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Resumo: 

O Brasil vivencia um cenário de rápida expansão do ensino superior, incorporando novas 

modalidades, como o ensino a distância e o semipresencial, que exigem novos modos 

pedagógicos geralmente mediados pelas tecnologias de informação e comunicação (TICs). As 

tradicionais iniciativas voltadas para a atualização do docente universitário priorizam a 

apresentação de conceitos pedagógicos e do uso das TICs a partir de uma dimensão técnica que 

desconsidera as vivências e conhecimentos construídos por este professor no seu cotidiano 

(BANNAN-RITLAND, 2008). Este trabalho apresenta o processo de pesquisa, 

desenvolvimento e avaliação  de uma iniciativa de formação docente para professores que 

atuam em cenários virtuais no curso de licenciatura em ciências biológicas modalidade 

semipresencial da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),  Brasil. O processo de 

pesquisa e desenvolvimento do curso foi orientado pelo referencial teórico da abordagem do 

Conhecimento Tecnológico-Pedagógico do Conteúdo (Technological-pedagogical Content 

Knowledge) (KHOELER & MISHRA, 2008) e da perspectiva da Aprendizagem pela Prática do 

Design (BANNAN-RITLAND, 2008). O curso contempla discussões sobre: a) interrelações da 

natureza do ensino de ciências e biologia e suas pedagogias específicas (as principais questões 

levantadas pelo campo de pesquisa da área); b) tecnologias e suas interrelações com estes 

conteúdos e áreas de conhecimento; e c) as estratégias de ensino-aprendizagem em contextos 

mediados por TICs. Além disso, incorpora análise de situações problema relacionadas à 



docência e um ambiente de prática para a construção de materiais educativos baseados nas TICs 

relacionados aos seus conteúdos de ensino. Para a avaliação desta iniciativa foram utilizados os 

registros das atividades e comentários no ambiente virtual do curso, um questionário semi-

aberto e uma reunião de avaliação final com os participantes. Os principais resultados indicam 

que os professores se apropriaram das TICs de diversas formas que se mostraram efetivas 

dependendo da necessidade de aprendizagem relacionada ao conteúdo específico a ser 

trabalhado em sua disciplina. De uma maneira geral, os participantes indicaram que o formato 

proposto no curso permitiu a experimentação de ferramentas oferecendo a possibilidade de 

superar a visão instrumental dos meios tecnológicos, não apenas incorporando novas formas de 

representação do conhecimento, mas também repensando suas práticas. Nesse sentido, 

consideram que a experiência incentivou principalmente a reconsideração sobre o papel do 

professor, numa transição para um ensino mais centrado em atividades. A partir dos resultados 

desta iniciativa discute-se que a integração de TICs não se reduz à seleção e uso de recursos 

tecnológicos, mas se concretiza a partir de um processo de articulação das potencialidades 

destas ferramentas aos conhecimentos e saberes dos professores no desenvolvimento de 

possibilidades educativas para seus contextos de ensino. A adequação destes recursos às 

diferentes estratégias pedagógicas envolve um processo de reflexão contínua em que tanto a 

tecnologia, quanto as práticas pedagógicas, podem ser reconstruídas (HOOPER & RIEBER, 

1995). Assim, a formação para contextos de ensino mediado por TICs não pode ser entendida 

como sendo o incentivo à simples implementação pelo professor de um produto ou processo 

exógeno, mas um processo de aprendizagem ao longo de múltiplos ciclos de criação e 

experimentação onde os professores podem ressignificar estas novas perspectivas dentro de seu 

contexto (BANNAN-RITLAND, 2008). 

Palavras-chave: 
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distância. 

 

1. Introdução 

O Brasil vivencia um cenário de rápida expansão do ensino superior, incorporando novas 

modalidades, como o ensino a distância (EaD) e o semipresencial, que exigem novos modos 

pedagógicos geralmente mediados pelas tecnologias de informação e comunicação (TICs).  

A reformulação do papel do professor na relação pedagógica é uma das características 

fundamentais do ensino mediado pelas TICs, que se apóia na “tutoria/orientação” realizada com 

o suporte de diferentes meios e ferramentas pedagógicas. Esta reformulação ganha destaque 

quando a proposta educacional está pautada em uma abordagem inovadora, centrada no papel 



ativo do sujeito na atividade educativa, em que o ato educativo é entendido como um momento 

de construção de conhecimento, de intercâmbio de experiências e de criação de novas formas de 

participação (STRUCHINER, 2006; GIANNELLA, STRUCHINER, RICCIARD, 2004).  

Muito vem se discutindo sobre o papel do professor/tutor na EaD. Assim como Barros (2005), 

reafirmamos a importância da atuação do professor/tutor nos cenários de ensino mediados pelas 

TICs, uma vez que problematiza o conhecimento por meio de diálogo, medeia problemas de 

aprendizagem, estabelece uma relação afetiva com os alunos e, ainda, coordena a seleção de 

conteúdos e discute as estratégias de aprendizagem. Exerce, dessa forma, um papel central. 

Dentro deste entendimento, procura-se valorizar a qualidade do profissional que interage com os 

alunos nesta modalidade, crescendo, consequentemente, a preocupação com a sua formação 

para este contexto.  

As tradicionais iniciativas voltadas para a atualização do docente universitário para o ensino 

mediado pelas TICs priorizam a apresentação de conceitos pedagógicos e do uso destas 

ferramentas a partir de uma dimensão técnica que desconsidera as vivências e conhecimentos 

construídos por este professor no seu cotidiano (BANNAN-RITLAND, 2008). 

Buscando superar a visão instrumental da formação docente para o uso das TICs, este trabalho 

apresenta o processo de pesquisa, desenvolvimento e avaliação de uma iniciativa de formação 

docente para professores que atuam em cenários virtuais no curso de licenciatura em ciências 

biológicas modalidade semipresencial da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), Brasil.  

 

 

2. Referencial teórico-metodológico 

O ensino é uma atividade fortemente dependente do contexto em que se realiza, abrangendo 

grande variedade de situações e interconexões entre teoria e prática (CASSIANI, 2008; 

HARRIS et al, 2007), processo que envolve a aplicação de conhecimentos pedagógicos e 

disciplinares que se expressam de maneira integrada (SHULMAN, 1986) e se desenvolvem a 

partir de reflexões sobre o trabalho docente (SCHON, 2000).  

Trabalhos recentes do campo da tecnologia educacional enfatizam a importância de investigar 

de maneira integrada a prática de ensino de conteúdos específicos com as possibilidades 

pedagógicas das TICs para orientar caminhos de desenvolvimento de novas iniciativas de 

formação profissional que visem à melhoria do ensino mediado por estas tecnologias (MISHRA 

& KHOELER, 2006; KANUKA, 2006;  McCRORY, 2008).  



A seguir, apresentamos o referencial teórico que fundamenta este trabalho e oferece um quadro 

de referência para o desenvolvimento e estudo de iniciativas de formação de professores em 

contextos de ensino mediado por tecnologias: a abordagem de Conhecimento Tecnológico-

Pedagógico do Conteúdo dos Professores (Technological-pedagogical Content Knowledge) 

(MISHRA & KOEHLER, 2006) e a perspectiva da Aprendizagem pela Prática do Design 

(BANNAN-RITLAND, 2008).  

 

2.1 O Sistema Conceitual do Conhecimento Pedagógico-Tecnológico do Conteúdo  

No contexto da formação de professores para o ensino mediado pelas TICs, Mishra e Khoeler 

(2006) desenvolveram o sistema conceitual do Conhecimento Tecnológico-Pedagógico do 

Conteúdo - CPTC (Technologycal Pedagogical Content Knowledge), incluindo no constructo 

anteriormente proposto por Shulman (1986) os conhecimentos relacionados à tecnologia. Esta 

proposta articula três dos conhecimentos básicos do professor: o conhecimento de conteúdo, o 

conhecimento pedagógico e o conhecimento tecnológico - e suas interrelações dentro do 

contexto de ensino. 

O conhecimento do conteúdo (CC) refere-se aos conhecimentos mobilizados para o ensino, 

incluindo a identificação de aspectos centrais do conteúdo, conceitos, teorias, procedimentos e 

metodologias da área de conhecimento, e o conhecimento dos modelos de organização. 

Envolve, também, o entendimento da natureza da área e respectivas metodologias de pesquisa. 

Kennedy (1990) propõe elementos que compõem o CC: 1. O conteúdo da área em si, ou seja, os 

fatos conceitos, princípios e leis; 2. A organização e a estrutura do conteúdo, que são as 

interrelações de fatos e idéias; 3. Os métodos de pesquisa na área específica; 4. As normas 

sociais do campo; 5. A relação do tema com questões sociais e culturais; 6. A valorização do 

tema em relação ao cotidiano dos alunos; e 7. A natureza do campo da ciência e seus problemas 

de ensino.  

O conhecimento pedagógico (CP) envolve a compreensão sobre os métodos e práticas de ensino 

e como eles se relacionam com os valores e objetivos educacionais (MISHRA & KOEHLER, 

2006). Envolve a percepção da natureza do público alvo, conhecimentos sobre caminhos e 

buscas por motivação dos alunos e a compreensão do papel do aluno e do professor no processo 

de ensino-aprendizagem. Inclui, também, o entendimento de como os estudantes constroem 

conhecimento e adquirem habilidades de diferentes formas (HARRIS et al, 2007). 

O conhecimento tecnológico (CT), segundo Harris e colaboradores (2007), compreende a visão 

e os valores atribuídos às tecnologias e o conhecimento sobre as formas de como utilizá-las na 

educação. Compreende não apenas o conhecimento sobre os atributos dos recursos e 

ferramentas tecnológicas, mas, também sobre suas implicações para a sociedade. 



O Conhecimento pedagógico do conteúdo (CPC) refere-se ao entendimento de quais 

abordagens, representações e formulações de conceitos e estratégias pedagógicas se adéquam 

melhor ao ensino daquele assunto e de como arranjar os temas de maneira a serem mais bem 

compreendidos. Inclui, por exemplo, o conhecimento dos conceitos prévios dos alunos em 

relação ao tema, de maneira a orientar a escolha das melhores estratégias que incorporem 

representações apropriadas do conteúdo para auxiliar na superação das dificuldades dos alunos 

(SHULMAN, 1986; MISHRA & KOEHLER, 2006). 

O “Conhecimento Pedagógico Tecnológico do Conteúdo” (CPTC) é um conhecimento 

emergente que vai além da soma dos três componentes básicos. Cox (2008), ao revisar estudos 

referentes ao CPTC e ao entrevistar seus autores, sintetiza o elemento CPTC como o 

conhecimento de atividades específicas de um conteúdo ou tópico e suas representações usando 

tecnologias. Refere-se, portanto, ao entendimento de estratégias pedagógicas que apliquem as 

TICs para ensinar conteúdos de diferentes formas de acordo com as necessidades de 

aprendizagem dos alunos (HARRIS et al, 2007). 

O sistema conceitual do CPTC tem guiado iniciativas de formação de professores para o uso das 

TICs e também tem sido proposto como um modelo de análise para entender as formas de uso 

destas tecnologias desenvolvidas pelos professores (MISHRA & KHOELER, 2006; NIESS, 

2005).  

 

 

2.2 Aprendizagem pela prática do design e ensino 

Através da prática educativa os professores desenvolvem ativamente currículos, estratégias 

pedagógicas e iniciativas de inovação por meio de um processo iterativo e orgânico de design e 

refinamento, driblando desafios contingenciais e criando condições para a aprendizagem 

(KHOELER & MISHRA, 2008; BANNAN-RITLAND, 2008). Da mesma forma, as iniciativas 

de EaD não são descontextualizadas ou apartadas do processo educativo, acontecem de maneira 

integrada, podendo reforçar práticas presenciais anteriores e, ao mesmo tempo, promover 

reflexões que as transformam. Neste sentido, diversos estudos do campo da tecnologia 

educacional discutem que a incorporação de novos recursos e dinâmicas no processo de ensino-

aprendizagem pode gerar o questionamento de velhos pressupostos educativos dos professores 

(MUIR-HERZIG, 2004; NIESS, 2005; STRUCHINER, 2006; YOCAM, 1996). Assim, os 

autores defendem que a visão contemporânea de qualquer inovação no ensino deve 

compreender o momento de avaliação e de reflexão, pois não há uma solução final para ser 

buscada e sim uma constante mudança para atingir o desafio da aprendizagem. 



Diversos autores discutem que, para atingir altos níveis de qualidade na educação a distância e 

na integração de suas tecnologias ao ensino, traduzindo-se numa reforma educacional mais 

profunda, é necessário melhorar a formação dos atores envolvidos nesta modalidade no sentido 

de estimular a reflexão sobre a articulação de conhecimentos e o papel da tecnologia no interior 

de sua própria prática (MUIR-HERZIG, 2004; NIESS, 2005; STRUCHINER, 2009; YOCAM, 

1996). Dessa forma, o processo reflexivo propiciado pelas experiências de EaD e de integração 

de TICs deve ser apoiado por iniciativas de formação articuladas com estas práticas, 

aproximando as contribuições dos campos acadêmicos que se dedicam ao estudo da pedagogia 

universitária e discutindo as diversas potencialidades destes recursos para os processos de 

ensino-aprendizagem. Transforma-se, então, a reflexão sobre a prática em uma reflexão apoiada 

também na literatura, incorporando a visão crítica sobre os processos e prática educativos.  

Ao adentrar na discussão sobre a formação de professores em contextos de ensino mediado 

pelas TICs, autores defendem que a formação deve estar atrelada aos espaços de atuação dos 

professores/tutores, promovendo uma reflexão crítica (KENSKI, 2003; ESPÍNDOLA, 2010). 

Espíndola (2010) defende que os docentes devem se apropriar das discussões referentes às 

questões e tendências educacionais, bem como sobre a integração das TICs e a EaD, mas que 

para fazê-lo criticamente, este processo não pode estar desvinculado de seu cotidiano. 

Concordando com esta perspectiva, Kenski (2003) reforça a importância de os 

professores/tutores terem oportunidade de familiarização com as TICs para escolher as formas 

de uso mais adequadas ao ensino a distancia de um determinado conhecimento, para um 

determinado público. Segundo a autora, desta forma os professores/tutores podem ter segurança 

para participar das discussões sobre os caminhos da EaD e suas metodologias, e criticamente 

aceitá-las ou rejeitá-las em suas práticas docente. A defesa de processos de formação atrelados à 

prática está baseada no entendimento de que os professores/tutores devem compreender e 

aplicar novas metodologias e estratégias de ensino com base em seus valores e crenças sobre as 

práticas de ensino e sobre o processo de aprendizagem dos alunos, levando sempre em 

consideração as especificidades das áreas do conhecimento em que atuam (WOLF & VASAN, 

2008).  

Dessa forma, defendemos que a formação para contextos de EaD não pode ser entendida como 

sendo o incentivo à simples implementação pelo professor/tutor de um produto ou processo 

exógeno. Acredita-se que novos modelos são incorporados ao longo de múltiplos ciclos de 

criação e experimentação em que variados fatores estão em jogo e os professores podem 

ressignificar estas novas perspectivas dentro de seu contexto (BANNAN-RITLAND, 2008).  

 

3. Metodologia 



Este trabalho se identifica com uma abordagem metodológica relativamente recente no campo 

da educação (JONASSEN & LAND, 2000; STRUCHINER, 2006), a Metodologia de Pesquisa 

Baseada em Design (design como desenvolvimento) cujo nome original é Design-Based 

Research Methodology (Design-based Research Collective, 2003; WANG & HANNAFIN, 

2005) ou Design Experimentation (COBB, 2003).  

 
3.1Etapas de pesquisa, desenvolvimento e avaliação da iniciativa de formação de tutores 

3.1.1. Diagnóstico e Composição da equipe de pesquisa e desenvolvimento 

A primeira etapa deste trabalho foi uma aproximação do contexto do Curso de Licenciatura em 

Biologia EaD da UFSC e dos processos formativos vigentes para o corpo de tutores. Também 

neste momento, a equipe de pesquisa e desenvolvimento do curso de formação em questão foi 

composta envolvendo as coordenações de curso e de tutoria, e integrantes da equipe de 

formação e produção de materiais. 

 

 

 

3.1.2 Concepção do curso e planejamento 

Partindo do entendimento de que não há soluções prontas e de que as iniciativas de formação 

devem ser articuladas aos contextos reais de atuação dos tutores, este trabalho procurou 

imprimir ao curso de formação um caráter de pesquisa e desenvolvimento em equipe, 

envolvendo os principais atores do contexto em que se realiza, na busca por construção de 

conhecimento sobre a formação destes novos atores.    

Neste sentido, e como a geração de um curso não se constitui em um fim em si mesmo, 

procurou-se explorar as potencialidades dos espaços mediados pelas TICs para a formação de 

tutores, buscando promover inovações que acarretem mudanças qualitativas no processo 

educativo mediado pelas TICs. Para isso, fundamentamos esta construção em um referencial 

teórico-metodológico que nos conduz a integrar saberes de diversas naturezas: conhecimentos 

relativos ao conteúdo de ensino de ciências e biologia e suas pedagogias específicas; 

conhecimentos relacionados à mediação pedagógica; conhecimentos relacionados à tecnologia e 

suas potencialidades pedagógicas nos contextos de ensino de ciências e biologia.  

 
3.1.3. Desenvolvimento - Princípios norteadores do desenvolvimento do curso 



I. Desenvolvimento do conhecimento pedagógico-tecnológico do conteúdo dos 

tutores  

Pensar na formação de professores/tutores de ciências e biologia requer algum debruçamento 

sobre as especificidades destas áreas de conhecimento. Nessa iniciativa de formação de tutores, 

procurou-se promover discussões sobre os conhecimentos pedagógicos, tecnológicos e de 

conteúdo que compõem a base do conhecimento docente no contexto dessa área: a) 

interrelações da natureza do ensino de ciências e biologia e suas pedagogias específicas (as 

principais questões levantadas pelo campo de pesquisa da área); b) tecnologias e suas 

interrelações com estes conteúdos e áreas de conhecimento; e c) as estratégias de ensino-

aprendizagem em contextos mediados por TICs em EaD. 

 

II. Articulação teoria e prática: aprendizagem pela prática do design 

Adotando uma abordagem teórico-prática, o curso procura desenvolver além dos conhecimentos 

e discussões teóricas, reflexões em torno das situações práticas do cotidiano dos tutores e da 

integração de recursos tecnológicos para o desenvolvimento de estratégias de ensino-

aprendizagem na EaD. Também se prevê o estímulo à aprendizagem integrada por meio da 

produção própria de materiais/ambientes enriquecidos pelos recursos da Internet através de 

atividades de construção (atividades a serem desenvolvidas pelos tutores a partir de suas 

experiências e de acordo com suas áreas de atuação). Neste processo, os tutores foram 

estimulados a refletir sobre questões educacionais e a integrar as atividades propostas com sua 

área de ensino. 

 

a.  Estudos de casos que envolvam situações articuladas de mediação 

pedagógica e questões centrais dos conteúdos de ensino 

Foram elaborados juntamente com os atores envolvidos na licenciatura em Biologia – EaD 

(professores conteudistas, coordenadores e tutores), algumas situações-problema que fazem 

parte do cotidiano de um tutor. Estas situações são pensadas procurando relacionar questões da 

prática pedagógica em ambientes virtuais de aprendizagem com os conteúdos trabalhos nas 

disciplinas do curso. Por meio desta atividade procura-se propiciar aos tutores a reflexão de 

como eles se comportariam se fossem o tutor em cada um dos casos apresentados. Ao mesmo 

tempo, os tutores são convidados a descrever suas experiências e/ou desenvolver novas 

situações-problema a partir de sua vivência. Dessa forma, para as próximas edições do curso 

podemos incorporar os casos provenientes da prática dos tutores do próprio curso de 

licenciatura em Biologia da UFSC. 

 



b.  Ambiente de práticas  

A abertura de possibilidades de experimentação de ferramentas de TICs de fácil apropriação 

oferece aos usuários (professores e tutores) a possibilidade de superar a visão instrumental dos 

meios tecnológicos, não apenas incorporando novas formas de representação do conhecimento, 

mas também repensando suas práticas de forma a viabilizar mudanças qualitativas no processo 

de aprendizagem de seus alunos (GIANNELLA, 2007). Quando estas ferramentas possibilitam 

aos professores/tutores a construção de seus próprios materiais e atividades educativas, são 

criadas oportunidades de se articular reflexão e prática. É a partir desta articulação que os 

docentes poderão construir uma visão sobre o uso das TICs e integrá-las em suas práticas, de 

acordo com seus conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo e com as 

particularidades dos contextos educativos (MISHRA & KHOELER, 2008; WALLACE, 2004; 

WEST et al, 2007). 

Como uma das atividades do curso de formação de tutores criou-se um ambiente do Moodle 

(plataforma de autoria em que se estruturam os ambientes virtuais de aprendizagem dos cursos 

de licenciatura oferecidos pela UFSC) com permissão de edição para que os participantes 

pudessem experimentar suas possibilidades. Nesta atividade os tutores podem desenvolver com 

as ferramentas disponíveis seus próprios materiais educativos e estratégias/atividades 

relacionados com os conteúdos de seus cursos. Procurou-se, desta forma, que o tutor seja 

também condutor das escolhas e da reflexão sobre as diversas possibilidades de integração das 

TICs no ensino.  

 

3.1.4  Implementação e Avaliação 

O curso foi oferecido na modalidade semipresencial, com duração de 3 semanas, e foi 

implementado em caráter experimental com um grupo de 15 tutores da licenciatura de Ciências 

biológicas na modalidade EaD da UFSC.  

O Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem do curso de formação foi dividido em cinco 

tópicos. 

O primeiro, intitulado “Primeiros Passos: Conhecendo a Licenciatura em Ciências Biológicas 

EaD UFSC”  tinha como objetivo apresentar a estrutura e organização do curso de graduação. 

Através de uma vídeo-aula ministrada pela coordenadora de curso e pela coordenadora de 

tutoria, os participantes conheceram de uma forma geral o Projeto Político Pedagógico da 

licenciatura e as orientações da coordenação de atuação da tutoria.  

No tópico “Docência Coletiva na EaD”, foram discutidas as questões centrais que permearam a 

formação. Os principais conhecimentos que constituem o trabalho docente na EAD foram 

sistematizados e organizados em um fluxograma (Figura 1), que visou explicar como ocorre a 



organização e a estruturação do processo pedagógico. As reflexões sobre a atuação docente na 

modalidade foram discutidas a partir de textos e  vídeos de relatos de experiência de docentes do 

curso  

 

 

Figura 1. Fluxograma de organização dos conteúdos do tópico “Docência na EAD”, da 

iniciativa de formação docente para a EAD do curso de ciências biológicas da UFSC. 

Os participantes da formação  construíram coletivamente o entendimento dos papéis dos 

integrantes da equipe docente nesta modalidade de ensino (professor, tutor presencial e tutor à 

distância)  no fórum “Docência na EaD”.  Além disso, buscaram soluções para   diversas 

situações problema presentes no seu cotidiano profissional. Para finalizar as discussões do 

tópico os tutores elaboram um termo de compromisso para a sua atuação, regastando as 

intenções, cuidados e conhecimentos necessários para uma boa atuação profissional. 

O “Ambiente de Prática” foi o penúltimo tópico do curso. Nele os tutores desenvolveram suas 

propostas pedagógicas para o ensino dos conteúdos da sua área (imunologia, genética, zoologia 

de cordados, e metodologia de ensino).Os participantes foram convidados a criar materiais e 

atividades no moodle, através do uso crítico das TICs, refletindo sobre o potencial pedagógico 

de diversas ferramentas. Neste momento oferecemos textos sobre metodologias e práticas 

pedagógicas para o ensino de Biologia e orientações para que a seleção dos recursos das TICs 

partisse das necessidades de ensino de cada conteúdo. O tópico também forneceu tutorias de 

edição dos Ambientes Virtuais de Ensino Aprendizagem. 

http://www.lantec.ced.ufsc.br/moodle/mod/page/view.php?id=248
http://www.lantec.ced.ufsc.br/moodle/mod/forum/view.php?id=140
http://www.lantec.ced.ufsc.br/moodle/mod/quiz/view.php?id=193
http://www.lantec.ced.ufsc.br/moodle/mod/quiz/view.php?id=193
http://www.lantec.ced.ufsc.br/moodle/mod/quiz/view.php?id=193


Aliado aos estudos mediados no AVEA, foram realizados dois encontros presenciais. No 

primeiro os alunos socializaram os materiais desenvolvidos no Ambiente de Prática, refletindo 

sobre o potencial pedagógico de cada ferramenta, as estratégias e os outros recursos. No 

segundo os docentes participaram de uma oficina de Moodle Avançado, que orientou sobre o 

uso e a configuras de instrumentos mais complexos desta ferramenta.  

Após os encontros presenciais iniciamos o último tópico, o tópico “Ponto de Chegada”, que 

sistematizou as principais orientações para os tutores numa vídeo aula realizada pela 

Coordenadora de tutoria do curso de licenciatura em ciências biológicas-EaD, e aplicou um 

questionário semiaberto de avaliação da formação, que faz parte da avaliação continuada desta 

iniciativa formativa.  

Além disso, ao longo do curso coletamos outros dados que nos auxiliam nessa avaliação: os 

registros das atividades, comentários no ambiente virtual do curso e uma reunião de avaliação 

final com os participantes. 

 

4. Resultados e Discussão 

De uma maneira geral, os participantes indicaram que o formato proposto no curso permitiu a 

experimentação de ferramentas oferecendo a possibilidade de superar a visão instrumental dos 

meios tecnológicos, não apenas incorporando novas formas de representação do conhecimento, 

mas também repensando suas práticas. Segundo o questionário de avaliação da formação 86% 

dos participantes indicam que o curso possibilitou uma reflexão sobre o potencial pedagógico 

das ferramentas do Moodle para o ensino de ciências biológicas.  

“Os cursos anteriores focaram mais na estrutura geral do curso e no uso básico do 

Moodle, enquanto que o curso atual teve um enfoque maior na parte pedagógica.” 

 

O trabalho no ambiente de prática gerou esse mesmo percentual de aprovação como 

possibilidade apropriação do potencial pedagógico das ferramentas. Os participantes ressaltaram 

também a importância do encontro de socialização das produções no ambiente de prática, 

demonstrando necessidade de encontros presenciais para uma maior aproximação e socialização 

de experiências. Houve nesse sentido, uma grande valorização do  encontro presencial, centrado 

na discussão das produções e do potencial pedagógico de cada ferramenta. 

“Na verdade, acho que mudei completamente a visão que tinha do AVEA.. E foi muito 

bom ver os tópicos dos outros colegas, nunca tinha visto nenhum além das disciplinas 

que trabalhei.” 



“Certamente. Acredito ter sido um dos melhores momentos do curso (a socialização do 

ambiente de prática), de troca de experiências e muito aprendizado.” 

 

Em relação às atividades desenvolvidas no ambiente de prática, os resultados indicam que os 

professores/tutores se apropriaram das TICs de diversas formas que julgaram relevantes 

dependendo da natureza dos conteúdos específicos trabalhados em suas disciplinas.  

Diante da necessidade de visualização e integração dos fenômenos biológicos, especialmente 

daqueles que envolvem elevado grau de abstração ou mecanismos de difícil visualização, 

praticamente todos os participantes incorporaram recursos visuais e audiovisuais nas atividades 

que criaram no Ambiente de Práticas. Assim como ressaltado por Jonassen (1998), os 

participantes perceberam o potencial das TICs para representar fenômenos, em que as imagens 

estáticas ou dinâmicas podem ajudar na interpretação, construção de sentido e representação de 

conceitos.  

Com o objetivo de contextualizar o conteúdo e aproximar os temas abordados do cotidiano dos 

alunos, alguns participantes realizaram enquetes nas suas propostas. Como exemplo podemos 

citar o caso do docente da disciplina Imunologia que propôs uma enquete  para levantar o 

número de alunos imunizados contra Sarampo. Também percebeu-se a integração de artefatos 

culturais como histórias em quadrinhos, filmes e personagens sociais como o  Zé Gotinha 

(personagem da campanha de vacinação promovida pela Governo do Brasil todos os anos) nas 

construções dos docentes. os trabalhos do campo do ensino de ciências e de biologia apontam 

que a contextualização e a aproximação dos conteúdos ao cotidiano dos alunos são importantes 

para a aprendizagem dos estudantes (CACHAPUZ et al, 2005). A necessidade de 

contextualização dos conteúdos surge da compreensão de que a construção do conhecimento 

dos alunos tem como base suas experiências e conhecimentos prévios, definidos histórica e 

socialmente (AUSUBEL et al, 1978; VYGOTSKY, 1988; JONASSEN, 1998).Ao considerarem 

que durante a abordagem de conteúdos biológicos muitos alunos possuem questionamentos, os 

professores/tutores lançaram mão dos fóruns de discussão como espaço de socialização e 

esclarecimento de dúvidas. No mesmo sentido, os chats foram propostos como uma TIC que 

permite a interação em grupos pequenos e a elucidação de dúvidas de conteúdos biológicos. 

Schank e Cleary (1995) salientam a importância destes espaços que criam oportunidades para os 

estudantes realizarem perguntas e questionamentos, externalizando seu processo de construção 

do conhecimento. Poucos espaços de interação, no entanto, estavam voltados para a discussão 

de assuntos polêmicos ou voltados para a construção de conceitos específicos. Deixam de 

evidenciar, assim, os processos, dúvidas e contradições que contribuem para o avanço do 



conhecimento científico, tendendo a encarar os alunos como agentes passivos do processo 

educacional (DELIZOICOV et al, 2002; CACHAPUZ et al, 2005). 

A ferramenta questionário foi utilizada por setenta por cento dos participantes como instrumento 

avaliativo, através de atividades de passagem e provas online. Um dado interessante é que essa 

ferramenta foi proposta por tutores das disciplinas biológicas. Já os docentes das disciplinas 

pedagógicas, como de metodologia de ensino, por exemplo,  utilizaram principalmente as 

tarefas como envio de arquivo, talvez por dar mais espaço para a construção de discursos e para 

a subjetividade que permeia a sua área. 

A socialização de blogs como instrumentos de divulgação científica também esteve presente, 

bem como a indicação de inúmeros locais de publicação de conteúdos científicos, aproveitando 

o potencial das TICs para a busca e acesso à informação estimulando o processo cognitivo 

necessário à aprendizagem de aquisição de conhecimento declarativo e factual (SUGRUE, 

2000). Além disso, as bases não lineares de conhecimento (hipertextos e hipermídia) 

possibilitam ao aluno maior liberdade para resolver problemas, buscar e consultar informações 

de acordo com seu nível, necessidade e interesse de aprofundamento no conteúdo 

(GIANNELLA, 2007). 

Professores/tutores ressaltaram que esta iniciativa de formação envolveu os participantes em 

processos construtivos e dialógicos durante todo o curso. Perceberam a importância de uma 

maior participação dos alunos no processo educativo, além de vivenciarem a experiência de ser 

aluno na EaD, tendo que lidar com os desafios que o aluno também passa.  

“Acho que esse curso foi bem mais participativo, os tutores foram ativos e não passivos 

no processo. Além disso, o fato de utilizar o ambiente virtual como ferramenta 

possibilitou uma experiência bem mais significativa pra quem vai atuar num curso 

EaD”. 

 

Nesse sentido, consideram que a experiência incentivou principalmente a reconsideração sobre 

o papel do professor, numa transição para um ensino mais centrado em atividades.  

 “Acho que o conjunto de maior atenção por parte do tutor, recursos didáticos como 

vídeos e animações, somado à atividades que dependam do aluno são os aspectos que 

mais contribuirão para uma melhor aprendizagem de imunologia”. 

 

Com os resultados desta iniciativa, percebemos que a integração de TICs não se reduz à seleção 

e uso de recursos tecnológicos, mas se concretiza a partir de um processo de articulação das 

potencialidades destas ferramentas aos conhecimentos e saberes dos professores no 

desenvolvimento de possibilidades educativas para seus contextos de ensino. A adequação 



destes recursos às diferentes estratégias pedagógicas envolve um processo de reflexão contínua 

em que tanto a tecnologia, quanto as práticas pedagógicas, podem ser reconstruídas (HOOPER 

& RIEBER, 1995). Assim, a formação para contextos de ensino mediado por TICs não pode ser 

entendida como sendo o incentivo à simples implementação pelo professor de um produto ou 

processo exógeno, mas um processo de aprendizagem ao longo de múltiplos ciclos de criação e 

experimentação onde os professores podem ressignificar estas novas perspectivas dentro de seu 

contexto (BANNAN-RITLAND, 2008). 

A partir dos resultados obtidos com a experiência piloto, um novo ciclo de desenvolvimento do 

curso é iniciado, repetindo-se as etapas anteriores com a incorporação das sugestões dos tutores 

que participaram do curso piloto, desenvolvimento de novos conteúdos e unidades de ensino 

que se mostraram necessárias, o desenvolvimento de novos materiais ou aprimoramento dos 

materiais existentes, adequação do ambiente virtual de aprendizagem e do ambiente de prática. 

 

5. Considerações finais 

Com o desenvolvimento deste curso pudemos promover discussões com os professores em 

contextos de ensino mediado pelas TICs sobre os conteúdos de ciências e Biologia e suas 

pedagogias e também sobre as tecnologias, suas relações com as ciências e a Biologia e suas 

potencialidades pedagógicas. Procuramos, assim, contribuir para a formação dos docentes do 

curso de licenciatura em Ciências Biológicas modalidade a distância da UFSC, visando a 

melhoria da qualidade dos processos de ensino-aprendizagem na EaD. 

Por acreditarmos que esta iniciativa se configura num processo de construção contínua tanto de 

seu formato, como na compreensão de seu próprio objeto que é a inovação pedagógica no 

ensino superior, entendemo-na em constante desenvolvimento e refinamento. Assim, prevemos 

o desenvolvimento e aperfeiçoamento continuado das iniciativas de formação de docentes para 

o ensino mediado por TICs na UFSC, com base na avaliação das experiências realizadas. 

Da mesma forma, compreendemos que a inovação pedagógica é processual e lenta, sendo 

ressignificada por meio das experiências dos docentes, suas crenças pedagógicas e meio cultural 

institucional. 

Esperamos que este trabalho contribua para o conhecimento em relação à formação de 

professores para contextos de ensino mediado pelas TICs, considerando as especificidades do 

campo do Ensino de Ciências e da Educação a Distância, a partir da integração de estudos sobre 

iniciativas de formação docente para a integração de TICs a referenciais voltados para o 

contexto do ensino de ciências e as mediações tecnológicas.  
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Resumo: 

Em Portugal a importância da componente pedagógica na formação dos professores do ensino 

universitário ganhou maior destaque sobretudo com a mudança de paradigma introduzida por 

Bolonha e as implicaçoes daí decorrentes nos modos de pensar, de organizar e de desenvolver os 

processos curriculares. Desde então (2005/2006), para além da formação organizada por cada 

Unidade Orgânica,  a Universidade do Porto, através da Educação Contínua, tem vindo a incrementar 

uma política e uma dinâmica de formação contínua para todos os docentes desenvolvida segundo as 

modalidades presencial ou e-learning. É a análise desta política e desta dinâmica de formação 

continua, desenvolvlda nos dois últimos anos na Universidade do Porto que consitui  o foco desta 

comunicação. 


