2019 a maior parte dos cursos foram 

oferecidos por IES públicas, entre as 20 maiores instituições de educação superior 

que ofertam cursos na modalidade EaD apresentadas no censo 2019 da Educação 

Superior do INEP a UNIVESP é a única instituição pública que aparece na lista e 

ocupa a 14ª posição com 28.192 matrículas (INEP, 2019). 

Dentre os cursos ofertados, os que tiveram maior número de matrículas 

segundo o censo da Educação Superior de 2019 no INEP foram o de Pedagogia 

(12.335 matrículas na rede pública e  515.057 matrículas na rede privada), Matemática 

- licenciatura (9.566 matrículas na rede pública) e Administração (251.495 matrículas 

na rede privada), esses dados corroboram com os dados apresentados por Alonso 
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(2014), onde os cursos de Pedagogia e Administração apareciam em primeiro e 

segundo lugar em números de matrículas no ano de 2009. 

Em relação ao formato do curso, no início da década de 90, a ideia de EaD era 

baseada em como um apoio para os cursos presenciais, sem ser considerada como 

uma segunda modalidade. Contudo, na mesma década, a partir da LDB/96 é 

constituída como uma outra modalidade de ensino (GIOLO, 2018). No entanto, 

segundo o Censo da ABED 2019/2020 da ABED (2021), com a publicação da Portaria 

n. 4.059, de 10 de dezembro de 2004, a EaD no ensino superior adentra novamente 

os cursos presenciais, pois a Portaria referida permite que Instituições de Ensino 

Superior (IES) ofereçam disciplinas à distância nesses cursos. Deste modo, as IES 

podem oferecer cursos presenciais com parte da carga horária à distância, assumindo 

o ensino híbrido, semipresencial, que ao contrário do presencial híbrido a carga 

horária à distância é maior que o presencial e o ensino totalmente a distância. O 

relatório do Censo 2019/2020, aponta que nos anos 2018 e 2019 a carga horária de 

disciplinas na modalidade EaD subiu de 20% para 40%. A chamada “digitalização” 

dos cursos presenciais ocorre em 48,65% das 204 IES pesquisadas pela ABED.  

A diversidade de formatos nos cursos de graduação tem um impacto direto no 

trabalho docente das IES. O censo 2019/2020 da ABED aponta que quase 40% 

dos(as) docentes das instituições de educação superior (58,18%) não recebem 

treinamento ou recebem treinamento ocasionalmente. Em relação à titulação dos(as) 

docentes que atuam nos cursos de graduação à distância (semipresencial e 

totalmente à distância) 62% são doutores(as), 75% são mestres e 53% são 

especialistas. Já os tutores na maioria são especialistas. A formação dos(as) 

docentes, impacta diretamente no processo de ensino-aprendizagem, deste modo, 

professores(as) bem preparados e com o CTPC desenvolvido é muito importante para 

a modalidade EaD.  

4.4.3 O processo de ensino-aprendizagem na EaD e o perfil do público-alvo dessa 

modalidade. 

A educação à distância é uma modalidade educacional em que a interação 

didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização 
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de tecnologias de informação, e professores(as) e alunos desenvolvem atividades em 

lugares e momentos diferentes (BRASIL, 2005). A flexibilidade de horário possibilita 

que o aluno estabeleça seu ritmo de estudos e faça contato com professores e 

disciplinas de diversas instituições de ensino (LOPES et al., 2007). 

Os cursos à distância deixaram de ser unidirecionais, como os cursos por 

correspondência em que se enviavam livros e texto para os(as) estudantes e 

esperava-se a autoaprendizagem, e passaram a ser multidirecionais, ou seja, é 

necessária uma multiplicidade de recursos para se alcançar o(a) estudantes e 

estabelecer um diálogo virtual (LITTO, 2009). Sendo assim, o uso da tecnologia em 

rede, da flexibilização de tempos e espaços e do uso integrado de modelos 

presenciais e digitais podem ajudar um país como o Brasil a superar a demanda 

educacional (MORAN; VALENTE, 2011). 

A crescente demanda por cursos EaD está relacionada à necessidade de 

formação profissional qualificada. No entanto, o uso da tecnologia, que para Raposo 

(2012) caracteriza a sociedade do conhecimento, é marcado pelo uso massivo das 

tecnologias da informação demandando das pessoas um novo tipo de conhecimento. 

A Alfabetização digital é necessária no contexto apresentado como também pode ser 

promovida por meio de cursos EaD e do uso das TICs. Contudo, exige um novo 

conhecimento. EaD e o uso da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) na 

educação não somente permite a alfabetização digital como também exige um novo 

conhecimento para os (as) professores(as) que utilizaram a tecnologia como 

mediadora no processo de ensino-aprendizagem. Na sociedade do conhecimento a 

informação é a matéria-prima e as TICs as ferramentas responsáveis pelo seu 

processo.  

No entanto, nem sempre a tecnologia digital foi substancial para o ensino à 

distância. Inicialmente com a versão impressa do material produzido para esta 

modalidade a alfabetização lectoescrita era o suficiente para o estudante. Com o 

avanço da tecnologia e o surgimento da internet a competência leitora/escritora não 

foram suficientes e precisaram ser ampliadas. Raposo (2012), afirma que para a 

viabilizar a EaD é necessário a alfabetização lectoescritora digital, tanto dos(as) 

estudantes como dos(as) educadores(as). 

A partir do momento que as TICs são utilizadas no ambiente escolar como 

ferramentas de acesso à informação os(as) professores(as) devem conhecer e 

dominar o uso destas ferramentas para que elas sejam facilitadoras do processo de 



64 
 

ensino-aprendizado e para que os(as) estudantes sejam alfabetizados digitalmente. 

Para isso é necessário que durante a formação inicial os(as) professores(as) sejam 

imersos nessas tecnologias e entendam o potencial delas para o próprio aprendizado 

e para o aprendizado dos(as) estudantes (TELES, 2009). 

As experiências vividas com os diversos aparatos tecnológicos irão influenciar 

no conhecimento sobre tecnologia, pois as tecnologias digitais (computadores, 

dispositivos portáteis e aplicativos), por exemplo, são multifuncionais e podem ser 

utilizadas de diversas maneiras sendo consideradas tecnologias instáveis e opacas, 

ou seja, mudam rapidamente e seus sistemas internos nem sempre estão ao alcance 

de todos. Esses fatores justificam a importância da imersão tecnológica dos 

licenciandos (PAPERT, 1980; KOHLER e MISHRA, 2008). Assim, Prensky (2001) 

aponta uma divisão entre os nativos digitais (a primeira geração de estudantes a viver 

e crescer totalmente cercada por tecnologia digital) e os imigrantes digitais (as 

pessoas que “migraram” para essa tecnologia mais tarde). Para o autor, os nativos 

representam um desafio para os professores imigrantes devido às diferenças nos 

níveis de conforto e conhecimento da tecnologia, ocorrendo um choque de cultura, 

linguagem e valores. Outra divisão é a conhecida divisão digital entre aqueles que têm 

acesso à tecnologia mais recente e aqueles que não o têm. 

Segundo Otero (2012), os cursos à distância mais recentes apresentam um alto 

potencial para o desenvolvimento do conhecimento tecnológico. Pois, além de 

exigirem o domínio da leitura e da escrita exigem a competência digital (tanto para 

os(as) professores(as) que produzem as aulas como para os(as) estudantes). Deste 

modo, autores como Valente (2003) e Teles (2009), afirmam que os cursos na 

modalidade EaD necessitam de um currículo próprio. Além do currículo, Valente 

(2003) e D’Addario (2012), defendem que o projeto pedagógico deste tipo de curso 

deve apresentar características próprias, principalmente devido à peculiaridade do 

trabalho “solitário”, tanto do professor, como do estudante. Contudo, Ventura (2010) 

observa que quando se trata do currículo dos cursos à distância, ocorrem poucas 

discussões. Assim, geralmente, ocorre a transposição das diretrizes teóricas da 

modalidade presencial para modalidade EaD (MACHADO; MOCELIN, 2018). 

Assim como no ensino presencial, a EaD precisa superar obstáculos com, por 

exemplo, tirar o estudante de um papel de mero receptor. Para Moran e Valente (2011) 

tanto a educação presencial como e EaD devem criar condições de aprendizagem a 

partir da composição de duas concepções: a informação deve ser acessada e o 
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conhecimento deve ser construído pelo estudante. No entanto, os autores apontam 

que a EaD privilegia a transmissão de informação e deixam a desejar em relação à 

construção do conhecimento. 

O papel do(a) professor(a) no ensino à distância é tão importante quanto no 

ensino presencial. Teles (2009) aponta que o(a) professor(a) do EaD precisa adotar 

uma atitude de encorajamento dos(as) estudantes à autorreflexão e assim como 

afirmam Moran e Valente (2011), devem permitir um papel mais ativo do(a) estudante 

na construção do seu conhecimento. Para Teles (2009) o(a) professor(a) do ensino à 

distância desenvolve funções como: i) A função pedagógica relacionada ao apoio de 

processo de aprendizagem do estudante ou da turma; ii) A função de gerenciamento 

relacionada  às atividades realizadas para que o curso se desenvolva de maneira 

eficiente; iii) A função de suporte social que está relacionada a interação dos 

estudantes mediada pela Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC); iv) A 

função de suporte técnico que está relacionada às escolas de recursos tecnológicos 

apropriados para cada objetivo específico da disciplina.  

A interação entre estudantes e professores(as), estudantes e tutores(as) e 

estudantes e estudantes é algo que deve ser avaliado com cuidado, pois a partir do 

momento que essa interação é dada por meio de aparatos tecnológicos os recursos 

devem ser utilizados e muito bem utilizados. A partir do conceito de interação para o 

desenvolvimento da aprendizagem Moran e Valente (2011) apontam que quando se 

trata da EaD a interação com as pessoas e os objetos foram substituídos pelo acesso 

à informação por meio dos recursos tecnológicos. Esses recursos podem propiciar 

uma verdadeira interação entre alunos e professores. Os autores afirmam que o 

espaço físico está sendo substituído pelo ciberespaço e que dá origem ao “estar junto 

virtual”.  

Para Moran e Valente (2011), a interação na EaD apresenta pelo menos 3 

abordagens que estão relacionadas aos níveis de interação professor-estudante:  

i) A abordagem broadcast o acesso à informação pode ocorrer tanto por meio 

de um tutorial como por uma busca na internet. No primeiro caso a informação é 

organizada pedagogicamente e a interação do estudante com essa informação será 

por meio da leitura ou de áudio, avançar na sequência do texto e escolher caminhos 

possíveis. Já a busca na internet é livre. O estudante pode interagir com diversos tipos 

de textos (vídeos, imagens, áudios e textos escritos). Nessa abordagem não existe 

interação professor-estudante. Essa abordagem é bastante eficiente na disseminação 
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de informações para muitas pessoas. Para os autores a broadcast do ponto de vista 

pedagógico é limitada e pobre.  

ii) A abordagem de escola virtual é o nível intermediário entre as abordagens 

broadcast e “estar junto virtual”, pois segundo os autores essa abordagem prevê 

algum tipo de interação entre alunos e professores mediada pela tecnologia. Os 

professores disponibilizam atividades para os alunos por meio de alguma ferramenta 

tecnológica e os alunos devolvem as atividades concluídas por meio da mesma 

ferramenta. Desta forma, a interação entre professor e alunos é o feedback.  

 iii) A abordagem “estar junto virtual” é o outro extremo em relação ao 

broadcast. O advento da internet permitiu que as interações professores-estudantes 

e estudante-estudante sejam mais intensas. Os autores ressaltam que para a 

implementação desse tipo de abordagem é necessário que os estudantes estejam 

engajados. Sob a perspectiva do momento histórico atual, da produção desta 

dissertação, é o que ocorre com a utilização de recursos tecnológicos como aplicativos 

de videoconferência zoom, meet e teams, por exemplo, em um momento de 

isolamento social os professores interagem de forma intensa com os estudantes. 

Ressalto que essa interação ocorre em um período de emergência e iremos discutir 

essa questão posteriormente. Os autores afirmam que quanto mais recursos 

tecnológicos os professores e os estudantes tiverem à disposição mais efetivo será o 

ambiente de aprendizagem. 

Conceição e Lehman (2013) afirmam que em cursos EaD o espaço virtual se 

faz presente de diversas formas. O AVA deve ser rico e estimulante e a mediação 

pedagógica deve possibilitar trocas, reflexões e construções coletivas, pois a distância 

entre professor(a) e estudante e/ou tutor e estudante deverá ser compensada com 

materiais muito bem elaborados e autoexplicativos (TAROUCO, 2012). No censo 

2019/2020 da ABED, em relação aos recursos educacionais oferecidos na EaD, estão 

em primeiro e segundo lugar textos digitais e videoaulas que são os mesmos recursos 

explorados em cursos presenciais. O atendimento aos estudantes é realizado em 

maior parte por meio de fóruns e as instituições contam com bibliotecas físicas e/ou 

virtuais.  

É importante ressaltar que os cursos EaD no Brasil, em sua maioria, são 

voltados para o público adulto, e que, assim como os cursos presenciais de ensino 

superior, necessitam de uma pedagogia própria, que Mota (2009) irá chamar de 

andragogia. Para o autor a andragogia não se aplica apenas a Educação de Jovens 
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e Adultos (EJA) como está prevista na LDB, mas a qualquer formação de adultos. 

Apoiado em alguns autores ele apresenta cinco pressupostos que caracterizam a 

andragogia e a diferenciam da pedagogia: autoconceito, experiência, orientação ao 

aprendizado, preparação ao aprendizado e motivação para aprender. Deste modo, se 

o uso da EaD tem como objetivo a democratização da educação de qualidade é 

necessário realizar os cursos que levem em consideração o que foi exposto, pois, 

caso contrário pode ser tornar um problema ainda maior em países em 

desenvolvimento como o Brasil (REIFSCHNEIDER, 2006). 

Ressaltamos também, que apesar de autores como Reifschneider (2006), 

Ventura (2010) e Moran e Valente (2011), afirmarem sobre a importância do cuidado 

com a organização de cursos à distância, esses mesmos autores apontam o descaso 

com a EaD no país. Esse descaso se justifica por uma cultura de ensino tradicional. 

Litto (2009) e Barbosa (2019) ainda colocam que cursos EaD são vistos como sendo 

de “segunda classe” destinada a adultos que não cursaram o ensino superior na idade 

esperada. 

A afirmação de Litto (2009) é corroborada pelo censo realizado pela ABED em 

2008, que aponta que os(as) estudantes atendidos(as) em cursos na modalidade EaD 

estão acima dos 30 anos de idade e apresentam o nível socioeconômico baixo, 

casados(as) e com filhos(as), que frequentaram escolas públicas durante a Educação 

Básica e que possuem pais com baixa escolaridade. Esses estudantes ainda são 

pessoas que trabalham em tempo integral e sendo arrimo de família, com menor 

acesso à internet e dominam pouco o uso do computador. No censo de 2014, ano do 

ingresso dos cursistas no curso alvo desta pesquisa, o perfil dos estudantes 

permaneceu o mesmo. 

Salientamos apenas o aumento de matrículas de mulheres nos cursos (ABED, 

2009; 2015). Conhecer o perfil dos alunos da EaD é essencial para um melhor 

planejamento desses cursos, concordando com o que afirma Barbosa e Ursi (2019). 

Pela revisão realizada para a essa pesquisa, conseguimos perceber que a EaD 

carrega um discurso de democratização do acesso ao ensino superior por uma parcela 

da população historicamente excluída da educação. Retomando a afirmação de Giolo 

(2018) que aponta que historicamente a EaD está sendo utilizada para atender as 

camadas mais populares da sociedade, o autor também revela que a forma como a 

EaD expandiu no Brasil contribui para aumentar o abismo entre a oferta de educação 

para ricos e pobres, pois as IES privadas ofertam cursos com valores de mensalidade 
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baixos e cursos de pouca qualidade e mesmo assim há um índice alto de abandono 

desses cursos. Segundo o censo 2019 da Educação Superior, em 2010 a taxa de 

desistências em cursos EaD era de 14% e passou no ano de 2019 para 63%, o que 

corrobora com a afirmação de Giolo (2018), que além da oferta de ensino de baixa 

qualidade muitos estudantes não obtêm o diploma.   

Giolo (2018), afirma que os(as) estudantes da EaD possuem mais autonomia 

no estudo e sua vida acadêmica pode ser solitária. Graduandos(as) que não 

correspondem ao perfil da EaD podem no decorrer do processo abandonar os cursos, 

esse fato pode ser um dos fatores dos índices altos de abandono em cursos desta 

modalidade. Perante esse panorama, a expansão indiscriminada da EaD pode ter 

acarretado vários problemas que são desde ordem técnica, social e em relação ao 

Projeto Político Pedagógico dos cursos (MANCEBO et al., 2015). 

Em resumo, a formação de professores(as) enfrentou e ainda enfrenta muitos 

desafios no Brasil e passou por diversas mudanças que foram influenciadas pelos 

pensamentos e crenças de cada período. O desenvolvimento da EaD no Brasil, sendo 

um país com dimensões continentais, representa uma esperança de democratização 

do ensino superior e a expansão da formação de professores(as). No entanto, essa 

democratização almejada não foi conquistada em sua plenitude, ao contrário, 

indicadores importantes destacam como a EaD de má qualidade por ser um 

instrumento de precarização do ensino. Problemas básicos foram ainda mais 

evidenciados no período de Pandemia de Coronavírus, como a questão do próprio 

acesso à internet. Sem esse acesso, muitos adultos, jovens e crianças ficaram 

afastados das escolas e das instituições de ensino superior. Ou seja, existe a 

necessidade de políticas públicas que garantam as ferramentas técnicas para a 

implementação da Educação à Distância. Deste modo, a questão que surge é se a 

EaD representa realmente uma democratização do ensino superior ou apenas um 

projeto de formação em massa, principalmente de professores(as), para atender uma 

demanda crescente, pois esses profissionais impactam na formação de cidadãos(ãs) 

e outros profissionais. Sendo assim, na presente pesquisa investigamos indícios dos 

Conhecimentos Bases propostos por Shulman (1986; 1987) e Mishra e Koehler (2006) 

em um curso EaD, pois os entendemos como a base para a formação profissional 

docente. Na próxima seção, apresentaremos o percurso metodológico utilizado na 

pesquisa. 
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5 METODOLOGIA  

5.1 Abordagem de pesquisa 

           A investigação apresentada nesta pesquisa fundamenta-se na abordagem 

qualitativa, embora os dados tenham sido submetidos a quantificações simples 

(LANKSHEAR; KNOBEL, 2008). Para Flick (2013) a pesquisa qualitativa: 

[...] é de particular relevância ao estudo das relações sociais devido à 
pluralização das esferas da vida [...] dentro da nova diversidade de 
ambientes, subculturas, estilos e formas de vida. Essa pluralização existe 
uma nova sensibilidade para o estudo empírico das questões. Os defensores 
do pós-modernismo argumentam que a era das grandes narrativas e teorias 
chegou ao fim. As narrativas precisam ser limitadas em termos locais, 
temporais e situacionais. 

 

         Contudo, a pesquisa qualitativa é um nome genérico dado a diversas 

abordagens teóricas. No caso da presente pesquisa, acreditamos que seja uma 

abordagem de análise de documentos e interações da internet como proposto por 

Flick (2013), este tipo de abordagem trata-se da análise documental de forma virtual.   

5.2 Contexto de pesquisa  

A presente pesquisa está inserida nas investigações realizadas pelo Grupo de 

Pesquisa Botânica na Educação. Relaciona-se especialmente com o trabalho de 

doutorado de Barbosa (2019), cujo objetivo foi investigar dois cursos de Licenciatura 

em Ciências da Natureza. No primeiro curso pesquisado pela autora (oferecimento 

conjunto USP/UNIVESP), foram investigados os 4 anos da licenciatura. Já no segundo 

curso (UNIVESP), foram investigados os dois primeiros anos da licenciatura, que 

constituíam um núcleo básico para todas as licenciaturas oferecidas na época pela 

instituição (Biologia, Física, Química e Matemática). Os estudantes, após os dois anos 

básicos, puderam optar pela temática com a qual mais se identificavam. Na pesquisa 

aqui apresentada, buscou-se investigar justamente os dois últimos anos desse 
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segundo curso, de Licenciatura em Ciências da Natureza/ Biologia, oferecido pela 

UNIVESP.  

A UNIVESP foi criada em 2012, por meio da Lei nº 14.836 de 20 de julho de 

2012 e mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Passou a integrar o 

Sistema de Universidade Aberta do Brasil em 2013, através da Portaria CAPES nº179, 

de 6 de dezembro de 2013. Sua criação teve como propósito colocar a tecnologia a 

serviço da educação de modo a contribuir com a universalização do Ensino Superior 

no Brasil. Em 2014, a instituição realizou a primeira oferta de cursos de graduação em 

Licenciatura e Engenharia, dentre estes o curso foco desta pesquisa. Na Licenciatura 

foram ofertadas 2.034 vagas. Essas vagas foram distribuídas em 24 cidades do 

Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2020). 

Conforme citado, o curso de Licenciatura, objeto da investigação dessa 

pesquisa, foi composto por dois ciclos. No primeiro, os formandos receberam o 

diploma em “Fundamentos da Docência nas áreas de Matemática, Ciências da 

Natureza e Humanas”, porém, não obtiveram a habilitação para lecionar. Após os dois 

anos iniciais, os estudantes puderam optar por cursar mais dois anos de ciclo 

profissionalizante em uma das modalidades de Licenciatura: Biologia, Química, Física 

e Matemática. Ao final desse segundo ciclo, os licenciandos obtiveram a habilitação 

como professor de Ciências Naturais do Ensino Fundamental II e professor do Ensino 

Médio da disciplina específica que optaram por cursar.  Como já citamos 

anteriormente, nossa pesquisa se deteve no ciclo profissionalizante do curso. A 

pesquisa dos dois primeiros anos desse curso foi realizada por Barbosa (2019). 

Em 2016, a turma de 2014, iniciou o ciclo profissionalizante, do total de 1.275 

matrículas, 383 (30%) optaram pela Licenciatura em Biologia, 242 (19%) escolheram 

Licenciatura em Química, 217 (17%) para a Licenciatura em Física e 433 (34%) 

optaram por Licenciatura em Matemática. O ciclo profissionalizante do curso de 

Licenciatura em Biologia foi composto por 31 disciplinas, sendo a maior parte da área 

de Biologia como Taxonomia Vegetal, Fisiologia Vegetal, Morfologia Vegetal (as três 

disciplinas de interesse particular para a nossa pesquisa), algumas de outras áreas 

como inglês, além de disciplinas chamadas de  “pedagógicas” como, por exemplo, 

Práticas para o Ensino de Biologia I, II e III (o primeiro módulo da disciplina também é 

de interesse para a pesquisa) e Planejamento para o Ensino de Biologia. 
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5.3 Construção dos dados 

 Durante os dois últimos anos da licenciatura em Biologia (2016 e 2017) foram 

ofertadas ao todo 31 disciplinas, como apresentamos no Quadro 3. Do total de 

disciplinas analisamos 23, pois estas apresentavam recursos disponíveis no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. As disciplinas de projeto integrador e estágio não foi possível 

analisar pela ausência de recursos no AVA. 

 
Quadro 3 - Disciplinas oferecidas nos dois últimos anos da Licenciatura em Biologia. 

2016 Disciplina 
Objeto de 

análise 

  
  

5
º 

s
e
m

e
s

tr
e
 

Células e tecidos ✓ 
Corpo humano: Órgão e sistemas ✓ 
Didática para Ciências e Biologia ✓ 
Inglês V ✓ 
Práticas de Ensino em Ciências ✓ 
Projeto Integrador IV e Estágio  
Projeto Integrador para a licenciatura em Biologia Ib  
Zoologia dos Invertebrados ✓ 

  
  
  

6
º 

s
e
m

e
s

tr
e
 

Bioquímica ✓ 
Inglês VI ✓ 
Morfologia vegetal ✓ 
Planejamento para o Ensino de Biologia ✓ 
Práticas para o ensino de Biologia I ✓ 
Projeto Integrador V e Estágio  
Projeto Integrador para a licenciatura em Biologia IIb  
Zoologia de vertebrados.  ✓ 

2017 Disciplina 
Objeto de 

análise 

  
  

7
º 

s
e
m

e
s

tr
e
 

Evolução ✓ 

Ecologia ✓ 

Genética e Biologia Molecular ✓ 

Práticas para o ensino de Biologia II ✓ 

Projeto Integrador VI e Estágio  

Projeto Integrador para licenciatura em Biologia IIIb  

Taxonomia vegetal ✓ 

  
  

8
º 

s
e
m

e
s

tr
e
 

Microbiologia e Imunologia ✓ 

Fisiologia vegetal ✓ 

Parasitologia ✓ 

Práticas para o ensino de Biologia III ✓ 

Projeto Integrador VII e Estágio  

Projeto Integrador para licenciatura em Biologia IVa  

Saneamento e recuperação ambientais ✓ 

Tópicos avançados em Biologia ✓ 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Desta forma, para cada aula da disciplina acessada, foi realizada a leitura (no 

caso de textos e atividades) ou a observação (no caso das videoaulas e outros vídeos) 

dos itens disponibilizados no AVA. Cada item foi categorizado como um tipo de 

”recurso”, ou seja, “textos base” para os textos sugeridos como apoio das aulas, 

“textos de apoio” para textos sugeridos para o aprofundamento do tema, detalhes de 

cada recurso estão apresentados no quadro 4. Os tipos de recurso foram 

considerados separadamente devido à estratégia que cada um representava.  

Para cada recurso buscamos identificar indícios dos conhecimentos propostos 

por Shulman (1987) e Koehler e Mishra (2008), a escolha desse referencial foi 

baseada em dois fatores: i) Como o curso apresentou disciplinas de diversas áreas 

como inglês, entendemos que não seria possível analisar os recursos à luz de um 

modelo construindo para uma determinada área do conhecimento; ii) O objetivo dessa 

pesquisa é dar continuidade ao trabalho realizado por Barbosa (2019) que utilizou o 

mesmo referencial para analisar os anos iniciais do curso. Os dados foram 

armazenados em dois HDs externos (um do grupo de pesquisa e outro pessoal da 

pesquisadora) e organizados em pastas contendo uma descrição de cada disciplina.  

 

Quadro 4 - Detalhamento dos recursos disponibilizados no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 

Recurso Características 

Videoaulas 

São aulas assíncronas dos(as) professores(as) autores(as) 
das disciplinas. O modelo de aula varia conforme a 
estratégia estabelecida pelo(a) docente. A maior parte das 
aulas foram gravadas em estúdio, onde o(a) docente 
apresenta o conteúdo com o apoio de uma lousa digital, 
demonstra um experimento ou faz uma entrevista. Outras 
aulas foram gravadas em locais externos como Instituto 
Butantan, Jardim Botânico etc. 

Vídeo base e/ou vídeo de 
apoio. 

São vídeos com animações ou trechos de documentários, 
filmes etc indicados pelo(a) professor(a) autor(a) da 
disciplina ampliar o estudo sobre determinado conteúdo.  

Texto base e/ou texto de 
apoio. 

Os textos base são aqueles que abordam o conteúdo tratado 
na aula, normalmente capítulos de livros. Os textos de apoio 
são artigos na sua maioria que traziam conteúdos para 
ampliação da discussão do tema tratado na aula. 

Apresentação em Power 

PointⓇ 

Nas aulas assíncronas gravadas em estúdio os(as) docentes 
utilizam uma lousa digital e uma apresentação.  
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Atividades avaliativas Atividades que foram atribuídas notas. 

Exercícios de apoio Atividades que normalmente não foi atribuída nota. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5.4 Análise dos dados 

Visando atingir o objetivo da pesquisa de identificar indícios dos 

Conhecimentos Base a partir do referencial de Shulman (1987) e Koehler e Mishra 

(2008), utilizamos como categoria cada um dos conhecimentos apontados por esses 

autores. Para isso, foi utilizada a categorização proposta por Barbosa (2019). No 

entanto, como os dois últimos anos analisados foram específicos da área de Biologia 

(apesar da grade curricular apresentar a disciplina de inglês), diferente dos anos 

analisados pela pesquisadora, foi necessária uma adaptação dessa categorização, 

como apresentado no Quadro 5 em destaque.  

 

Quadro 5 - Categorização dos recursos propostos nas disciplinas ofertadas nos anos 
finais da Licenciatura em Biologia. 

Base de 
Conhecimento 

(categorias) 
O que foi considerado 

Conhecimento do 
Conteúdo (CCon) 

Nesta categoria, foram incluídos os recursos que apresentavam 
informações sobre os conteúdos da área de Biologia (ex.: 
Microbiologia, Zoologia, Botânica, etc.). Essa categoria foi 
subdividida em duas categorias: Conhecimento do Conteúdo Geral 
(CConG) para as atividades da disciplina de inglês e outros 
conteúdos que estavam fora do escopo da área de Ciências e para 
as disciplinas da área da Ciência Conhecimento do Conteúdo de 
Ciências (CConC). 

Conhecimento 
Pedagógico Geral 

(CPG) 

Nesta categoria foi subdividida em duas categorias: Conhecimento 
Pedagógico Geral (CPG) sendo incluídos os recursos que 
apresentavam informações sobre teorias da aprendizagem (ex.: 
Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, perfil conceitual, 
Vygotsky, Piaget, etc.) e Conhecimento Pedagógico de Ciências 
(CPCien) para as atividades que incluíam abordagens próprias do 
ensino de Ciências (ex.: Ensino por Investigação e Alfabetização 
Científica).  

Conhecimento do 
Currículo (CCur) 

Nesta categoria, foram incluídos os recursos que apresentavam 
informações sobre currículo de Biologia e outros documentos como 
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 os Parâmetros Curriculares Nacionais, a BNCC (que estava em 
processo de construção) e o currículo do Estado de São Paulo. 

Conhecimento 
Pedagógico do 
Conteúdo (CPC) 

Nesta categoria, foram incluídos os recursos que apresentavam 
informações que relacionavam um conteúdo específico ao ensino 
deste. Tais atividades solicitavam (ou apresentavam) ao 
licenciando abordagens sobre como determinado conteúdo seria 
(ou poderia) ser ensinado. Foi considerado separadamente o CPC 
de Ciências (CPCCien) para as disciplinas da área de 
Biologia/Ciências e o CPC geral (CPCG) para disciplina de Inglês. 

Conhecimento dos 
Alunos e suas 
Características 

(CAlu) 

Nesta categoria, foram incluídos os recursos que apresentavam 
informações que poderiam permitir ao licenciando conhecer seus 
possíveis futuros alunos (ex.: abordagens relacionadas aos perfis 
conceituais de alunos em geral, características dos alunos de 
décadas anteriores e atuais etc.). 

Conhecimento do 
Contexto 

Educacional 
(CCEd) 

Nesta categoria, foram incluídos os recursos que apresentavam 
informações sobre a escola local, o contexto brasileiro de escolas, 
a história da Educação, dentre outras. 

Conhecimento dos 
Fins 

Educacionais (CFEd) 

Nesta categoria, foram incluídos os recursos que apresentavam 
informações sobre os objetivos do ensino, sobre o que se espera 
que os alunos aprendam, Leis que apresentam os objetivos da 
Educação como as Diretrizes para a Educação Básica, a Lei de 
Diretrizes e Bases, a Constituição e outras leis específicas sobre 
educação. 

Conhecimento 
Tecnológico (CTec) 

Utilizando-se a definição de Conhecimento Tecnológico 
apresentada por Alayyar et al. (2011)4 e conforme afirmam Misha e 
Koehler (2006), relacionada às “Tecnologias emergentes”, julgamos 
que todas as atividades propostas no ambiente virtual de 
aprendizagem são capazes de desenvolver essa base de 
conhecimento dos licenciandos. No entanto, isso nem sempre 
acontece de forma intencional e planejada pelos cursos. 

Conhecimento 
Tecnológico 
Pedagógico 

(CTPEd) 

Nesta categoria foram incluídos os recursos que apresentavam 
informações sobre como a tecnologia pode auxiliar o processo de 
ensino-aprendizagem do professor. Não foi necessário diferenciar 
a categoria entre as disciplinas de Inglês e Biologia/Ciências, pois 
a disciplina de Inglês não apresentou nenhuma ocorrência deste 
conhecimento. 

Conhecimento 
Tecnológico do 

Conteúdo (CTCon) 

Nesta categoria foram incluídos os recursos que apresentavam 
informações sobre como a tecnologia auxiliou (e auxilia) o 
desenvolvimento da área de Biologia, assim como o 
desenvolvimento de conteúdos específicos destas. Não foi 

 
4 Para considerarmos que as atividades online são capazes de estimular o desenvolvimento do CTec 

dos licenciandos, nos baseamos em pesquisas já realizadas. Alayyar et al. (2011), por exemplo, a partir 
de um estudo realizado com estudantes em cursos híbridos e presenciais, indicaram maior ganho no 
Conhecimento Tecnológico dos primeiros em relação aos segundos, atribuindo as diferenças 
encontradas, possivelmente, ao fato desses alunos utilizarem os ambientes virtuais 
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necessário diferenciar a categoria entre as disciplinas de Inglês e 
Biologia/Ciências, pois a disciplina de Inglês não apresentou 
nenhuma ocorrência deste conhecimento. 

Conhecimento 
Tecnológico 
Pedagógico 

do Conteúdo (CTPC) 

Nesta categoria foram incluídos os recursos que apresentavam (ou 
solicitaram) abordagens de ensino de determinados conteúdos 
auxiliado por certas tecnologias. Não foi necessário diferenciar a 
categoria entre as disciplinas de Inglês e Biologia/Ciências, pois a 
disciplina de Inglês não apresentou nenhuma ocorrência deste 
conhecimento. 

Fonte: Adaptado de Barbosa (2019). 
 

Barbosa (2019), apoiada em alguns estudos (GRAÇA, 1997; ANGELI; 

VALANIDES, 2009; ARCHAMBAULT; BARNETT, 2010; SHINAS et al., 2015; VOOGT 

et al., 2013), aponta dificuldades para se diferenciar as categorias. Também sentimos 

essa dificuldade durante a análise, pois, em alguns momentos, foi complexo 

estabelecer os limites de cada uma das categorias. Para minimizar essas limitações, 

os trechos de algumas atividades e/ou falas dos professores nas videoaulas foram 

apresentados e discutidos em reuniões do grupo de pesquisa BOTED havendo 

concordância. Uma das pesquisadoras do grupo realizou o mesmo procedimento de 

análise em uma das aulas da disciplina Prática para o Ensino de Biologia que 

observamos os desafios citados anteriormente para diferenciar as categorias. 

Posteriormente discutimos a categorização evidenciando uma consonância com a 

análise já realizada anteriormente. 

Para cada categoria identificada a partir da análise do recurso, foi feita uma 

marcação (utilizamos o número “1” para demarcar a ocorrência da categoria) em uma 

planilha de ExcelⓇ. Por exemplo, na videoaula 1 “Múltiplas abordagens de 

Biodiversidade” da disciplina “Práticas para o Ensino de Biologia”, identificamos as 

seguintes categorias: Conhecimento do Conteúdo (CCon), Conhecimento Pedagógico 

de Ciências (CPCien), Conhecimento do Currrículo (CCur) e Conhecimento 

Tecnológico (CTec) e para cada fizemos uma marcação na planilha, como 

apresentada na Figura 4 Desta forma, um único recurso pode apresentar mais de uma 

categoria. É importante destacar que para cada identificação de um tipo de 

conhecimento era feita apenas uma marcação, mesmo que posteriormente no 

recursos aparecesse outros indícios do mesmo conhecimento.  
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Figura 4 - Planilha de identificação dos indícios dos Conhecimentos Base. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em todos os recursos analisados consideramos que apresentaram indícios do 

Conhecimento Tecnológico, optamos por considerar em todos os recursos com base 

nos trabalhos de Misha e Koehler (2006) que afirmam que o Conhecimento 

Tecnológico está associado ao conhecimento de uso das ferramentas da web e de 

Alayyar et al. (2011) que ao pesquisar cursos híbridos e presenciais identificou um 

maior ganho no Conhecimento Tecnológico em estudantes do curso híbrido.  

A partir do preenchimento das planilhas, após a análise de todas as disciplinas, 

pudemos ter um panorama geral de quais conhecimentos apresentaram indícios e 

assim realizar uma quantificação simples da frequência de ocorrência de desses 

indícios de cada conhecimento.  

Calculamos a porcentagem de cada conhecimento utilizando-se regra de três 

simples, tendo como 100% a somatória do total de recursos (1189) e como X número 

de recursos nos quais aquele conhecimento ocorria. Assim, um conhecimento 

identificado 788 vezes, teve uma porcentagem correspondente de 66,2. Os valores 

em porcentagem foram arredondados, arredondados, sendo apresentados sem casas 

decimais.  

Visando alcançar o objetivo específico sobre quais são os conhecimentos 

mobilizados nas aulas de Biodiversidade Vegetal, plotamos, em um gráfico separado, 

as disciplinas da área de Botânica e algumas aulas da disciplina “Práticas para o 

Ensino de Biologia I”. A escolha dessas disciplinas está relacionada ao nosso 

interesse em identificar quais categorias, e com qual frequência, apareciam em 

disciplinas que abordavam a Biodiversidade Vegetal de forma intencional ou não, nas 

disciplinas (Taxonomia Vegetal, Fisiologia Vegetal e Morfologia Vegetal), pois 

observamos que estas traziam uma abordagem transversal da diversidade vegetal, ou 

seja, os(a) docentes buscaram trazer exemplos de processos de diversas espécies ao 

invés de utilizar uma única espécie ou grupo taxonômico para explicar vários 

processos. E para disciplina de “Práticas para o Ensino de Biologia I”, foram 
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considerados 28 recursos (57%) que abordavam a Biodiversidade Vegetal. Os 28 

recursos considerados estavam distribuídos nas semanas 1, 3, 5 e 6 (do total de 7 

semanas). Dessa forma, visando alcançar o objetivo específico citado anteriormente 

e dialogar com a pesquisa de Barbosa (2019) não foi realizada nenhuma coleta 

adicional para essas disciplinas.  

Quanto ao diálogo com a literatura, realizamos ainda uma aproximação com os 

5 "ingredientes" propostos pelas autoras Daehler et al. (2015) descritos na página 32 

dos marcos teóricos deste texto. Buscamos exemplificar estes ingredientes com 

trechos das videoaulas analisadas no escopo da temática Biodiversidade Vegetal.  

5.5 Aspectos éticos da pesquisa 

O projeto da presente pesquisa foi submetido ao comitê de ética do Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo, sob o número CAAE 

29930719.1.0000.5464, sendo aprovado em 01/04/2020.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta pesquisa, foram analisados 1.080 recursos, das 23 disciplinas presentes 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem dos dois últimos anos do curso de Licenciatura 

em Ciências da Natureza e Biologia da UNIVESP. 

O número de ocorrências de indícios dos Conhecimentos Base nesses 

recursos é apresentado na Figura 5 e nos gráficos. Destacamos que, diferentemente 

do verificado por Barbosa (2019), a grande maioria das disciplinas estavam no escopo 

específico da Biologia (a única exceção foi a disciplina de Inglês, ministrada até o 

quarto ano). Já no caso dos dois primeiros anos, o curso possuía disciplinas de 

diversas áreas como Inglês, Cultura brasileira, Matemática, Leitura e produção de 

textos, Química geral, Física geral entre outras.  

A porcentagem de ocorrências dos indícios dos Conhecimentos Base foi 

plotada em 3 gráficos distintos. Separamos o capítulo Resultados e Discussão em 

duas seções conforme os objetivos da pesquisa, pois analisamos os dois anos do 

curso de modo geral e especificamente as disciplinas que tratavam da área de 

Botânica como explanamos no capítulo de Metodologia. No Gráfico 1, apresentado na 

seção 6.1 ‘Os Conhecimentos Base nos dois últimos anos do curso’, expõe a 

frequência de ocorrência dos indícios de Conhecimentos Base de forma geral. No 

Gráfico 2, apresentado na mesma seção, mostra a frequência de ocorrência dos 

indícios de Conhecimentos Base nos agrupamentos de disciplinas conceituais e 

disciplinas pedagógicas. E no Gráfico 3, apresentado 6.2 ‘Conhecimentos Base, as 

disciplinas de Botânica e o conteúdo de Biodiversidade Vegetal’, expõe a frequência 

de ocorrência de indícios do Conhecimentos Base nas disciplinas de Taxonomia 

Vegetal, Morfologia Vegetal, Fisiologia Vegetal e algumas aulas da disciplina de 

Práticas para o Ensino de Biologia.  
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Figura 5 - Frequência de ocorrências de Conhecimentos Base nos recursos disponibilizado no AVA nas disciplinas dos dois últimos 
anos do curso de Licenciatura em Biologia. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. Legenda: CConCien: Conhecimento do Conteúdo de Ciências; CConG: Conhecimento do Conteúdo Geral; CPG: Conhecimento 
Pedagógico Geral; CPCien: Conhecimento Pedagógico de Ciência; CPCG: Conhecimento do Conteúdo Pedagógico de Geral; CPCCien: Conhecimento 
Pedagógico do Conteúdo de Ciências; CAlu: Conhecimento dos Alunos e suas características; CCEd: Conhecimento do Contexto Educacional; CFEd: 
Conhecimento dos Fins Educacionais; CTec: Conhecimento Tecnológico; CTPed: Conhecimento Tecnológico Pedagógico; CTCon: Conhecimento Tecnológico 
do Conteúdo; CTPC: Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo.
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6.1 Os Conhecimentos Base nos dois últimos anos do curso 

Como já foi exposto anteriormente, os dois últimos anos do curso de 

Licenciatura foram compostos por 31 disciplinas, dessas foram analisadas 23 

disciplinas. Do total de disciplinas analisadas 65% delas tratavam de conteúdos 

específicos da área de Biologia (Morfologia vegetal, Evolução, Saneamento e 

Recuperações Ambientais, Células e tecidos, Bioquímica, Ecologia, Genética e 

Biologia Molecular, Microbiologia e Imunologia, Parasitologia, Fisiologia humana, 

Zoologia de invertebrados, Zoologia de vertebrados, Fisiologia vegetal, Taxonomia 

vegetal), 30% das disciplinas tratavam sobre Ensino de Ciências (Didática para 

Ciências e Biologia, Práticas do Ensino de Ciências, Planejamento para o Ensino de 

Biologia, Práticas para o Ensino de Biologia I, Práticas para o Ensino de Biologia II, 

Práticas para o Ensino de Biologia III, Tópicos avançados em Biologia) e 5% da área 

de Inglês. Assim, a maior parte do ciclo profissionalizante, está voltado para o ensino 

de conteúdos específicos da área de Biologia. 

Deste modo, os indícios de Conhecimentos Base identificados nos recursos 

disponibilizados no AVA nas 23 disciplinas, como apresentado no gráfico 1, 

observamos uma elevada porcentagem de ocorrências de indícios do Conhecimento 

do Conteúdo (68%), o que era esperado, já que os últimos anos do curso tiveram 

como objetivo tratar da área específica da Biologia e 70% das disciplinas estão 

relacionadas às áreas específicas do conhecimento.  

No entanto, esse valor é quatro vezes maior que a frequência de ocorrência 

das categorias que aparecem em segundo lugar Conhecimento Pedagógico Geral 

(14%) e Conhecimento Pedagógico do Conteúdo de Ciências (14%) e seis vezes 

maior que a frequência de ocorrência da categoria que aparece em terceiro lugar 

Conhecimento Pedagógico de Ciência (11%). 
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Gráfico 1 - Frequência de ocorrência dos Conhecimentos Base propostos por Shulman (1987) e Koehler e Mishra (2008) nos 
dois últimos anos do curso de Licenciatura em Biologia.  

 
Fonte: Elaborado pela autora. Legenda: CConC: Conhecimento do Conteúdo de Ciências; CConG: Conhecimento do Conteúdo Geral; CPG: Conhecimento Pedagógico 
Geral; CPCien: Conhecimento Pedagógico de Ciência; CPCG: Conhecimento do Conteúdo Pedagógico de Geral; CPCCien: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo de 
Ciências; CCur: Conhecimento Curricular; CPCG: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo Geral; CPCCien: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo de Ciências; CAlu: 
Conhecimento dos Alunos e suas características; CCEd: Conhecimento do Contexto Educacional; CFEd: Conhecimento dos Fins Educacionais; CTPed: Conhecimento 
Tecnológico Pedagógico; CTCon: Conhecimento Tecnológico do Conteúdo; CTPC: Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo. Duas categorias não são 
representadas neste gráfico: (i) assumimos que o Conhecimento Tecnológico (CTec) apresenta 100%; (ii) categoria  Não identificadas representa 9%.
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Os outros conhecimentos identificados apresentam porcentagem de 

ocorrência menor que 10%. Assim, as porcentagens foram: Conhecimento do 

Conteúdo de Inglês (7%), Conhecimento Tecnológico Pedagógico (5%), 

Conhecimento do Currículo (4%), Conhecimento dos Alunos e suas características 

(4%), Conhecimento do Contexto Educacional (3%), Conhecimento dos Fins 

Educacionais (3%), Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo (3%) e 

Conhecimento Tecnológico do Conteúdo (1%). Cabe destacar que o Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo de Inglês e o Conhecimento Tecnológico do Conteúdo de 

Inglês não foram identificados.  

Como foi indicado na página 74 da seção Metodologia, em relação ao 

Conhecimento Tecnológico consideramos em 100% dos recursos, pois conforme 

afirmam Misha e Koehler (2006), o CT está relacionado ao uso das ferramentas da 

web. O próprio AVA é uma ferramenta da web, as videoaulas do curso objeto da 

pesquisa estão disponíveis no Youtube Ⓡ, além disso, foi observado que em algumas 

disciplinas era solicitado aos(as) licenciandos(as) o acesso a outros sites e/ou que 

os(as) licenciandos(as) explorassem as diversas ferramentas tecnológicas, como 

apresentamos no seguinte trecho da videoaula 1 da disciplina de Inglês “Os exercícios 

podem ser respondidos tanto no material interativo quanto por meio de um arquivo.”.  

No entanto, observamos uma baixa ocorrência das categorias Conhecimento 

do Currículo, Conhecimento do Aluno e suas características e, até mesmo, 

Conhecimento Pedagógico e Conhecimento Pedagógico do Conteúdo de Ciências 

que chamou nossa atenção. Para compreendermos mais profundamente esses 

resultados, separamos as disciplinas analisadas em dois grupos: disciplinas focadas 

na parte conceitual da licenciatura e disciplinas focadas na parte pedagógica da 

licenciatura. As disciplinas conceituais são da área de Biologia e Inglês. Já as 

disciplinas consideradas como pedagógicas estão relacionadas ao Ensino de 

Ciências e à Pedagogia de modo geral. No gráfico 2 apresentamos a porcentagem 

de frequência de ocorrência dos Conhecimentos Base identificadas nesses dois 

grupos de disciplinas. 
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               Gráfico 2 - Ocorrência de Conhecimentos Base nas disciplinas conceituais e disciplinas pedagógicas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. Legenda: CConC: Conhecimento do Conteúdo de Ciências; CConG: Conhecimento do Conteúdo Geral; CPG: Conhecimento Pedagógico 
Geral; CPCien: Conhecimento Pedagógico de Ciência; CPCG: Conhecimento do Conteúdo Pedagógico de Geral; CPCCien: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo de 
Ciências; CCur: Conhecimento Curricular; CPCG: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo Geral; CPCCien: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo de Ciências; CAlu: 
Conhecimento dos Alunos e suas características; CCEd: Conhecimento do Contexto Educacional; CFEd: Conhecimento dos Fins Educacionais; CTPed: Conhecimento 
Tecnológico Pedagógico; CTCon: Conhecimento Tecnológico do Conteúdo; CTPC: Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo. Duas categorias não são 
representadas neste gráfico: (i) assumimos que o Conhecimento Tecnológico (CTec) apresenta 100%; (ii) categoria  Não identificadas representa 9%.
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Quanto às disciplinas voltadas ao conteúdo de Biologia, observamos que 

ocorreu maior frequência de indícios de Conhecimento do Conteúdo o que, como 

apontamos anteriormente, era esperado. Contudo, observa-se nas disciplinas 

conceituais uma baixa ocorrência de indícios dos outros Conhecimentos Bases, como 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (9%), Conhecimento Tecnológico 

Pedagógico (5%), Conhecimento Pedagógico (4%), Conhecimento do Alunos e suas 

Características (2%), Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo (2%), 

Conhecimento do Contexto Educacional (1%), Conhecimento dos Fins Educacionais 

(1%) e Conhecimento Pedagógico de Ciências (1%).  

Já nas disciplinas pedagógicas, apesar das porcentagens de ocorrências dos 

indícios de Conhecimentos Base não apresentarem grande disparidade, o 

Conhecimento do Conteúdo5 (33%), o Conhecimento Pedagógico Geral (40%), o 

Conhecimento Pedagógico (37%) e o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (24%) 

foram identificados acima dos 20% de frequência de ocorrência. Com exceção do 

Conhecimento do Currículo, que apresenta frequência de ocorrência de 12%, os 

outros conhecimentos apresentaram porcentagens abaixo de 10%. Por exemplo, o 

Conhecimento Tecnológico do Conteúdo (2%), o Tecnológico Pedagógico (4%), 

Conhecimento do Conteúdo Geral (5%), o Conhecimento Tecnológico Pedagógico do 

Conteúdo (5%), o Conhecimento do Contexto Educacional (6%), o Conhecimento dos 

Fins Educacionais (6%) e o Conhecimento do Aluno e suas características (8%). 

Dentre as categorias de Conhecimentos Base identificadas, destacamos a 

categoria Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, as disciplinas pedagógicas 

abordam duas vezes mais que as disciplinas conceituais. Observamos que em uma 

das videoaulas a professora responsável pela organização da disciplina Práticas para 

o ensino de Biologia III (PEBIII) trouxe explicitamente a ideia de Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo como apresentado no seguinte trecho: 

[...] hoje nós vamos começar com uma temática bastante importante e 
interessante que permite várias reflexões. Então o tema da nossa aula hoje 
é Conhecimento Pedagógico do Conteúdo e a sua construção nas práticas 
de ensino. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como esse 
conhecimento docente de vocês estudantes está sendo construído ao longo 
das nossas disciplinas [...] (PEBIIIVA1). 

 

 
5 Nas disciplinas pedagógicas assim como nas disciplinas conceituais consideramos como Conteúdos 

os assuntos da área de Biologia e não os temas da pedagogia, estes entendemos como pedagógicos. 
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Entendemos que a partir do trecho exposto anteriormente que a frequência 

maior de indícios de CPC nas disciplinas pedagógicas se deu por dois fatores: 1) pelo 

caráter pedagógico destas disciplinas; 2) pela intencionalidade de uma docente em 

evidenciar este conhecimento para os(as) licenciandos(as).  

Contudo, reforçamos a ideia trazida por Saviani sobre a importância do 

equilíbrio, não apenas entre as disciplinas pedagógicas e conceituais, mas dentro das 

próprias disciplinas. Na nossa visão é muito importante que o(a) futuro(a) professor(a) 

tenha domínio do conteúdo que ensina e, ainda, dos desafios de ensinar determinado 

conteúdo e das estratégias que podem ser utilizadas. Já a categoria Conhecimento 

Tecnológico Pedagógico do Conteúdo não apresenta discrepância entre os dois 

grupos, o que indica que o conhecimento foi pouco explorado nas disciplinas de modo 

geral. 

O Conhecimento do Conteúdo tem destaque nos últimos dois anos do curso, 

resultados apresentados em relação a esse conhecimento coincidem com os 

resultados apresentados por Barbosa (2019) sobre os dois primeiros anos do curso. 

A autora, apoiada no trabalho como, Grossman et al. (1989), Van Driel et al. (1998; 

2002), Özden (2008) e Daehler et al. (2015), afirma que o Conhecimento do Conteúdo 

é um conhecimento importante para o desenvolvimento do Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo de professores. Deste modo, um CCon superficial, resulta 

na dificuldade de o professor selecionar o que é importante a ser ensinado 

(GROSSMAN et al., 1989). 

 Placco e Silva (2015) corroboram com os(as) autores(as) quando afirmam que 

um aspecto importante da profissão de professor(a) é o domínio do conteúdo de sua 

disciplina, pois desse modo, será possível planejar e realizar atividades significativas 

em sala de aula. Os(as) professores(as) utilizam ou “promovem” esse conhecimento 

profissional enquanto estão ativamente engajados no ensino de um conteúdo 

específico e enquanto planejam, analisam o trabalho dos alunos e refletem sobre sua 

instrução. O desenvolvimento profissional do professor melhora o desempenho do 

aluno por meio de efeitos intermediários no Conhecimento do Conteúdo dos 

professores (CCon) em ciências e no Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC) 

(DAEHLER et al., 2015).  

É importante ressaltar que apesar de identificarmos mais indícios de um 

Conhecimento Base em um mesmo recurso (por exemplo, nas videoaulas), as 

atividades que os licenciandos desenvolviam na maior parte das vezes estavam 
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restritas ao Conhecimento do Conteúdo, ou seja, em poucos momentos foi propiciado 

a mobilização do CPC também por meio destas atividades, como apresentado na 

figura 6 que traz um trecho da análise de dois recursos (videoaula 26 e atividade 

portifólio) da semana 7 da disciplina de Zoologia de Vertebrados . Leal et al. (2015) 

apontam que apenas o domínio do conteúdo não garante um bom desempenho do 

professor. Imberón (2000), lembra que com as experiências da formação inicial os(as) 

futuros(as) professores(as) constroem imagens e metáforas sobre a educação que 

serão determinantes na prática da profissão. 

 

Figura 6 – Trecho transcrito da aula 26 e comanda da atividade da semana 7 da 
disciplina de Zoologia de Vertebrados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora  
 

 

Ao observamos a grade curricular do curso, apresentada por Barbosa (2019),  

contabilizamos que nos anos iniciais 59% das disciplinas tratavam de conteúdos 

específicos de diversas áreas (Inglês, Cultura Brasileira, Matemática etc), 41% das 
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disciplinas tratavam de conteúdos pedagógicos (História da Educação, Filosofia da 

Educação, Políticas Públicas para a Educação etc), enquanto que nos anos finais a 

grade curricular apresentou 70% de disciplinas de conteúdos específicos e 30% de 

disciplinas de conteúdos pedagógicos. Os dois primeiros anos do curso apresentou 

10% a menos de disciplinas conceituais e 10% a mais de disciplinas pedagógicas, 

sendo que, a ocorrência de Conhecimento Pedagógico nos anos finais é quase o 

dobro dos anos iniciais. Este resultado indica que as disciplinas conceituais trouxeram 

aspectos do ensino daquela disciplina, o que na nossa visão é positivo para a 

formação de licenciandos(as), pois permitem que eles compreendam o conteúdo e o 

modo como aquele conteúdo pode ser trabalhado em sala de aula. Pretendemos 

explicitar mais no item 6.2 em relação aos conteúdos da área de Botânica. Shulman 

(1986, 1987), aponta o CPC como o conhecimento pedagógico aplicado ao ensino de 

uma determinada área é a transformação de um assunto para o ensino.  

Observamos indícios do CPC nos recursos como no trecho da videoaula (VA), 

após a professora fazer uma breve introdução sobre a área de Zoologia faz a seguinte 

fala: 

[...] Essa ideia de entrar a Zoologia em uma perspectiva evolutiva também 
nas escolas da educação básica. Ela vem de uma série de pesquisas que 
começaram a ver alguns problemas relacionados ao ensino de zoologia 
nesse nível de ensino. [...] Essa perspectiva evolutiva os estudos têm 
indicado, que nós temos uma facilidade maior de trabalhar esta perspectiva 
e de compreender o ensino dentro das funções que a gente denomina de 
alfabetização científica [...] (ZVVA1). 

 

Deste modo, acreditamos que algumas disciplinas conceituais nos dois últimos 

anos estimulariam um maior desenvolvimento do CPC dos licenciandos, no entanto, 

foram exceções. Destacamos a disciplina de Zoologia de Vertebrados (ZV) e as de 

Botânica (B), os(as) professores(as) autores(as) trouxeram a integração entre o 

conteúdo específico da matéria e o ensino de modo que entendemos como as 

disciplinas da licenciatura devem ser conduzidas.  

Na semana dois da disciplina de ZV, na atividade de "Portfólio" os licenciandos 

responderam às seguintes perguntas: I) Por que usamos o termo peixes para ensinar 

a diversidade desses grupos de animais? II) Essa é uma boa estratégia didática?”. 

Entendemos que perguntas como essas provocam os(as) licenciandos(as) a 

pensarem sobre o conteúdo a ser ensinado e o modo como pode ser ensinado. 

Também percebemos nessa disciplina que as professoras autoras das disciplinas 

alinharam a todo momento o conhecimento do conteúdo com o conhecimento 
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pedagógico, trazendo os pontos frágeis da área de Zoologia, as questões 

relacionadas aos materiais como os livros didáticos, equívocos sobre o ensino de 

algum grupo de animais, a perspectiva da biodiversidade e o contexto dos(as) 

estudantes, assim como entendem como um CPC desenvolvido Grossman et al. 

(1989), Van Driel et al. (1998; 2002), Özden (2008) e Daehler et al. (2015) .  

Cachapuz et al. (2011), apontam que as tradições docentes e sociais 

consideram o ensino uma tarefa simples, que para realizar basta conhecer o conteúdo 

e ter conhecimentos pedagógicos gerais. Baseados em duas pesquisas, os autores e 

as autoras, apontam a insuficiência da formação de professores que separa 

conteúdos científicos dos pedagógicos. Algumas pesquisas como de Placco e Silva 

(2015) e Cachapuz et al. (2011) evidenciaram a importância de um trabalho integrado 

no processo de ensino-aprendizagem das Ciências. Placco e Silva (2015), 

corroboram com Cachapuz e colaboradores quando afirmam que na formação inicial 

de professores(as) é importante fornecer as bases de um conhecimento pedagógico 

especializado e o domínio dos conteúdos das áreas específicas do conhecimento, 

pois se não for assim a formação pode ser limitada e pouco coerente. 

A partir do que trazem Cachapuz et al. (2011) e Placco e Silva (2015) 

entendemos que para o(a) professor(a) planejar uma boa aula é necessário o domínio 

do conteúdo a ser ensinado, a escolha de boas estratégias e o conhecimento dos(as) 

estudantes, tanto em relação ao contexto como em relação à dificuldade de aprender 

determinado conteúdo. Em relação ao contexto e os desafios de ensinar 

determinados conteúdos, observamos que o Conhecimento dos aprendizes e suas 

características (CAlu) teve poucas ocorrências nos recursos analisados, como no 

trecho apresentado a seguir da videoaula da disciplina de Práticas para o Ensino de 

Biologia III (PEBIII):  

[...] muito estranho porque a gente não consegue relacionar que o gene está 
lá e compõe o cromossomo e que é ele que é mobilizado quando tem 
fecundação, mitose. Então, isso são fatores que dificultam muito a 
aprendizagem dos nossos estudantes (PEBIIIVA2). 
 

É possível observar no apresentado trecho da videoaula 2 da disciplina PECIII 

que em alguns momentos do curso foi apresentada as dificuldades dos(as) 

estudantes da educação básica para aprenderem determinados conteúdos. O que na 

nossa visão é importante para que ao atuarem em sala de aula os(as) futuros(as) 

professores(as) compreendam as possíveis dificuldades que os estudantes possam 

apresentar para aprenderem determinados conteúdos. Para Shulman (1987) o 
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processo de ensino-aprendizagem é influenciado pela interação entre professores(as) 

e alunos(as), sendo assim, é importante que o(a) professor(a) conheça a turma que 

está trabalhando e entenda as dificuldades que os(as) estudantes apresentam para 

aprender determinado conteúdo, os possíveis equívocos, a forma que eles(as) 

utilizam para resolver desafios (BORKO, 2004).  

O CAlu é um conhecimento a ser desenvolvido no cotidiano do(a) professor(a), 

contudo os cursos de licenciatura a partir das pesquisas sobre o ensino das diversas 

áreas do conhecimento apontam possíveis dificuldades que os(as) estudantes 

possam ter ao aprenderem determinados conteúdos e experiências dos(as) 

licenciandos(as) nas escolas também pode ser uma boa oportunidade para os(a) 

licenciandos(as) desenvolverem o CAlu e outros conhecimentos como CPC e CPG 

(CASTRO; LEAL, 2017). No entanto, não identificamos nos documentos que regem a 

UNIVESP incentivo a participação dos(as) licenciandos(as) em programas como o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e/ou Residência 

Pedagógica, o que entendemos como uma fragilidade do curso, que apesar de 

contemplar as horas obrigatórias de estágio da licenciatura, os(as) futuros(as) 

professores(as) não tiveram a oportunidade de compartilharem  o conhecimento 

prático com outros(as) professores(as) e os(as) docentes, o estágio oportuniza uma 

experiência pedagógica, já que no modelo tradicional que baseia-se apenas na 

observação de um(a) professor(a) é insuficiente na compreensão do comportamento 

de um(a) professor(a) mais experiente (CHUDÝ;  CASKOVÁ, 2018).     

Para Shulman (1986, 1987), conhecer o(a) estudante é importante, assim 

como conhecer o contexto educativo (CCEd) e os fins educacionais (CFEd). 

Entendemos que ambos os conhecimentos também poderiam ser desenvolvidos 

tanto no estágio supervisionado como nas disciplinas, pois o(a) licenciando(a) precisa 

entender que a escola está inserida em uma comunidade com um determinado 

contexto, além disso, seu funcionamento é orientado por fundamentos, objetivos, 

valores que constituem Projeto Político Pedagógico (PPP). Autores como Gil Pérez 

et al. (2001) e Sasseron e Carvalho (2008) defendem a importância de um ensino 

centrado nos(as) estudantes permitindo que estes sejam autônomos na construção 

dos conhecimentos. Para Shulman (1987) e Shulman e Shulman (2007) o trabalho 

docente busca promover um ensino de qualidade orientado pelas finalidades 

educacionais e sociais que pressupõem a equidade entre os(as) estudantes 

respeitando seus diferentes históricos e culturas.  
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Além do PPP que é específico de uma unidade escolar o currículo traduzirá os 

valores, os objetivos e as concepções de um país, como é o caso da BNCC ou de um 

Estado, como é o caso do Currículo Paulistano ou mesmo de um município, como é 

o caso do Currículo da Cidade, o que Sacristan (2000) irá alcunhar de currículo 

prescrito. Quando o documento curricular chega até os(as) professores(as) Sacristan 

(2000) traz que é a fase denominada currículo apresentado aos professores, ao 

articular as orientações curriculares, com os materiais didáticos e o processo de 

ensino-aprendizagem o autor denomina essa fase de currículo modelado. Sacristan 

ainda descreve outras fases: o currículo em ação, o currículo realizado e o currículo 

avaliado, totalizando 6 fases ao todo. Desta forma, o(a) licenciando(a) necessita 

conhecer tantas as teorias sobre currículo como a Base Nacional Comum Curricular 

e não apenas o currículo traduzido nos materiais didáticos.  

Para Shulman (1986, 1987) o Conhecimento Curricular (CCur) é outro 

conhecimento importante para que os(as) futuros(as) professores(as) conheçam as 

diretrizes que orientam a educação. Apesar da baixa ocorrência, observamos que 

os(as) docentes das disciplinas trouxeram o tema currículo principalmente sob dois 

aspectos, em relação aos conteúdos que aparecem ou não aparecem nos 

documentos curriculares e sobre a organização dos currículos, como apresentamos 

em um trecho da videoaula 4 da disciplina de Taxonomia Vegetal: 

[...] o novo currículo, segundo orientação do Ministério da Educação (MEC) 

estruturados sob os eixos da interdisciplinaridade e da contextualização [...] 

(TVVA04) 

Sobre esse conhecimento, verificamos que tanto de modo geral como 

separadamente nas disciplinas conceituais e pedagógicas, a porcentagem de 

ocorrências do Conhecimento Curricular nos dois últimos anos converge com os 

resultados apresentados por Barbosa (2019). Tanto nos anos iniciais como nos anos 

finais do curso, o CCur aparece em menos de 15% dos recursos, sendo que ao 

compararmos os anos iniciais com os anos finais a ocorrência cai de 11% para 4%. 

O que é um alerta, pois o CCur, para Shulman (1986), é um dos conhecimentos que 

os professores precisam dominar para ensinar. Ao dominar esse conhecimento os 

professores conseguem selecionar o que precisam ser ensinados. 

Na nossa visão os(as) licenciandos(as) precisam entender que o currículo não 

é apenas uma seleção de conteúdos, segundo Menegolla e Sant’anna (2014), o 

currículo é algo abrangente, dinâmico e existencial, ou seja, envolve situações da vida 
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escolar e social do(a) estudante. Além disso, Mishra e Koehler (2006), apoiados em 

Clandinin & Connelly (1992), afirmam que o currículo não existe sem o(a) 

professor(a), que eles são parte integrante do currículo em ação. Contudo, o que 

observamos neste curso de licenciatura é o que pesquisadores como Rosa (2007) 

apontam que os(as) licenciandos(as) saem das licenciaturas como praticantes do 

currículo disciplinar: 

Praticantes do currículo disciplinar, graduados em licenciaturas de áreas 
acadêmicas específicas, trazem consigo uma bagagem transbordante de 
memórias, de experiências e de discursos que inventam jeitos de ser 
professor(a) na escola, formas identitárias atravessadas por práticas 
simbólicas que trazem também elementos de sua cultura 
científica/acadêmica de origem (ROSA, 2007, p.58). 

 

Como já expusemos anteriormente, muitos conhecimentos serão 

desenvolvidos ao longo da vida profissional dos(as) licenciandos(as), porém, 

consideramos que durante a graduação não se pode priorizar um conhecimento em 

detrimento de outros. Um exemplo da priorização de conhecimentos ficou claro ao 

compararmos a quantidade de ocorrências da categoria Conhecimento do Conteúdo 

em relação às demais. Em relação ao Conhecimento Pedagógico que juntamente 

com o Conhecimento do Conteúdo irá dar origem ao Conhecimento Pedagógico do 

Conteúdo, assim como identificado por Barbosa (2019), o Conhecimento Pedagógico 

é abordado, principalmente, nas disciplinas relacionadas ao ensino, pouco aparece 

nas disciplinas conceituais. A autora traz em seu texto uma reflexão importante:  

[...] essa frequência do CPG (nos cursos e nas disciplinas) seria suficiente 
para permitir que os licenciandos preparam suas aulas, a partir das atuais 
perspectivas pedagógicas do ensino em geral e, especialmente, do Ensino 
de Ciências [...]” (BARBOSA, 2019, p.137).  
 

Sobre os conhecimentos propostos por Koehler e Mishra (2008) esperávamos 

que o fato de o curso ser na modalidade a distância e mediado pela tecnologia, que 

indícios dos conhecimentos tecnológicos apareceriam com maior frequência. Com 

exceção do Conhecimento Tecnológico que foi considerado em 100% dos recursos, 

conforme explicamos na página 74 da seção Metodologia, o Conhecimento 

Tecnológico Pedagógico, o Conhecimento Tecnológico do Conteúdo e o 

Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo apresentaram poucos indícios 

ou até mesmo não apresentaram indícios em algumas disciplinas.  

A partir do que apresentou Alayyar et al. (2011) consideramos  que o 

Conhecimento Tecnológico foi possivelmente mobilizado em todas as atividades, pois 
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por ser um curso a distância os cursistas precisaram explorar as diversas ferramentas 

e o próprio AVA para acessarem os recursos e até mesmo para interagirem como 

apresentado no trecho a seguir da disciplina Práticas para o Ensino de Ciências (PEC) 

[...] então a sugestão é que tente fazer baseado nas suas experiências, vem no 

ambiente virtual de aprendizagem e faça sua discussão com a gente [...] (PECVA9) e 

na videoaula 1 da disciplina de Inglês onde professora explica para os(as) 

licenciandos(as) que os exercícios podem ser respondidos tanto no material interativo 

como por meio de um arquivo. Não podemos garantir a mobilização do Conhecimento 

Tecnológico, pois ambas as docentes não apresentam como utilizar a ferramenta, 

apenas indica o uso para que os(as) licenciandos(as) realizem uma tarefa. Contudo, 

consideramos que o trecho aponta indícios do Conhecimento Tecnológico, pois os(as) 

licenciandos já tinham cursado mais da metade da licenciatura e possivelmente 

tinham proximidade com as ferramentas do AVA.  

Niess (2011) já afirma que os(as) professores(as) enfrentam desafios 

relacionados à como e quando incorporar as tecnologias no ensino. A autora aponta 

que os(as) professores(as) necessitam mais do que apenas aprender sobre 

tecnologia, eles(as) precisam estar envolvidos e entenderem como determinados 

recursos tecnológicos favorecem mais a aprendizagem de alguns conteúdos. Deste 

modo, o conhecimento do conteúdo apenas não é suficiente para que o(a) 

professor(a) utilize os recursos tecnológicos disponíveis para ensinar. Niess (2011) 

enfatiza sobre a importância de cursos de formação desenvolverem o Conhecimento 

Tecnológico Pedagógico do Conteúdo nos futuros(as) professores(as).    

Para Chai et al. (2011), muitas instituições que já oferecem formação para 

professores(as) - lembramos que os autores se referem a um contexto internacional 

- vem buscando desenvolver formação para o ensino integrado à TDIC. No entanto, 

os cursos focam no desenvolvimento do Conhecimento Tecnológico apenas, o que é 

importante já que o CT é um dos componentes para a integração das TDICs, porém 

não é suficiente (KOELHER e MISHRA, 2005). Entendemos que o curso de 

licenciatura em Biologia proporcionou a aproximação com o CTec devido a sua 

natureza de curso a distância mediado pelo uso da tecnologia. Contudo, como foi 

apontado por Barbosa (2019) a falta de um objetivo explícito é suficiente para o não 

desenvolvimento do CTec. 

Em 2014, Lee e Kim, em um de seus trabalhos publicados reforçam a ideia 

apresentada anteriormente por Chai et al. (2011) em que a presença da tecnologia 
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na sala de aula não garante o favorecimento das aprendizagens dos(as) estudantes, 

pois mesmo quando é utilizada pelos(as) professores(as) não é de forma integrada e 

sim adicional. As autoras baseadas em outras pesquisas, afirmam que a falta de 

conhecimento da integração da TIC em sala de aula pode levar ao mau uso da 

tecnologia. Deste modo, Koelher e Mishra (2005), Lee e Kim (2014) e Barbosa (2019), 

afirmam que programas de formação de professores(as) devem desenvolver esse tipo 

de conhecimento dos(as) licenciados(as) durante a formação de forma intencional.  

Os(as) futuros(as) professores(as) necessitam de conhecimento geral para resolver 

problemas específicos usando adequadamente as variadas ferramentas tecnológicas 

(KOELHER; MISHRA, 2005). 

A partir do que foi exposto por Koelher e Mishra (2005), Chai et al. (2011), 

Niess (2011), Lee e Kim (2014) e Barbosa (2019), entendemos que apenas 

apresentar a tecnologia, não garante o uso efetivo das TIDCs para o desenvolvimento 

das aprendizagens. Koelher e Mishra (2005), que desenvolveram um modelo de 

Conhecimentos Base contemplando o conhecimento sobre a tecnologia como 

também estruturaram uma metodologia denominada Learning by Design para 

formação inicial e continuada de professores, entendem que os(as) docentes devem 

ser inseridos em contextos ricos que possibilitem a articulação o Conhecimento do 

Conteúdo, o Conhecimento Pedagógico e o Conhecimento Tecnológico. Essa 

articulação quase não foi observada nos dois últimos anos do curso de licenciatura 

em Biologia. Observamos que os anos finais do curso trouxe algo semelhante do que 

foi criticado por Koehler e Misha (2005; 2006) sobre abordagens tradicionais de 

formação que concebe os(as) licenciandos(as) como espectadores das ferramentas 

tecnológicas e que ao lecionarem os conteúdos isso se transforme em resolução de 

problemas para sala de aula.  

Na metodologia Learning by Design os(as) licencandos(as) a partir de um 

problema prático buscam de forma colaborativa maneiras de usar tecnologia para 

resolver o problema, assim os(as) futuros(as) professores(as) aprendem “como 

aprender” sobre tecnologia e “como pensar” sobre tecnologia, passando a utilizar 

softwares existentes de maneira criativa e inovadora, além de auxiliar professores(as) 

a compreenderem na prática a relação existente entre o conteúdo, a pedagogia e a 

tecnologia. Nos recursos disponibilizados nas disciplinas analisadas não foi 

identificado nenhum movimento parecido da proposta de Mishra e Koehler (2003) e 

Koehler e Misha (2005).  
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O que foi possível observar em algumas videoaulas foi o(a) professor(a) 

autor(a) da disciplina trazendo uma questão para aula e apresentando um recurso 

tecnológico.  No entanto, os(as) licenciandos(as) não foram convidados a explorar o 

recurso para responderem à questão da aula. O recurso foi apenas apresentado como 

forma de uso pedagógico. Como apresentamos no trecho da aula 5 da disciplina de 

Práticas para o Ensino de Ciências (PEC): 

[...] Bem, dois dos equipamentos muito importantes que nós utilizamos como 

podemos ver aqui no slide a seguir são a lupa ou o estereomicroscópio e o 

microscópio. A partir da utilização desses materiais nós conseguimos então 

observar esse mundo encantador que é o mundo microscópico e que para o 

aluno do ensino fundamental traz benefícios tanto motivacionais quanto 

conceituais, porque a gente concretiza coisas que são muito abstratas. 

(PECVA5). 

 

Em outros trechos, os professores(as) autores(as) das disciplinas analisadas 

do curso trouxeram exemplos de ferramentas tecnológicas e propuseram que os(as) 

licenciandos(as) acessassem sites ou simuladores. Como pode ser observado no 

trecho retirado da disciplina de Taxonomia Vegetal (TV), na videoaula 1: 

[...] Se vocês quiserem saber mais como fazer essas exicatas, vocês podem 
ver esses filminhos do Jardim Botânico. Desculpem, da Prefeitura de São 
Paulo que ensinam a fazer exicatas. (TVVA1)  

 

Nos trechos apresentados das disciplinas de PEC e TV observamos indícios 

do Conhecimento Tecnológico Pedagógico, com o objetivo de apresentar para os(as) 

licenciandos recursos tecnológicos que favoreçam a aprendizagem dos(as) 

estudantes. No entanto, Barbosa (2021) aponta que os(as) licenciandos(as) podem 

trazer esses recursos com o intuito de melhorar a prática docente e não a favor da 

aprendizagem dos estudantes, essa diferença precisa estar clara para os(as) 

futuros(as) professores(as). 

Ainda na videoaula 5 da disciplina PEC, observamos indícios de Conhecimento 

Tecnológico do Conteúdo que está relacionado diretamente ao Ensino de Ciências. 

Aqui queremos trazer um exemplo de como observamos os indícios do Conhecimento 

Tecnológico do Conteúdo na videoaula no seguinte trecho: 

[...] Conhecendo o microscópio. O modelo que utilizaremos é um microscópio 
TIM-600 monocular opton. Esta é a ocular é o visor, é onde se faz a 
observação do material (aparece uma seta verde apontando para ocular). 
Abaixo encontra-se as objetivas. As objetivas estão acopladas ao revólver, 
do qual girando se modifica a ampliação do material a ser observado 
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(aparecem setas apontando para as objetivas e para o revólver). [...] 
(PECVA5) 

 

Primeiramente, o microscópio, suas partes e como se realiza a manipulação 

do equipamento são apresentados para os(as) licenciandos(as). Barbosa (2021) 

considera que a apresentação de recursos tecnológicas para os(as) licenciandos(as) 

é uma estratégia positiva, pois o desenvolvimento do Conhecimento Tecnológico em 

professores(as) e futuros(as) professores(as) permitem que eles(as) se sintam mais 

seguros(as) em empregar as tecnologias (digitais principalmente) em suas aulas, 

além disso, a autora afirma que o desenvolvimento desse conhecimento contribui 

para o desenvolvimento de outros conhecimentos como o Conhecimento Tecnológico 

Pedagógico e o Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo. Contudo, é 

importante ressaltar que no caso dos(as) licenciandos(as) do curso pesquisado, no 

momento da disciplina eles(as) não tiveram a oportunidade de manipular o 

equipamento.  

Em outro trecho da mesma videoaula da disciplina PEC, foi possível observar 

tanto indícios de Conhecimento Tecnológico Pedagógico (Trecho 1) como indícios de 

Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo (Trecho 2) como apresentados 

seguir: 

O que a gente consegue ver nesse vídeo é realmente incrível. Para gente 
que é adulto é bacana, então vocês podem imaginar o efeito que isso tem 
pra crianças e adolescentes. Os ganhos emocionais de uma aula prática 
como essa [observando estruturas no microscópio] que a gente mostrou são 
enormes. E isso é um dos nossos principais objetivos no Ensino 
Fundamental nas aulas de Ciências. Fazer com que então esses 
adolescentes e essas crianças se encantem com o universo das Ciências 
(Trecho 1 - PECVA05)   
 
[...] Mas os nossos ganhos não são apenas emocionais a gente também tem 
ganho conceituais fortes. Por quê? Porque com essas preparações 
visualizando tudo a gente consegue concretizar coisas que são muito 
abstratas. Então agora depois de vivenciar experiências como essas 
[observação de células no microscópio] efetivamente consegue entender o 
que é esse universo microscópico. Do que uma parte dele [estudante] é feita, 
do que as plantas são feitas. (Trecho 2 - PECVA05)   
  

Desta forma, observamos que no trecho final da disciplina a professora autora 

aponta que o uso do microscópio para observação de estruturas nas aulas de 

Ciências proporciona aprendizagem dos(as) estudantes, pois é possível com o uso 

do microscópio concretizar coisas que são muito abstratas. No entanto, assim como 

foi apresentado por Barbosa (2019), foram observados poucos indícios dos 
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conhecimentos que envolvem a tecnologia, dificultando o uso de recursos 

tecnológicos, principalmente os digitais, pelos(as) futuros(as) professores(as).  

Entendemos que apesar do curso objeto desta pesquisa ser na modalidade 

EaD, tanto o AVA como outras ferramentas tecnológicas de comunicação e interação, 

possibilitaram essa construção coletiva e a aproximaram os cursistas das diversas 

ferramentas tecnológicas, porém, em poucas disciplinas observamos que houve a 

intencionalidade dessa aproximação. Um exemplo do que acreditamos estar próximo 

do ideal está no trecho da fala de um(a) professor(a) na disciplina Práticas para o 

Ensino de Ciências na aula 9: 

[...] Então, a sugestão é tentar fazer baseados nas suas experiências. Vem 
no ambiente virtual de aprendizado e faça a discussão com a gente [...] 
(PECVA9) 

 

O trecho citado anteriormente demonstra que apesar dos(as) licenciandos(as) 

estarem em locais diferentes poderiam compartilhar suas ideias em experiências no 

ambiente virtual, o que na nossa visão é uma estratégia didática potente para a 

formação de professores, contudo, no contexto geral do curso pouco foi observado 

da exploração desta estratégia didática.  

Barbosa (2019) aponta que o curso tem como um dos objetivos “possibilitar 

aos futuros docentes o domínio crítico do uso das novas tecnologias disponíveis na 

sociedade e, especialmente, nas escolas”. Contudo, nos dois últimos anos do curso 

observamos poucos indícios de conhecimentos relacionados a tecnologia. A 

integração da tecnologia é indispensável na formação de professores(as) para que 

esses quando atuam em sala de aula consigam integrar em suas práticas 

pedagógicas as tecnologias (KOEHLER et al., 2011; BARAN, 2017; BARBOSA, 

2021). Apoiar a formação de professores(as) no tripé conteúdo, tecnologia e 

pedagogia pode promover ambientes ricos que possibilitam que o(a) futuro(a) 

professor(a) se desenvolva por completo (ROLANDO, 2017).  

Na nossa visão, de modo geral, a partir do trabalho de Barbosa (2019) sobre 

os dois primeiros anos do curso, os anos finais da Biologia seguem a mesma 

organização tradicional de outros cursos na mesma modalidade ou de cursos 

presenciais, que tradicionalmente os cursos das áreas da Ciência são apresentados 

como uma série de palestras ministradas pelo professor com base em alguns 

referenciais. Barbosa (2019) afirma que professores(as) que apresentam o CPC e 

CTPC desenvolvidos são capazes de promover aulas mais atraentes e significativas 
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promovendo o engajamento dos(as) estudantes e minimizando os desafios 

relacionados ao ensino-aprendizagem de uma determinada área. Contudo, a autora 

complementa que para a mobilização do CPC e do CTPC é necessário a mobilização 

dos Conhecimentos Base como um todo. Na seção 6.2 iremos apresentar os indícios 

dos conhecimentos base nas disciplinas de Botânica e relacionar com os desafios 

enfrentados para o ensino de temas da área.  

6.2 Conhecimentos Base, as disciplinas de Botânica e o conteúdo de 
Biodiversidade Vegetal. 

Em relação às disciplinas de Botânica e o conteúdo de Biodiversidade Vegetal, 

separamos os resultados das disciplinas de Taxonomia Vegetal (TV), Morfologia 

Vegetal (MV), Fisiologia Vegetal (FV) e as aulas de Biodiversidade Vegetal da 

disciplina de Prática para o Ensino de Biologia I (PEBI), conforme descrito na 

metodologia, e apresentamos no gráfico 3. 

Na área de Botânica, a categoria mais identificada foi a Conhecimento do 

Conteúdo - Morfologia Vegetal (99%), Taxonomia Vegetal (88%) e Fisiologia Vegetal 

(77%). Como abordamos anteriormente, esse resultado era esperado, uma vez que 

essas disciplinas abordam temas específicos da parte conceitual da Botânica. Na 

disciplina Práticas para o Ensino de Biologia I (disciplina pedagógica), identificamos 

também uma elevada porcentagem de ocorrência do Conhecimento do Conteúdo 

(89%) relacionado à temática Biodiversidade Vegetal, assim como uma elevada 

porcentagem de ocorrência de Conhecimento Pedagógico de Ciência (61%), uma vez 

que, o Conhecimento do Pedagógico do Conteúdo aparece nessa disciplina com uma 

ocorrência de 57% e considerando que o CPC é uma intersecção do Conhecimento 

do Conteúdo e do Conhecimento Pedagógico os resultados apresentados para CCon 

e CPCien, como já apresentamos anteriormente,  corroboram com essa relação na 

constituição do CPC. 
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Gráfico 3. Frequência de ocorrência de Conhecimentos Base nas disciplinas de Taxonomia Vegetal, Morfologia Vegetal, Fisiologia 
Vegetal e aulas sobre Biodiversidade Vegetal da disciplina de Práticas para o Ensino de Biologia. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. Legenda: CConC: Conhecimento do Conteúdo de Ciências; CConG: Conhecimento do Conteúdo Geral; CPG: Conhecimento Pedagógico 
Geral; CPCien: Conhecimento Pedagógico de Ciência; CPCG: Conhecimento do Conteúdo Pedagógico de Geral; CPCCien: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo de 
Ciências; CCur: Conhecimento Curricular; CPCG: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo Geral; CPCCien: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo de Ciências; CAlu: 
Conhecimento dos Alunos e suas características; CCEd: Conhecimento do Contexto Educacional; CFEd: Conhecimento dos Fins Educacionais; CTPed: Conhecimento 
Tecnológico Pedagógico; CTCon: Conhecimento Tecnológico do Conteúdo; CTPC: Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo. Duas categorias não são 
representadas neste gráfico: (i) assumimos que o Conhecimento Tecnológico (CTec) apresenta 100%; (ii) categoria Não identificadas representa 9%. 
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Dentre as disciplinas selecionadas neste tópico, destacamos a disciplina 

Fisiologia Vegetal, assim como as aulas de Biodiversidade Vegetal da disciplina 

Práticas para o Ensino de Biologia I, que apresentaram indícios de variados tipos de 

Conhecimentos Base. Além da frequência de indícios do Conhecimento do Conteúdo 

e do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo apresentados anteriormente sobre a 

disciplina de Fisiologia Vegetal a frequência de indícios dos outros Conhecimentos 

Base não citados  são: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo de Ciências (17%), 

Conhecimento Tecnológico Pedagógico (17%), Conhecimento Pedagógico de 

Ciências (16%), Conhecimento dos Alunos e suas características (11%), 

Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo (11%) e Conhecimento 

Tecnológico do Conteúdo (3%). Sendo que as categorias Conhecimento do Currículo, 

Conhecimento Pedagógico Geral, Conhecimento do Contexto Educacional e 

Conhecimento dos Fins Educacionais não foram identificados. 

Nas aulas de Biodiversidade Vegetal da disciplina de PEBI, a frequência de 

indícios dos Conhecimentos Base foi de 89% para Conhecimento do Conteúdo de 

Ciência, 61% para Conhecimento Pedagógico de Ciências, 57% para Conhecimento 

Pedagógico o Conteúdo, 25% para Conhecimento do Currículo,14% para 

Conhecimento Pedagógico Geral, 14% para Conhecimento do Aluno e suas 

características, 4% para Conhecimento dos Fins Educacionais e 4% para 

Conhecimento Tecnológico do Conteúdo Pedagógico. Cabe dizer que as categorias 

Conhecimento do Contexto Educacional, Conhecimento Tecnológico Pedagógico e 

Conhecimento Tecnológico do Conteúdo não foram identificadas. 

A disciplina PEBI é um exemplo de como é possível mobilizar diversos 

Conhecimentos Base. Com exceção das categorias Conhecimento do contexto 

educacional, Conhecimento Tecnológico Pedagógico e Conhecimento Tecnológico do 

Conteúdo, para as outras categorias a disciplina apresentou frequência maior de 

indícios dessas categorias como, por exemplo, a categoria Conhecimento Pedagógico 

do Conteúdo aparece cinco vezes mais que na disciplina Taxonomia Vegetal, três 

vezes a mais que na disciplina de Fisiologia Vegetal e seis vezes a mais que na 

disciplina de Morfologia Vegetal. Consideramos que a disciplina de PEBI é um ótimo 

exemplo de como o Conhecimento do Conteúdo e o Conhecimento Pedagógico 

podem ser articulados na formação de professores(as).  
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Observamos que as disciplinas relacionadas ao ensino de Botânica, de modo 

geral, estimularam à mobilização de muitos Conhecimentos Base. Contudo, com 

exceção da disciplina PEBI que apresenta uma articulação dos Conhecimentos do 

Conteúdo, Pedagógico e Pedagógico do Conteúdo, as outras disciplinas priorizam o 

Conhecimento do Conteúdo. Na nossa visão, conhecer o conteúdo de Botânica é 

importante para que os(as) futuros(as) professores(as) pensem em boas estratégias 

para ensinar os temas da área, porém não é o suficiente.  

No trecho apresentado a seguir, extraído de uma videoaula (VA) da disciplina 

Didática para Ciência e Biologia (DCB), a professora apresenta uma fragilidade no 

Ensino de Botânica. Essa fragilidade foi apontada por Barbosa (2019) em relação aos 

anos iniciais do curso com a oferta de uma única disciplina de Biologia Geral, quando 

a autora afirma que essa disciplina não garantiria o aprofundamento necessário dos 

licenciandos em relação aos conteúdos de Botânica. Já nos anos finais, os 

licenciandos são imersos na área da Botânica, principalmente por meio das disciplinas 

supracitadas.  

[...] Além disso, as pessoas tendem a não reconhecer as plantas muitas vezes 
nem como seres vivos. Pode parecer meio estranho, mas principalmente para 
alunos mais novos, isso é super importante. Então eles realmente não 
conseguem reconhecer as plantas como seres vivos, por isso, aqueles 
experimentos clássicos como o experimento do feijão são tão importantes. 
Porque você vê mesmo que aquele organismo está desenvolvendo e você 
cria essa noção de que ele realmente é um ser vivo [...] (DCBVA16) 

 

Dentre as disciplinas analisadas, a disciplina PEBI apresentou como é possível 

ensinar a temática de Biodiversidade Vegetal, que na nossa visão é um tema com 

grande potencial para ensinar Botânica, articulando o conteúdo com estratégias de 

ensino. O que na nossa visão permite que os(as) licenciandos(as) mobilizem não 

apenas o Conhecimento do Conteúdo e o Conhecimento Pedagógico, mas também o 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo.   

De modo geral, identificamos que tais disciplinas apresentam alguns elementos 

dos “ingredientes" necessários para o “molho secreto” para o desenvolvimento do 

CPC de professores(as) proposto por Daehler et al. (2015). Como evidenciado nos 

marcos teóricos deste texto (pág. 32), as autoras apresentam 5 ingredientes 

essenciais. É importante ressaltar que os “ingredientes” citados por Daehler et al. 

(2015) foram apresentados a partir de um curso de formação continuada de 

professores(as). No entanto, consideramos que os “ingredientes” para o 

desenvolvimento do CPC de professores(as) podem ser utilizados para cursos de 
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formação inicial também. No tópico a seguir, relacionamos diferentes trechos das 

videoaulas (VD) do curso dessas disciplinas ou parte do projeto pedagógico com os 

tais ingredientes.  

6.2.1 Ingrediente I - Relacionar a aprendizagem de Ciência com o Ensino de Ciências 

Esse ingrediente está relacionado às estratégias, modelos e exemplos que os 

professores escolhem para tornar os conceitos da Ciência compreensível e como eles 

compreendem as ideias dos estudantes sobre esses conceitos. As disciplinas de 

Taxonomia Vegetal, Fisiologia Vegetal e, em especial a disciplina PEBI, apresentaram 

exemplos, metáforas e outras representações que possivelmente possibilitou aos 

licenciandos refletirem sobre a relação da Botânica com o Ensino de Botânica e como 

isso acontece na sala de aula. No Quadro 6 apresentamos alguns trechos de 

videoaulas relacionadas ao Ingrediente para ensinar ciências segundo Daehler et al. 

(2015). 

 

Quadro 6 - Trechos de videoaulas relacionadas ao Ingrediente para ensinar ciências 
segundo Daehler et al. (2015). 

Trecho 1: Bom, o que eu quero mencionar agora é que o herbário, a coleção científica de 
plantas, é uma ótima ferramenta de ensino nos níveis fundamental e médio. Por quê? Porque 
ele é útil para gente trabalhar uma série de conceitos, competências e habilidades que o aluno 
deve adquirir dentro de um contexto do ensino de Ciências (TVVA1). 

Trecho 2: Como a gente ajuda o nosso estudante a entender como a Ciências funciona? Uma 
resposta que tem sido dada para esses questionamentos é o Ensino por Investigação 
(PEBIVA4). 

Trecho 3: Por fim, o que eu quero dizer para vocês é que uma aula de Botânica pode ser muito 
fácil e muito atraente para seus alunos, porque é fácil de levar materiais práticos para sala de 
aula. Ao contrário de zoologia, não podemos levar animais por questões éticas, por questões 
legais também. Mas as plantas a gente pode colher facilmente em praças públicas, em jardins 
e em terrenos abandonados e mostrar tudo na prática (TVVA12). 

Trecho 4: [...] Caso vocês tenham microscópio na escola, vocês podem pegar uma folha dessa 
planta Elódea, planta comum utilizada muito em ornamentação de aquários. E com essa planta, 
com essa folha, você pode fazer observação de células da planta e experimentos sobre osmose 
(FVVA1).  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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É possível observar nos trechos apresentados que os(as) professores(as) 

autores(as) das disciplinas trazem para os(as) licenciandos(as) exemplos de 

estratégias que podem ser utilizadas em diversas etapas da educação básica, além 

de apontarem como os(as) futuros(as) professores(as) podem encontrar materiais 

para as aulas práticas, além de como a abordagem de Ensino por Investigação pode 

contribuir para o ensino de Botânica. O que na nossa visão é importante, pois para 

além de dominarem os conteúdos da área de Botânica é importante que os(as) 

licenciandos(as) entendam como ensinar os conteúdos, o que irá possibilitar para 

os(as) futuros(as) professores(as) trabalhem a favor de mitigar a Cegueira Botânica e 

o Analfabetismo Botânico.  

Identificamos nos trechos apresentados no quadro 6 que a articulação do 

conteúdo com seu ensino é importante, pois a Botânica sendo uma área de estudo da 

Biologia e está uma das áreas da Ciências Naturais que tem como objetivo a 

Alfabetização Científica, o ensino de Ciências não deve estar centrado apenas na 

transmissão de conteúdos, para alfabetizar cientificamente é necessário que os(as) 

estudantes façam parte do processo de construção do conhecimento e isso só será 

possível se o(a) professor(a) dominar o conteúdo que leciona e saber como ensinar 

esse conteúdo (GIL PÉREZ et al., 2001). Assim como apresentamos no trecho 2 do 

quadro 6, a docente aponta para o Ensino por Investigação como uma forma de 

ensinar os conteúdos de Ciências (incluindo os temas da Botânica) e alcançar a 

Alfabetização Científica (CARVALHO et al., 2021).  

Na videoaula 8 da semana 4 da disciplina de Fisiologia Vegetal o(a) 

professor(a) ressalta a importância do ensino por investigação no ensino de um 

conteúdo da área de Botânica, o trecho apresentado a seguir é uma evidência da 

intencionalidade do(a) professor(a) em mobilizar o CPC dos(as) licenciandos(as): 

A aula de hoje tem uma característica um pouco diferente, porque eu vou 
trazer para vocês com esse conteúdo que estou ensinando hoje para vocês, 
que é um curso de licenciatura, como é que eu posso transformar esse 
conteúdo a partir de uma abordagem didática específica que é o Ensino por 
Investigação. Como eu transformo ele [conteúdo] em uma aula que pode ser 
mais instigante para o aluno? (FVVA8, grifos nossos) 

 

Consideramos que o trecho FVVA8 apresenta um exemplo ideal de como as 

disciplinas conceituais podem alinhar o Conhecimento do Conteúdo com o 

Conhecimento Pedagógico e possibilitar o desenvolvimento do Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo dos(as) futuros(as) professores(as), o que é esperado para 
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um curso de licenciatura. Entendemos que ao serem formados nessa perspectiva 

os(as) licenciandos(as) se tornarão professores(as) mais confiantes para ensinar 

Botânica. 

Entendemos que trazer aspectos da Alfabetização Científica e do Ensino por 

Investigação é importante para o ensino de Botânica, pois como apontam autores(as) 

Melo et al. (2012), Silva e Ghilardi-Lopes (2014), Arrais et al. (2014) e Ursi et al. (2018) 

o ensino de Botânica é ministrado de forma tradicional e baseado em memorização 

de nomes e processos complexos, dificultando a aprendizagem tanto de 

graduandos(as), como de estudantes da educação básica. Ainda que observemos nas 

videoaulas uma tentativa de articular o conteúdo com o seu ensino, esse movimento 

ficou restrito ao recurso videoaulas, tanto nas atividades como nos textos das aulas 

identificamos indícios de Conhecimento do Conteúdo apenas, que aparece com maior 

frequência que o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo.  

A escolha de estratégias que possibilitem a aprendizagem de estudantes é um 

desafio para professores(as), deste modo entendemos que articular o conteúdo a ser 

ensinado com o modo como pode ser ensinado é importante para a formação dos(as) 

licenciandos(as). No trecho 1 apresentado no quadro 6 o docente da disciplina TV traz 

o uso do herbário como estratégia potente para o ensino de Botânica, pois segundo 

ele permite trabalhar uma série de habilidades, conceitos e competências. Além da 

sua importância para o estudo da Botânica enquanto Ciência, o seu uso no ensino 

tem se mostrado potente na aprendizagem de estudantes (URSI et al., 2018). O trecho 

3 da disciplina TV reforça a ideia trazida pelo docente no trecho 1 ao apontar a 

facilidade de trabalhar com materiais botânicos.  

Ao evidenciar as estratégias e metodologias para os(as) licenciandos(as) 

durante o estudo de determinado conteúdo, os(as) docentes possibilitam que os(as) 

futuros(as) professores(as) reflitam sobre o ensino daquele conteúdo e em nossa 

visão pode promover o desenvolvimento do CPC dos(as) licenciandos(as). Como já 

citamos anteriormente, o trecho 2 apresentado no quadro 6 a docente da disciplina 

PEBI apresenta a abordagem metodológica de Ensino por Investigação, como uma 

abordagem metodológica potente para o aprendizado dos(as) estudantes. Howitt, 

Lewis e Upson (2011) e Carvalho et al. (2021) corroboram com o apontamento da 

docente da disciplina de PEBI quando afirmam que a implementação de aulas 

investigativas que envolvam os(as) estudantes em perguntas, exploração e 

manipulação permitem uma mudança no papel dos(as) estudantes como agentes 
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protagonistas na construção dos próprios conhecimentos. Categorizamos o Ensino 

por Investigação como um conhecimento pedagógico próprio do ensino de Ciências, 

ao promover o desenvolvimento do Conhecimento Pedagógico em licenciandos(as) é 

possível, quando articulado ao Conhecimento do Conteúdo, promover o 

desenvolvimento do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo também.  

Em relação aos conhecimentos sobre tecnologia, de modo geral, foi pouco 

observado indícios destes conhecimentos, apesar de que em algumas aulas tanto da 

disciplina Fisiologia Vegetal (Trecho 4 do quadro 6)  como da disciplina Práticas para 

o Ensino de Biologia os(as) professores(as) trouxeram recursos tecnológicos como 

apoio para os licenciandos, contudo, não identificamos a intencionalidade do uso para 

o desenvolvimento do Conhecimento Tecnológico Pedagógico e do Conhecimento 

Tecnológico Pedagógico do Conteúdo. Para Thompson e Misha (2007), deixar de 

ensinar os(as) professores(as) a utilizar tecnologia para que depois eles(as) 

descubram como irão utilizar em sala de aula não é interessante, é necessário que 

os(as) professores(as) entendam quais recursos tecnológicos favorecem a 

aprendizagem de determinados conteúdos. Em uma publicação de 2011, Koehler et 

al., apontam que na formação de professores(as) é necessário desenvolver técnicas 

que permitem que os(as) licenciandos(as) explorem a tecnologia em contextos ricos. 

Desta forma, não basta apresentar o recurso tecnológico, é necessário que os(as) 

licenciandos(as) reflitam e explorem o potencial pedagógico de cada recurso 

apresentado. 

Na disciplina PEBI identificamos em mais de um momento o uso da tecnologia 

como alternativa às aulas práticas de Botânica. Como apresentamos anteriormente, a 

realização de um herbário virtual, Ursi et al. (2018) apresentam a atividade com 

detalhe e conclui que os(as) licenciandos(as) produziram um material de qualidade e 

mostram-se interessados e engajados.  

Em relação ao uso de um recurso virtual para desenvolver uma atividade que 

em um curso presencial seria provavelmente desenvolvida em um laboratório, 

destacamos um apontamento feito por Barbosa (2019) sobre os anos iniciais do curso 

que tem continuidade nos anos finais: a ausência de aulas práticas em um laboratório 

físico. Observamos que em muitas videoaulas alguns professores e algumas 

professoras tentaram suprir a falta de uma aula prática gravando aulas nos 

laboratórios da Universidade de São Paulo de modo a mostrar a aproximar os 

licenciandos desse tipo de prática que é tão próprio do ensino de Ciências Naturais. 
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Será que apenas assistir aulas práticas é o suficiente para o(a) licenciando(a)? 

Heckler et al., (2014), apoiados em Lunetta (1998) e Hofstein e Lunetta (2004), 

afirmam que as atividades de laboratório são consideradas importantes para o 

desenvolvimento da habilidade de “observação” do mundo natural e na promoção de 

atividades investigativas. Os autores e a autora afirmam que há possibilidade de 

desenvolver aulas práticas no ensino à distância com o auxílio dos artefatos da TDIC 

como o uso de softwares, simuladores e outros.  

Foi pouco observado a utilização dos recursos tecnológicos citados pelos(as) 

auotres(as) como forma de mitigar a ausência de um laboratório físico. Contudo, ao 

contrário do que foi observado por Barbosa (2019) nos anos iniciais do curso, apesar 

das aulas estritamente virtuais, os(as) docentes estimularam os(as) licenciandos(as) 

a conhecerem locais e buscarem em suas aulas desenvolver atividades práticas de 

fácil entendimento e realização. Essa preocupação foi observada nas disciplinas de 

Taxonomia Vegetal, de Fisiologia Vegetal e PEBI. Cabe um destaque para uma das 

aulas de Taxonomia Vegetal, que foi gravada em uma praça e o professor autor da 

disciplina demonstra como coletar e armazenar amostras vegetais de forma 

simplificada. Em uma das publicações da Botanical Society of America, em 2004, já 

reforçava a ideia sobre a importância da exploração de materiais botânicos. Para Netto 

et al. (2010) os laboratórios virtuais são essenciais para o processo de ensino-

aprendizagem, principalmente em cursos das áreas de Ciências Exatas, Ciências 

Biológicas e Ciências da Saúde, pois enriquecem a prática docente em qualquer curso 

de licenciatura.   

6.2.2 Ingrediente II - Oferta de um currículo de alta qualidade para a aprendizagem de 
professores que sirva de exemplo para o ensino de ciências 

Esse ingrediente está relacionado ao currículo utilizado na formação dos(as) 

professores(as) e em oportunidades de aprendizagens multimodais. Em relação às 

aprendizagens multimodais as disciplinas apresentaram recursos visuais e auditivos 

como as videoaulas, de leitura com os textos e de escrita com as atividades de 

portfólio. Além disso, os(as) docentes das disciplinas apresentaram diversos recursos 

para que os(as) licenciandos(as) utilizassem em suas aulas futuramente de modo que 
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aprendessem os conteúdos de Botânica e refletissem sobre o ensino dos mesmos 

(Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Trechos de videoaulas relacionadas ao Ingrediente para oferta de um 
currículo de alta qualidade para a aprendizagem de professores que sirva de exemplo 
para o ensino de ciências segundo Daehler et al. (2015). 

Trecho 1: [...] Se vocês quiserem saber um pouco mais como fazer essas exsicatas, vocês 
podem ver esses filminhos do Jardim Botânico. Desculpem, da prefeitura de São Paulo e de 
um pesquisador que ensina a fazer exsicatas  (TVVA1) 

Trecho 2: No material que vocês estão recebendo existe um vídeo que ensina vocês como 
fazer um experimento bem bacana sobre concentração de meio externo e o processo de 
osmose (FVVA1). 

Trecho 3: Às vezes um vídeo pode ser um recurso muito bom para você mostrar para o aluno 
qual é a solução para o problema ou como se investiga um problema. (FVVA4) 

Trecho 4: Desenhar, registrar, fazer esquemas ajuda desenvolver outras habilidades dos 
alunos. Habilidades espaciais. A comunicação através de esquemas [...] (TVVA2). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Nos trechos 1 e 2 são apresentados recursos audiovisuais para que os(as) 

licenciandos(as) explorem o tema abordado nas aulas. Observamos que os(as) 

docentes responsáveis da disciplina exploram principalmente o recurso vídeo, não foi 

observado a utilização de outros recursos como simuladores, por exemplo, em prol da 

aprendizagem dos(as) licenciandos(as), o que entendemos que pode ser motivado 

pelo fato dos(as) docentes desconhecerem tais recursos. Contudo, Litto (2009) aponta 

a importância da multiplicidade de recursos para a aprendizagem nos cursos de 

formação e Barbosa (2019) enfatiza a importância do uso dos recursos de tecnologia 

digital na formação de professores(as) tanto para o desenvolvimento do CTPC como 

para alfabetização digital dos(as) licenciandos(as).  

Já nos trechos 3 e 4 os docentes apresentam para os(as) licenciandos(as) dois 

tipos de recursos que podem ser explorados com os(as) estudantes futuramente em 

suas aulas. O trecho 3 apresenta indícios do Conhecimento Tecnológico Pedagógico, 

pois o docente apresenta o vídeo como um recurso potente para trabalhar a 

investigação de um problema. Trabalhar com resolução de problemas utilizando 

materiais vegetais é uma estratégia potente para o Ensino de Botânica (BSA, 2004). 

Barbosa (2019) e Ursi et al. (2020) defendem o uso da tecnologia como um dos 

elementos relacionados à promoção da boa qualidade do ensino de Botânica na 

Educação Básica. No trecho 4 o docente apresenta o potencial do registro para além 
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da escrita, ou seja, ele está apresentando para os(as) licenciandos a ideia de 

aprendizagem multimodal.  

Para além do que foi proposto por Daehler et al. (2015) e em relação ao 

currículo o que chama atenção na grade curricular do curso, é o fato dos(as) 

licenciandos(as) que optaram por outras áreas como Física e Química e que também 

podem atuar nos anos finais do Ensino Fundamental, não terem a mesma 

oportunidade que os(as) licenciandos(as) da Biologia de aprofundamento da área de 

Botânica. A questão que emerge, e que já foi abordada por Barbosa (2019), é a 

seguinte: Será que o conteúdo de Botânica ofertado nos anos iniciais do curso foi 

suficiente para que os(as) licenciandos(as) das áreas de Química e Física ministrem 

aulas de Botânica no Ensino Fundamental? A resposta da autora aparece no seguinte 

trecho: 

Em nossa visão, 28 aulas sobre a área “Biologia”, sendo 3 destas dedicadas 
à abordagem da Botânica/Biodiversidade Vegetal como um todo, são 
insuficientes para que os graduandos (especialmente aqueles que darão 
continuidade no curso nas áreas de Física ou Química) aprendam seus 
conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais) e compreendam a 
importância destes nos currículos escolares (BARBOSA, 2019). 
 

Desta forma, apenas os licenciados que optaram pela área de Biologia tiveram 

a oportunidade de aprofundar o conhecimento na área de Botânica. Esse 

aprofundamento é muito importante para a mitigação de fenômenos como a Cegueira 

Botânica e o Analfabetismo Botânico. Dessa forma, nos parece que os professores 

formados nesse curso, em outras disciplinas específicas (química e física) terão 

dificuldade para ministrar conteúdos de Botânica para o fundamental II  

No Brasil os(as) futuros(as) professores(as) estão enfrentando um desafio para 

ensinarem conteúdos da área de Botânica a partir da proposta da Base Nacional 

Comum Curricular, pois o documento apresenta uma deficiência em relação ao estudo 

dos vegetais. Em diversos trechos da BNCC são utilizados os termos “seres vivos” e 

“biodiversidade” que podem incluir as plantas (Freitas et al., 2021). Desta forma, é 

necessário que os(as) licenciandos(as) tenham um Conhecimento do Conteúdo de 

Botânica consolidado para que percebam possibilidades no ensino da área.  

Em relação ao uso do termo “Biodiversidade” alguns autores(as) como Balas e 

Monsen (2014), Corlett (2016) e Ursi et al. (2018) identificam um potencial do tema 

para o ensino de Botânica, pois está relacionado diretamente à superação de alguns 

entraves no ensino de Botânica como o entendimento de que as plantas são únicas e 
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complexas e que seus processos colaboram para o equilíbrio dos ecossistemas dos 

quais habitam.  

Para os(as) estudantes brasileiros(as) o estudo da biodiversidade vegetal se 

torna ainda mais significativo, pois em um relatório publicado em 2006 pelo Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), que teve como um dos objetivos principais mapear as 

percepções da população brasileira adulta (16 anos ou mais) sobre as questões de 

proteção da biodiversidade, aponta que no período da pesquisa 56% dos 

entrevistados não conheciam o conceito de biodiversidade. Contudo, dos 43% que 

“ouviram falar” sobre o tema, 79% entendem que a destruição da biodiversidade 

implica na redução da quantidade e variedade de animais e plantas no planeta e 

dentre os elementos que compõem a biodiversidade 72% citaram as plantas. Porém, 

quando são questionados sobre os elementos que compõem o meio ambiente as 

plantas não são citadas e apenas animais são citados pelas pessoas entrevistadas 

(BRASIL, 2006). O que corrobora com que Wandersee e Schussler (2001) afirmam 

sobre a Cegueira Botânica, as pessoas tendem, por motivos fisiológicos e culturais, a 

não enxergar as plantas como organismo pertencente ao ambiente.  

Sendo assim, o ensino de Botânica na perspectiva da diversidade vegetal 

parece ser interessante. Barker e Eliott (2000) alertam sobre a importância de um 

ensino sob a perspectiva da biodiversidade na educação básica, pois as crianças 

estão mais receptivas que os adultos para as novas ideias e além de influenciar o 

comportamento das pessoas que convivem com elas. Ursi et al. (2021), afirmam que 

a falta de compreensão sobre a biodiversidade afeta tanto o Ensino de Ciências 

quanto a conservação do patrimônio natural do nosso país. A afirmação dos autores 

vai ao encontro das ideias de Gaudiano (2002) ao destacar que a gestão da 

biodiversidade está para além de especialistas que requer um movimento coletivo e 

individual. Deste modo, entendemos que esse movimento deve ter início dentro do 

espaço escolar e que professores(as) devem ser preparados para trabalhar sob essa 

perspectiva em sala de aula.  

Além da disciplina PEBI, observou-se que os professores autores das 

disciplinas Fisiologia Vegetal, Taxonomia Vegetal e Morfologia Vegetal também 

apresentaram trabalharam na perspectiva da Biodiversidade Vegetal, pois a todo 

momento trouxeram exemplos de diversas espécies vegetais. No entanto, com 

exceção da disciplina FV não foi possível observar a articulação entre o Conhecimento 

do Conteúdo e o Conhecimento Pedagógico, o que na nossa visão não possibilita a 
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mobilização do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo dos(as) licenciandos(as), em 

relação à temática.  

6.2.3 Ingrediente III - Encaminhamento para uma compreensão conceitual profunda 
tanto da ciência quanto do ensino de ciências 

Proporcionar que os(as) professores(as) conheçam a complexidade da 

aprendizagem de determinados conteúdos, possibilitando que o professor garanta o 

rigor dos conceitos científicos, ou seja, não seja simplista no momento de explicar e 

cause erros conceituais. Principalmente nas disciplinas de Taxonomia Vegetal e 

Fisiologia Vegetal, percebemos a preocupação dos professores com o rigor dos 

conceitos relacionados à taxonomia e fisiologia vegetal, contudo, em diversos 

momentos ao trazerem conceitos frágeis na Educação Básica os professores apontam 

a fragilidades para os licenciandos e possíveis caminhos para superação de um erro 

conceitual (Quadro 8). 

Quadro 8 - Trechos de videoaulas relacionadas ao Ingrediente para Encaminhamento 
para uma compreensão conceitual profunda tanto da ciência quanto do ensino de 
ciências segundo Daehler et al. (2015). 

Trecho 1: Briófita não é um clado. Então, não é um nome que deve permanecer. Quando 
você for ensinar para os seus alunos evite usar o nome Briófita. O importante é você 
destacar os 3 grupos de plantas não vasculares terrestres que temos: as hepáticas, os 
musgos e os antóceros. [...] E vamos procurar usar esses nomes nas nossas aulas porque 
eles são clados bem sustentados. Clados que se sustentam [...] (TVVA6). 

Trecho 2: Esse conceito bem antigo, ele perdurou até duas décadas atrás. Todos os livros 
traziam a divisão entre monocotiledôneas e dicoteledôneas. E agora é muito importante 
você professor desconstruir, apagar o conceito de dicotiledônea. Por quê? À medida que 
nós passamos a compreender mais. Compreender com maior profundidade, compreender 
mais o relacionamento filogenético, o parentesco entre as plantas. Nós percebemos que 
dicotiledôneas não existem enquanto grupo [...] (TVVA9). 

Trecho 3: Aqui eu tenho um cladograma da ordem de Santalales. Já existem relações de 
parentesco bem conhecidas, mas ainda existem, por exemplo, situações mal definidas. 
Então esse é um exemplo problemático que eu escolhi exatemente para mostrar de onde 
os sistemas de classificação devem mudar um pouquinho  ainda nos próximos anos [...] 
Esse é o tipo de assunto interessante para discutir com os alunos no Ensino Fundamental 
e Ensino Médio, mostrando como o conhecimento científico vai evoluindo. (TVVA2).  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Como já apontamos anteriormente, o Conhecimento do Conteúdo aparece com 

grande frequência nas disciplinas de Botânica e assim como em outras áreas do 
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conhecimento autores(as) como afirmam Grossman et al. (1989), Van Driel et al. 

(1998; 2002), Özden (2008) e Daehler et al. (2015) esse conhecimento é importante 

para o desenvolvimento do CPC, ou seja, o conhecimento do conteúdo é essencial e 

deve estar articulados aos outros conhecimentos. Contudo, como foi observado 

principalmente nas disciplinas de Taxonomia Vegetal e Morfologia Vegetal houve 

pouca articulação com o pedagógico, como está apresentado nos trechos do quadro 

8. O que corrobora com o trabalho apresentado por Silva, Cavallet e Alquini (2006) a 

autora e os autores do estudo apontam que em disciplinas da área há uma 

centralização no conteúdo e pouco enfoque em outros conhecimentos, a 

pesquisadora e os pesquisadores fazem a crítica na forma como os conteúdos são 

escolhidos e trabalhados nas universidade e qual é o impacto na educação básica.   

Entendemos que os(as) licenciandos(as) precisam conhecer o que é mais 

recente na pesquisa das áreas da Ciência como é possível observar nos trechos do 

quadro 8 para não reproduzirem os equívocos apresentados por Hershey (1996) 

como, por exemplo, a simplificação de conceitos e o uso de termos e conceitos 

obsoletos. Na nossa visão, a falta de um conhecimento aprofundado sobre as plantas 

pode levar o(a) futuro(a) professor(a) ter dificuldades de apresentar para seus 

estudantes a diversidade das plantas e sua relação com os ambientes que estão 

inseridas e com os outros organismos.   

Ao analisarmos os recursos disponibilizados no AVA observamos que, apesar 

de alguns(as) professores(as) nas videoaulas evidenciarem a preocupação com o 

ensino dos conteúdos ministrados, as atividades, disponibilizadas para os alunos, 

como textos e vídeos de apoio, explicitam apenas o conteúdo científico. Essa 

característica não é exclusiva das disciplinas de Botânica, porém, reforça para os(as) 

licenciandos(as) o ensino tradicional, baseado na memorização de conteúdos e 

processos (MELO et al., 2012; SILVA; GHILARDI-LOPES, 2014; ARRAIS et al., 2014; 

URSI et al., 2018, BARBOSA, 2019).  

Barbosa (2019) destaca a dificuldade de formar professores(as) críticos 

utilizando-se quase que exclusivamente como estratégias didáticas para a leitura de 

textos. São várias as estratégias e abordagens, sendo necessário propiciar  que os(as) 

licenciandos(as) estejam familiarizados(as) com práticas que promovam os eixos da 

Alfabetização Científica, pois ao atuarem como professores(as) da educação básica 

os(as) licenciandos(as) terão o desafio de formar estudantes críticos, pressupõe 

professores(as) preparados(as) que possibilitem que os(as) estudantes aproximem-
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se do fazer da Ciência e a utilizem como ferramenta para entenderem fenômenos e 

processos da natureza, a relação da sociedade, do ambiente e da tecnologia com os 

conhecimentos construídos e as questões éticas e políticas que permeiam a história 

da Ciência. 

6.2.4 Ingrediente IV - Criação de sentido colaborativo. 

É importante possibilitar que professores trabalhem em conjunto refletindo 

sobre a prática e construindo conhecimentos profissionais. Não foi possível observar 

diretamente este ingrediente no corpus de dados analisados e posteriormente no 

texto, na seção Considerações finais, iremos justificar como uma das limitações da 

presente pesquisa, no entanto, entendemos que esse ingrediente foi contemplado por 

meio da disciplina de “Projeto Integrador” oferecida em todos os semestres, mas que 

não foi alvo desta pesquisa, pois as aulas e materiais não estavam disponíveis no 

AVA regular do curso (que foi nosso foco de análise). Segundo o documento de 

orientações gerais para participação e avaliação do bimestre apresenta a disciplina 

como: 

O projeto integrador é uma atividade curricular da UNIVESP em que 
trabalhando coletivamente, os alunos divididos em grupos de até 7 
estudantes devem pesquisar e resolver situações-problema relacionadas à 
realidade e ao cotidiano do campo de conhecimento de seus cursos e 
disciplinas. Em linhas gerais, tanto no espaço presencial dos polos, quanto 
nos espaços virtuais, os estudantes devem ser direcionados no 
desenvolvimento de três passos essenciais, que mesmo adaptados a cada 
curso e projeto específico, possuem princípios que não se alteram (VAGOT, 
2016, p.1). 

 

Sendo assim, consideramos que a disciplina Projeto Integrador tenha 

possivelmente estimulado a mobilização do sentido colaborativo ressaltado neste 

ingrediente. A formação de professores(as) não se dá apenas na teoria, ela acontece 

na prática a partir do processo de compartilhamento (CHUDÝ;  CASKOVÁ, 2018).   
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6.2.5 Ingrediente V - Promoção de uma comunidade de profissionais 

Os professores são autoridades no ensino do componente curricular do qual se 

formaram, eles precisam, assim como os estudantes, desenvolver uma identidade e 

constituírem uma comunidade de práticas relacionadas à educação. Observamos que 

muitas disciplinas trazem para discussão a identidade dos professores durante o curso 

(Quadro 9).  

 
Quadro 9 - Trechos de videoaulas relacionadas ao Ingrediente para Promoção de uma 
comunidade de profissionais segundo Daehler et al. (2015). 

Trecho 1: Vou reforçar com vocês a importância que tem em uma aula de Biologia vocês 
mostrarem para os alunos de que corte estão falando, onde ele foi feito, qual é o órgão que 
está sendo apresentado para eles em livros didáticos e outros materiais (FVVA2). 

Trecho 2: A aula de hoje tem uma característica um pouco diferente. Porque eu vou trazer 
para vocês como esse conteúdo que estou ensinando hoje para vocês, que é um curso de 
licenciatura. Como é que eu posso transformar esse conteúdo a partir de uma abordagem 
didática específica que é o Ensino por Investigação (FVVA8). 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

 Sabemos que a identidade de professor não será constituída apenas nos 

cursos de licenciatura. Arroyo (2013) afirma que os professores aprendem a ser 

professores e constituem sua identidade na própria docência, no cotidiano das salas 

de aula, na prática de preparar e ensinar um conteúdo. No entanto, na nossa visão, a 

licenciatura é um momento importante para que os(as) futuros(as) professores(as) 

compreendam o processo de ensino-aprendizagem e se reconheçam como 

futuros(as) profissionais da área da educação. 

As disciplinas da área de Botânica apesar de apresentarem mais indícios de 

alguns conhecimentos que entendemos ser extremamente importantes para a 

constituição do(a) professor(a), repetem, no geral, o mesmo padrão das outras 

disciplinas, referente à baixa ocorrência de Conhecimento dos aprendizes e suas 

características, Conhecimento do contexto educativo e Conhecimento dos fins 

educacionais.  

Conhecer os estudantes, suas possíveis dificuldades, a realidade das escolas 

brasileiras permitirá que os(as) licenciandos(as) planejem suas aulas a partir do 

contexto que irão atuar. Ao planejarem a partir do contexto que estão atuando os(as) 
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futuros(as) professores(as) terão chances de sucesso no engajamento dos(as) 

estudantes, pois o conteúdo trabalhado estará vinculado à sua realidade. Nesse 

sentido, Souza e Garcia (2018) apontam que despertar o interesse dos estudantes é 

um desafio e que uma das formas é trabalhar com a Botânica em um contexto social, 

político e ambiental. Ursi et al. (2018) apresenta o potencial da contextualização no 

ensino de Botânica, segundo as autoras e os autores a contextualização torna o 

processo de ensinar os temas da área de Botânica mais interessantes e atribuindo 

sentido para os(as) estudantes.  

Os estudos de Souza e Garcia (2018) e Ursi et al. (2018) corroboram com que 

Júnior (2011) apresentou em seu trabalho sobre a importância de professores(as) da 

área de Ciências investigarem quais conhecimentos de mundo os(as) estudantes 

trazem para sala de aula e que ao utilizarem os conhecimentos dos(as) estudantes 

nas aulas de Botânica os(as) professores(as) produzem aulas mais eficazes.  

Na próxima seção, discutiremos como os Conhecimentos Base podem ser 

importantes indicadores da qualidade de um curso de licenciatura em Biologia.  

6.3  O desenvolvimento dos Conhecimentos Base como indicador de qualidade 
nos cursos de licenciatura em Biologia 

Neste item, buscamos analisar de forma integrada os dados observados, com 

vistas nas suas implicações para a formação dos(as) professores(as) que dele 

participaram. Na nossa visão, aliado a uma série e doutros fatores (como o número 

de vagas ofertadas, que destacaremos a seguir), o modo de abordar os 

Conhecimentos Base propostos por Shulman (1986, 1987) e Koehler e Mishra (2008) 

podem representar importantes indicadores da qualidade pedagógica de cursos de 

formação de professores. 

O crescente número de vagas em período relativamente curto pode ser 

considerado um primeiro fator de impacto na qualidade dos cursos oferecidos pela 

UNIVESP, ainda que compreendamos o que Patto (2013) aponta em seu artigo: que 

a criação da UNIVESP teve como objetivo atender o art. 253 da Constituição do 

Estado de São Paulo, ao estabelecer que: 

A organização do sistema de ensino superior do Estado será orientada para 
a ampliação do número de vagas oferecidas no ensino público diurno e 
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noturno, respeitadas as condições para a manutenção da qualidade de 
ensino e do desenvolvimento da pesquisa (grifo nosso). 

 

Em 2014, foram ofertadas 3.330 vagas, sendo 2.034 para os cursos de 

Licenciatura. Já em 2019, foram ofertadas mais de 21 mil vagas, sendo 5.150 para as 

licenciaturas e pedagogia em uma primeira oferta e 8.050 vagas para o início de 2020. 

Em 2021, foram ofertadas 11.020 vagas, sendo 5.510 para as licenciaturas e 

pedagogia. Atualmente (2022), o total de vagas ofertadas é 31.125, sendo 10.375 

apenas para as licenciaturas em Letras, Matemática e Pedagogia (UNIVESP, 2014; 

2019; 2021). Segundo o portal da UNIVESP, é o maior processo seletivo já realizado 

pela universidade. Os cursos de licenciaturas em Biologia, Física e Química foram 

descontinuados. Isso ocorreu provavelmente porque os cursos apresentaram algumas 

características que foram entraves durante sua realização, como a falta de 

laboratórios. Ursi (2017) destaca tal ponto como um fator complicador para a 

existência desses cursos, pois é importante que os futuros(as) professores(as) 

conheçam um laboratório e seus equipamentos, requerendo conhecimentos próprios 

das áreas. 

Entendemos que se a grande oferta de vagas EaD não for acompanhada por 

um processo amplo de reestruturação, que inclua inclusive um novo olhar para a forma 

como os conhecimentos docentes são abordados ao longo dos cursos de licenciatura, 

tal processo proporciona a precarização do ensino na modalidade à distância.   

O conhecimento é a estrutura cognitiva mais ampla que inclui conhecimento 

teórico e prático para que um(a) professor(a) desenvolver o seu trabalho em sala de 

aula (JANÍK, 2005). São os conhecimentos necessários para ensinar, para 

compreender como os(as) estudantes aprendem e aquele necessário para o fazer do 

profissional professor(a) (REALI; TANCREDI; MIZUKAMI, 2008). Desta forma, 

entendemos que os conhecimentos devem ser mobilizados desde a formação inicial, 

sendo na modalidade EaD ou presencial para garantia da qualidade pedagógica 

desses cursos.  

Além de atender a Constituição de São Paulo, a UNIVESP deve atender de 

forma mais ampla as diretrizes do MEC. Em relação à qualidade de Cursos EaD, o 

documento de Referenciais de Qualidade para EaD produzido pelo MEC (BRASIL, 

2007, p.7) traz: 

Não há um modelo único de educação à distância! Os programas podem 
apresentar diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e 
recursos educacionais e tecnológicos. A natureza do curso e as reais 
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condições do cotidiano e necessidades dos estudantes são os elementos que 
irão definir a melhor tecnologia e metodologia a ser utilizada, bem como a 
definição dos momentos presenciais necessários e obrigatórios, previstos em 
lei, estágios supervisionados, práticas em laboratórios de ensino, trabalhos 
de conclusão de curso, quando for o caso, tutorias presenciais nos polos 
descentralizados de apoio presencial e outras estratégias. 

 

O documento supracitado aponta que o projeto de um curso superior à distância 

precisa “[...] de forte compromisso institucional em termos de garantir o processo de 

formação que contemple a dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho e a 

dimensão política para a formação do cidadão.”  (BRASIL, 2007, grifo nosso). 

No que se refere à dimensão técnico-científica da formação de professores(as) 

para lecionarem Ciências Naturais e/ou Biologia, entendemos como composição 

dessa dimensão os conhecimentos relacionados aos conteúdos das áreas da Ciência 

e o entendimento de como ensinar esse conteúdo utilizando recursos diversos com o 

objetivo de garantir o processo de ensino-aprendizagem, pois os(as) docentes das 

instituições de ensino superior são a ponte entre a experiência e as teorias (CHUDÝ; 

CASKOVÁ, 2018). Observamos nas aulas disponibilizadas no AVA indícios de todos 

os Conhecimentos Base, contudo, observamos mais indícios de alguns 

conhecimentos do que de outros. Por vezes, a diferença foi profundamente 

acentuada, como é o caso do Conhecimento do Conteúdo, com um total de ocorrência 

de 66%, e o Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo, com um total de 

3%. 

A frequência de indícios dos Conhecimentos Base no decorrer dos dois últimos 

anos aponta que o curso de Licenciatura em Ciências da Natureza/ Biologia valorizou 

mais o Conhecimento do Conteúdo que os outros conhecimentos, com exceção das 

disciplinas pedagógicas e de algumas disciplinas de conteúdos específicos (ex. 

Morfologia Vegetal e de Zoologia de Vertebrados), observamos pouca articulação 

entre “o que ensinar” com o “como ensinar”. O Conhecimento do Conteúdo se destaca 

em todas as disciplinas. Já para outros conhecimentos, como Conhecimento dos 

aprendizes e suas características, Conhecimento do contexto educativo e 

Conhecimento Curricular, quase não há indícios, o que é preocupante para um curso 

de licenciatura, pois não é garantido o desenvolvimento do CPC de professores(as), 

que é uma das pedras angulares da profissão, o que permite compreender a 

composição e a forma como se desenvolve, e o melhor planejamento para a formação 

de professores(as)  (ROLLNICK et al., 2008; DAEHLER et al., 2015). 
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Observamos que, nas disciplinas analisadas, há uma maior distribuição de 

conhecimentos nas disciplinas pedagógicas quando comparadas as disciplinas 

conceituais. Para Saviani (2009), a formação profissional docente requer um equilíbrio 

entre o conteúdo e o pedagógico, além de envolver competências específicas, o que 

Shulman (1986, 1987) irá denominar de Conhecimentos Base. Dessa forma, as 

disciplinas relacionadas ao Ensino de Ciências apresentaram mais indícios de 

Conhecimentos Base quando comparadas às disciplinas conceituais. 

Gatti e Barreto (2009) e Silva et al. (2016) apontam que cursos de formação de 

professores(as) da área de Ciências e/ou Biologia apresentam um caráter dicotômico, 

onde a formação da área é desarticulada da prática docente e as disciplinas 

pedagógicas são em pequeno número. Os cursos que Silva et al. (2016) se referem 

são cursos presenciais com titulação de bacharel e licenciatura. Já o curso alvo desta 

pesquisa é um curso de licenciatura EaD, ou seja, curso de formação de 

professores(as) que replica a mesma situação.  

A ocorrência de conhecimentos relacionados à tecnologia chamou bastante 

atenção. Com exceção do Conhecimento Tecnológico, indícios dos outros 

conhecimentos pouco aparecem nos recursos analisados. Esperávamos que, por ser 

um curso EaD mediado pela tecnologia, os conhecimentos tecnológicos seriam mais 

explorados. Yurdakul et al. (2012) apresentam que uma das barreiras para que a 

tecnologia se desenvolva dentro das escolas é a falta de conhecimento de 

professores(as) no seu uso pedagógico. Kennedy-Clark et al. (2017) relatam que ao 

realizar um estudo sobre o uso da tecnologia na educação o governo australiano 

identificou que a forma dos(as) professores(as) utilizarem as Tecnologias de 

Informação e Comunicação em sala de aula são pesquisas na internet e a ferramenta 

Power Point ®. Contudo, espera-se que os(as) professores(as) utilizem a tecnologia 

de forma mais eficaz e que criem seus próprios materiais de aprendizagem (MISHRA 

e KOEHLER, 2006; KENNEDY-CLARK et al., 2017).  

Entendemos que os cursos de formação inicial de professores(as) possuem um 

papel importante na alfabetização tecnológica de futuros(as) professores(as). No 

entanto, destacamos que apesar dos anos iniciais do curso apresentarem disciplinas 

voltadas para a tecnologia, Barbosa (2019) aponta que possivelmente existiam 

algumas lacunas na formação dos(as) licenciandos(as).  Nos dois últimos anos finais 

do curso, não houve a oferta de disciplinas parecidas e nas outras disciplinas 

ofertadas observamos poucos recursos que tematizavam a tecnologia na educação.  
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Desta forma, entendemos que, para garantir a qualidade pedagógica de cursos 

de licenciatura (incluindo os EaD) de modo geral, a formação dos(as) docentes 

autores(as) das disciplinas é necessária e urgente, uma vez que ainda existe a ideia 

errônea de quem saber fazer, sabe também ensinar (SILVA; CAVALLET; ALQUINI, 

2006; URSI, 2017).   

A formação pedagógica dos(as) docentes que atuam no ensino superior podem 

ter lacunas importantes, visto que os(as) bacharéis se tornam professores(as) 

universitários(as) sem nenhum tipo de formação pedagógica e os(as) licenciados(as) 

assumem a profissão com lacunas em seu processo formativo inicial. Sendo assim, a 

legislação deve garantir a obrigatoriedade dos conhecimentos didático-pedagógicos e 

as instituições de ensino superior a formação de qualidade para os(as) docentes 

(OLIVEIRA; SILVA, 2012). Reconhecemos que alguns movimentos existem, por 

exemplo, durante a pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), os(as) 

futuros(as) docentes do ensino superior passam por processos de formação, como 

programas PAE da USP (Aperfeiçoamento de Ensino). Ainda, quando ingressam nas 

instituições de ensino superior, alguns cursos e acompanhamentos podem ser 

oferecidos.  Porém, as iniciativas deveriam ser mais institucionalizadas e valorizadas. 

Assim, consideramos que não podemos responsabilizar esses(as) profissionais pela 

ausência de formação para atuarem como professores(as) dos cursos de graduação. 

Trata-se de uma conjuntura de fatores que merecem um olhar mais cuidadoso e ações 

transformadoras.  

Em conjunto com a questão da formação pedagógica geral, Netto et al. (2010) 

destaca que boa parte dos professores(as) não foram formados para o uso de 

recursos tecnológicos. Desta maneira, muitos não possuem habilidades com os 

ambientes virtuais e as ferramentas de tecnologia digital. Para o autor e colaboradores 

para que docentes atuem com qualidade na modalidade de EaD é necessário 

habilidade técnica tanto quanto ao uso das ferramentas tecnológicas como das 

estratégias metodológicas próprias da modalidade. Entendemos que em relação à 

mobilização e desenvolvimento dos conhecimentos relacionados à tecnologia é um 

desafio mesmo na modalidade à distância, pois se o docente responsável pela 

formação dos(as) futuros(as) professores(as) não tem habilidades suficientes 

dificilmente proporcionará o desenvolvimento desses conhecimentos nos(as) 

licenciandos(as). Oliveira e Silva (2012) afirmam que a formação dos(as) docentes do 

ensino superior não devem estar apenas como um desejo pessoal, ela deve ser 
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institucionalizada. No caso da formação de docentes para atuarem na EaD essa 

formação precisa estar alicerçada em três dimensões: pedagógica, tecnológica e 

didática (BELLONI, 2001).  

Em nossos dados, identificamos também que as disciplinas com frequência 

mais equilibradas de indícios dos diferentes Conhecimentos Base foram elaboradas 

por docentes que atuam em áreas de pesquisa relacionadas à educação e ao ensino. 

Não podemos afirmar que exista uma relação de causalidade, mas sim que nossos 

dados indicam a presença de uma relação.  

O curso investigado apresenta uma organização pedagógica que indica um 

potencial para a formação inicial de professores(as). No entanto, é necessário sermos 

críticos ao analisar as lacunas observadas tanto por Barbosa (2019), quanto na 

presente pesquisa, o que nos faz pensar sobre a qualidade dos cursos EaD de modo 

geral e especificamente do curso objeto desta pesquisa.  

Sabemos que as pesquisas como a presente, que analisam de forma mais 

profunda disciplinas de cursos de EaD, são ainda pouco frequentes. Quando se trata 

de cursos de instituições privadas, a dificuldade de obter acessos e autorizações é 

ainda mais difícil. Apesar dos obstáculos, julgamos essencial que as investigações 

ocorram e sejam ampliadas, pois é necessário cuidar da formação das licenciaturas 

em EaD, que têm crescimento acentuado em nosso país e atualmente correspondem 

a boa parte das instituições formadores de nossos professores. A Forma de abordar 

os conhecimentos docentes nesses cursos pode ser um bom indicador, dentre outros, 

de sua qualidade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destacamos algumas considerações finais a partir dos resultados da presente 

pesquisa em diálogo com a literatura pertinente, especialmente sobre formação inicial 

de professores, educação à distância e uso da tecnologia na educação, bem como 

em diálogo mais direto com parte da tese de Barbosa (2019, capítulo I), que investigou 

os anos iniciais do mesmo curso aqui analisado (porém, os anos finais).  

Em relação ao referencial escolhido para nortear esta pesquisa, reconhecemos 

a utilização das ideias dos autores Shulman (1986; 1987) e Koehler e Mishra (2008) 

como uma base adequada para a investigação realizada, que permitiu embasar a 

metodologia empregada. Ao utilizarmos o corpo de conhecimentos propostos pelos 

autores supracitados para analisar os recursos disponibilizados no AVA nos dois 

últimos anos do curso de licenciatura, evidenciamos indícios de todos os 

Conhecimentos Base propostos pelos autores, o que, na nossa visão, é algo positivo 

para um curso de formação de professores(as). Contudo, os indícios dos diferentes 

conhecimentos aparecem de forma pouco equilibrada entre as disciplinas, 

privilegiando os Conhecimentos do Conteúdo. Os dados da pesquisa estão em 

consonância com aqueles apresentados por Barbosa (2019), uma vez que verificamos 

uma tendência de valorização do ensino de conteúdos específicos de Biologia e menor 

destaque para questões relacionadas a prática docente. 

Não há uma receita ou métrica para o quanto esses conhecimentos devem ser 

trabalhados com os(as) licenciados(as). No entanto, partindo dos referenciais sobre a 

construção e mobilização do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, entendemos 

ser importante mobilizar os diversos Conhecimentos de forma mais equilibrada ao 

longo do curso, o que não foi evidenciado na licenciatura analisada.  

Embora muitas pesquisas foquem o CPC, entendemos que isso não significa 

que esse seria um conhecimento mais relevante em relação aos demais. Porém, tal 

protagonismo na literatura ressalta que o CPC é o conhecimento que distingue o(a) 

professor(a) de outros profissionais. Assim, merece destaque nos cursos de formação 

docente, o que não observamos em nossa pesquisa. Ao contrário, como citado 

anteriormente, o Conhecimento do Conteúdo é aquele destacado. Esse conhecimento 

é essencial, inclusive para a construção do CPC dos professores (as), mas 

ressaltamos que a baixa ocorrência dos outros conhecimentos confere aos dois anos 
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do curso uma característica predominantemente conteudista, afastando-se da 

premissa que a formação de professores(as) necessita de um equilíbrio entre o 

conteúdo a ser ensinado e como ele pode ser ensinado. Consideramos que a 

abordagem desequilibrada e pouco integrada dos conhecimentos docentes tem um 

impacto negativo na formação dos(as) licenciandos(as), pois, no final, cabe a eles em 

suas salas de aula, articular o conteúdo específicos com o pedagógico.  

Dentre os cursos ofertados na modalidade a distância, os cursos da UNIVESP 

têm um diferencial por serem ministrados por professores(as) de instituições de ensino 

superior referências no Estado de São Paulo. No entanto, por não ser o escopo desta 

pesquisa não foi possível identificar se a formação desses(as) docentes têm um 

impacto direto na produção e escolha dos materiais didáticos. O que pudemos 

observar é que as disciplinas organizadas por docentes que realizam pesquisas na 

área da educação tendem a apresentar mais indícios de conhecimentos diversos, 

principalmente CPC.  

Especificamente sobre o ensino de Botânica, identificamos que as disciplinas 

também apresentaram indícios de todos os conhecimentos, porém, com uma maior 

frequência do Conhecimento do Conteúdo e Conhecimento Pedagógico, 

principalmente nas videoaulas. Tal resultado, na nossa visão, é algo positivo e 

esperado para a formação de futuros(as) professores(as). Contudo, apesar dos 

recursos “videoaula” apresentarem essa maior mobilização, nos outros recursos, 

como textos e atividades, foi pouco observada a ocorrências de conhecimentos para 

além do Conhecimento do Conteúdo, apresentando uma lacuna nas disciplinas de 

Botânica, podendo indicar para os(as) futuros(as) professores a ideia de que é uma 

área da Biologia na qual prevalecer o ensino de conceitos e a memorização de 

estruturas e processos.  

Foi possível observar que as disciplinas de Botânica apresentaram os 

“ingredientes” (conforme citados por DAEHLER et al., 2015) necessários para o 

desenvolvimento do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo para os temas da área. 

Acreditamos que essa abordagem deva proporcionar não apenas o entendimento 

sobre a área, mas também sobre o ensino da mesma e os desafios que os(as) 

estudantes podem enfrentar para aprenderem determinados conteúdos. Em relação 

à abordagem específica da biodiversidade vegetal, observamos que esteve presente 

em diversos momentos das aulas. Essa abordagem permite também que os(as) 

futuros(as) professores(as) se apropriem da diversidade de plantas e estejam 
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seguros(as) e confiantes quando futuramente ministrarem aulas sobre as temáticas 

da Botânica em um movimento de mitigação da Cegueira Botânica.  

Aspectos de destaque, que identificamos como positivos nas disciplinas de 

Botânica, foram: (i) a proposição de coletas de materiais, um(a) dos(as) 

professores(as) autores(as) gravou uma aula em uma praça apresentando o passo-a-

passo para coleta de materiais vegetais; (ii) apresentação de aulas práticas com 

materiais e recursos de fácil acesso e em alguns momentos usando recursos 

tecnológicos. No entanto, identificamos como uma fragilidade na formação dos(as) 

licenciandos(as) de modo geral, e especificamente na área de Botânica, a falta de 

aulas práticas, o que pode ter um impacto no planejamento de suas futuras aulas, pois 

o laboratório de Ciências é um espaço que propicia aos estudantes manipularem 

materiais, observarem processos e fenômenos, realizarem investigações diversas, 

entre outros.  

Em resumo, a formação de professores(as) de Ciências/Biologia nos dois 

últimos anos do curso apresentou diversas características semelhantes aos cursos 

presenciais com um caráter predominantemente conteudista e carente de maior 

aprofundamento no escopo pedagógico e na construção do CPC, além da falta de 

aulas práticas em laboratório, que foram substituídas por videoaulas com os(as) 

docentes autores(as) das disciplinas demonstrando experimentos e em alguns casos 

convidando os(as) licenciandos a reproduzirem em suas casas. Os recursos 

tecnológicos foram pouco explorados. Esperávamos que, por ser um curso mediado 

pela tecnologia digital, as ferramentas seriam exploradas tanto para os(as) 

licenciandos aprenderem os conteúdos, como para entenderem o potencial das 

ferramentas tecnológicas na promoção da aprendizagem dos(as) seus futuros 

estudantes.   

Como limitações desta pesquisa, ressaltamos principalmente dois aspectos. O 

primeiro está relacionado ao fato de o curso ser na modalidade EaD e, assim, contar 

com muitos profissionais envolvidos com responsabilidades diferentes, 

impossibilitando, em alguns momentos, o acesso à todas as informações necessárias 

para aprofundarmos a análise de algumas disciplinas. Por exemplo, os dados 

referentes à disciplina de Projeto Integrador (citado na metodologia, pág. 119) não 

foram acessados, acreditamos que possivelmente essa disciplina apresentaria uma 

maior integração entre as disciplinas e os conhecimentos docentes. O segundo 

aspecto relaciona-se a impossibilidade de maior aprofundamento no estudo de cada 
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disciplina, devido à quantidade muito grande de materiais analisados e o tempo 

limitado do mestrado. No entanto, as limitações apresentadas indicam caminhos 

possíveis para desdobramentos desta pesquisa, como buscar conhecer melhor os(as) 

docentes responsáveis pelas disciplinas do curso, analisando a intencionalidade do 

fazer pedagógico deles(as) e suas concepções sobre a formação de professores(a). 

Outra vertente de pesquisa seria focar a percepção dos(as) licenciandos(as) ao final 

da licenciatura e mesmo atualmente, quando já são egressos no curso. Outros 

membros de nosso grupo de pesquisa estão explorando alguns desses aspectos, 

dando continuidade aos estudos da temática da formação docente em cursos EaD, 

com ênfase especial na Botânica. Assim, como tivemos a intenção de dar continuidade 

a pesquisa realizada por Barbosa (2019, capítulo I), possibilitando uma análise 

conjunta do curso como um todo. 
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