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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo levantar e analisar os principais aspectos 
socioeconômicos e as condições de oferta do curso dos licenciandos em Química da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS) nas duas modalidades de ensino - Ensino a Distância 
(EaD) e Ensino Presencial (EP). O levantamento de dados foi realizado visando: i) conhecer, 
por meio de levantamento bibliográfico, as principais características utilizadas no 
delineamento de um perfil socioeconômico e das condições de oferta do curso dos 
graduandos; ii) identificar e analisar as características levantadas nos dois grupos de alunos 
(EP e EaD) a fim de se delinear um possível retrato dos graduandos em Química Licenciatura.  
Para execução deste propósito, foram consultados alunos (dos cursos presencial e a distância), 
professores que lecionam nas duas modalidades de ensino e tutores (presenciais e a distância). 
Utilizou-se como instrumento para coleta dados o questionário - em módulos específicos para 
cada categoria de participantes da pesquisa - aplicado presencialmente ou por meio de correio 
eletrônico. Nos módulos de questionário, procurou-se investigar sobre aspectos 
socioeconômicos – idade, sexo, cor, renda mensal, estado civil, etc. – e aspectos referentes às 
condições de oferta de curso – dificuldades enfrentadas no decorrer do curso, acesso aos 
livros de referência e ao material didático, etc. Por meio da análise dos dados, podemos 
afirmar que quanto as características dos alunos do EP e do EaD no tocante aos aspectos 
socioeconômicos, estas diferem em maior intensidade no que se refere a faixa etária de 
ingresso no curso, quanto ao exercício profissional e quanto a idade atual. Observou-se que os 
graduandos do EaD apresentam uma maior idade, em relação aos alunos do EP, tanto no 
momento de ingresso no curso quanto na faixa etária atual e que em sua totalidade exercem 
uma atividade profissional. Quanto às condições de oferta do curso, no EaD pode-se perceber 
a dificuldade no acesso a livros, bem como a falta de participação dos alunos dessa 
modalidade em grupos de pesquisa, outro destaque reside na baixa disponibilidade de tempo 
para estudar.        
 
Palavras-chave: Ensino a Distância, Ensino Presencial, características socioeconômicas e as 
condições de oferta do curso. 
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ABSTRACT 

 

 
This research aims to select and analyze major socioeconomic and supply conditions of the 
course of undergraduates in Chemistry, Federal University of Sergipe (UFS) in the two types 
of education - Distance Learning (EaD) and Face Teaching (EP). The survey was conducted 
to: i) learn through literature, the main features used in the design of a socioeconomic profile 
and conditions of the offering of the course graduates ii) identify and analyze the 
characteristics of the two groups raised students (EP and EaD) in order to outline a possible 
portrait of undergraduate chemistry degree. To run this way, students were consulted (course 
and distance), teachers who teach in both teaching modalities and tutors (and distance). It was 
used as an instrument for data collection questionnaire - in specific modules for each category 
of survey participants - apply in person and via e-mail. In the questionnaire modules, we 
attempted to investigate socioeconomic aspects - age, sex, race, income, marital status, etc.. - 
And aspects related to academic - difficulties encountered during the course, access to 
reference books and teaching materials, etc.. Through data analysis, we can say that the 
characteristics of the students and the EP and EaD with respect to socioeconomic aspects, 
they differ in greater intensity with regard to age of entry into the course, as to professional 
practice and as a current age. It was observed that the graduates of distance education have a 
higher age, compared to students from the EP, both at the time of admission in the course and 
in the current age and in full exercise a professional activity. The conditions of the course 
offering, the DL can see the difficulty in accessing books, as well as the lack of student 
participation in this type of research groups, another highlight is the low availability of time to 
study. 
 

Keywords: Distance Learning, Education Classroom, socioeconomic and supply conditions 
of the course. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

O problema que fundamenta e estimula esta pesquisa começou a ser evidenciado a 

partir da minha experiência em meio à tutoria no curso de Química Licenciatura ofertado pelo 

CESAD/UFS/UAB. 

Exercendo a função de tutora a distância no curso de Química Licenciatura, nos 

deparamos com situações, níveis sociais e de aprendizagem bem adversos. Tal adversidade é 

advinda da grande diferenciação presente - explícita e discutida por diversos autores - na 

modalidade a distância. 

Constata-se, por meio de levantamento bibliográfico, que o Ensino a Distância 

consegue atingir os mais diferentes públicos (de PAULA, 2010). Devido a esse elevado grau 

de abrangência do EaD, uma mesma instituição de ensino e/ou curso possui uma clientela de 

alunos com características bem diferenciadas: graduandos que moram em regiões bem 

longínquas dos centros urbanos, alunos que residem em grandes cidades, profissionais que 

buscam especialização, estudantes que estão fazendo seu primeiro curso superior, entre outros 

paradoxos. 

O estímulo para realizar esta pesquisa foi reforçado pelo fato de ter realizado o curso 

de Licenciatura em Química, na modalidade presencial - de 2002 a 2007 - na Universidade 

Federal de Sergipe (Campus Prof. José Aloísio de Campos em São Cristóvão/SE) e não ter 

percebido na época ações por parte da instituição que visassem conhecer o perfil dos 

estudantes. Quem é o aluno? Quais condições o estudante tem para estudar? O que lhe 

motivou a fazer o curso? 

Durante a graduação no curso de Licenciatura em Química, pode-se verificar que 

entre os estudantes daquela época também existia diversidade, compreenda-se desigualdade 

ou ainda diferenciação. Mesmo em meio à variedade de características, não se via 

praticamente, em todas as disciplinas pretensão em se verificar tais diferenças e propor formas 

de ensino que tentassem atender as dificuldades e perspectivas do alunado.   

Decorrida quase uma década, do período da Graduação até os dias atuais, e embora 

sejam modalidades diferentes - estrutura física dos estabelecimentos onde se desenvolvem as 

aulas; metodologias utilizadas; entre outras diferenças - as modalidades de ensino presencial e 

a distância têm em comum a missão de atuar como formadoras, propiciando o processo de 

ensino-aprendizagem, levando em consideração as particularidades dos alunos. Com base em 

dados expressos na literatura, podemos afirmar que no Ensino a Distância a diferença entre os 
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alunos é elevada, haja vista possibilidade de oferecer o mesmo curso a indivíduos residentes 

em diferentes regiões do país, pessoas com faixas etárias variadas e com nível social bem 

distintos. Cabe aos gestores e professores dos cursos, tanto Presencial quanto a Distância, 

analisar as desigualdades e a diferenciação de características existentes entre os alunos e 

propor procedimentos e recursos que venham atender aos estudantes em suas mais diferentes 

especificidades. 

As disparidades existentes entre as características dos alunos - seja na modalidade a 

Distância ou no Ensino Presencial - devem ser levadas em consideração no processo de 

ensino-aprendizagem, haja vista as necessidades e as perspectivas de aprendizagem de cada 

indivíduo. 

Este trabalho de pesquisa está dividido em 04 capítulos, além da introdução, da 

conclusão, bibliografia consultada e dos anexos. 

Na introdução são tratados o problema, a caracterização, a metodologia, os objetivos 

e a relevância da pesquisa. 

O capítulo 1 trata da revisão da literatura tratando de conceitos e diferenças inerentes 

entre as modalidades Presencial (EP) e a Distância (EaD). No capítulo 2, trata-se dos cursos 

de Química Licenciatura na Universidade Federal de Sergipe (UFS) nas duas modalidades de 

ensino, bem como expressa-se uma breve discussão acerca da função o Ensino Superior e 

sobre a formação de professores. 

No capítulo 3, são tratados alguns aspectos referentes ao nível socioeconômico dos 

graduandos. No capítulo 4, são apresentados os resultados da pesquisa no que se concerne às 

condições de oferta do curso aos licenciandos. E por fim, são apresentadas as conclusões do 

trabalho de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

INTRODUÇÃO 

   

 

Nesta seção serão apresentados o Problema, as Hipóteses, a Relevância do Estudo, 

bem como a Metodologia utilizada durante a pesquisa e os Objetivos propostos pelo trabalho. 

 

PROBLEMA DA PESQUISA 

 

O problema da pesquisa reside no levantamento e na análise das principais 

características socioeconômicas dos graduandos em Química Licenciatura da Universidade 

Federal de Sergipe. Outrossim, consiste também como objeto de análise do trabalho 

investigativo as condições de oferta do curso aos licenciandos. 

Elencamos os questionamentos que se fazem necessários para o esboço da 

problemática do trabalho de pesquisa. 

 Quais as variáveis que devem ser levantadas para o delineamento de uma 

possível representação dos estudantes de Licenciatura em Química da UFS? 

 Será que as características socioeconômicas dos graduandos dos cursos de 

Química Licenciatura da UFS, das modalidades EP e EaD, apresentam-se de maneira 

distintas? 

 Serão as condições de oferta dos cursos de Química Licenciatura da UFS 

adequadas aos licenciandos? 

 A expansão das Instituições de Ensino Superior no Brasil e em particular em 

Sergipe - levando-se em consideração os setores Público e Privado - acarreta em “benefícios 

ou prejuízos” na formação acadêmica dos alunos?   

O próximo ponto abordado serão as Hipóteses que norteiam o trabalho de pesquisa. 
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HIPÓTESES 

 

Levando-se em consideração a problemática do trabalho de pesquisa, podemos 

estabelecer algumas proposições que aclaram as indagações surgidas ao longo do processo 

investigativo.  

 As condições de oferta dos cursos têm influência sobre o aprendizado, sobre a 

motivação, bem como sobre o nível de satisfação dos alunos durante o processo de ensino-

aprendizagem. 

 A desigualdade - social, cultural e econômica - existente entre os graduandos 

remete a uma diferenciação elevada no tocante às características socioeconômicas e tem 

reflexos sobre o processo formativo dos estudantes. 

 A expansão das Instituições de Ensino Superior - Universidades, Faculdades e 

Institutos, públicos ou particulares - leva a uma inclusão social e, por conseguinte a uma 

melhoria das condições sociais, econômicas e culturais de determinada localidade.  

 O aumento na oferta de vagas no Ensino Superior, sem que haja um 

planejamento preciso, gera uma sobrecarga de trabalho aos professores e esbarra em péssimas 

condições físicas e materiais dos estabelecimentos de ensino. 

 A diferenciação das condições socioeconômicas e culturais entre os indivíduos 

gera o que se conhece por desigualdade. Compreende-se por desigualdade a insuficiência ou a 

total falta de condições sociais, econômicas ou culturais oferecidas ao cidadão. 

 A seguir, será exposta a Relevância do Estudo.  
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RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Apesar de serem contextos e épocas diferentes, podemos traçar um paralelo e afirmar 

que até as duas últimas décadas do século XX, acreditava-se que os problemas centrais da 

educação brasileira eram a falta de escolas, os estudantes que não iam à escola e a carência de 

verbas (SCHWARTZMAN, 2005). Considerava-se necessário construir mais prédios 

escolares, convencer as famílias a mandar seus filhos para serem educados e pagar melhores 

salários aos professores. 

Segundo Schwartzman (2005), foram precisos muitos anos para convencer a opinião 

pública de que o problema principal que atinge a educação no Brasil é a má qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Podemos afirmar, de acordo com as ideias de Schwartzman (2005), que diversas são 

as causas que acarretam na má qualidade existente no processo de ensino-aprendizagem. 

Entre tais fatores podemos mencionar: i) Emprego inadequado dos investimentos destinados à 

educação; ii) A discrepância existente na distribuição de renda da população brasileira; iii) 

Problemas sérios de relevância e conteúdo; iv) Inadequação das condições físicas/materiais 

dos estabelecimentos de ensino; v) A formação de professores. 

No que se refere aos investimentos destinados ao sistema educacional, o Brasil 

destina cerca de 5% a 5,5% do PIB (Produto Interno Bruto) SCHWARTZMAN (2005, p. 10). 

Embora esse valor seja semelhante ao de países desenvolvidos como Japão, em nosso país 

existem diversos problemas adicionais que tornam tal valor insuficiente e acarreta em 

resultados não muito adequados dos alunos em exames para verificação do nível de 

aprendizagem. O sistema de ensino brasileiro necessita de um levantamento das condições 

reais da educação para que por meio deste se tenha um diagnóstico preciso dos problemas e 

permita também o uso adequado dos investimentos destinados.  

Podemos afirmar que no tocante ao segundo item, a má distribuição de renda em 

nosso país acarreta em um processo educativo/formativo deficiente para os indivíduos 

advindos de classes menos favorecidas.  

Outro ponto citado por Schwartzman (2005) como um dos fatores que acarretam em 

uma má qualidade no processo de ensino-aprendizagem consiste na falta de significância 

naquilo que está sendo ensinado. Quanto à relevância de determinado conteúdo para o aluno, 

cabe fazer as seguintes indagações: será que tal assunto ajudará ao estudante em situações da 

vida cotidiana? Será que tal conteúdo favorecerá o ingresso do aprendiz no mercado de 

trabalho? Tais questionamentos têm influência sobre a aprendizagem do aluno, pois para que 
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realmente o estudante assimile determinado assunto, este deve estar relacionado com o seu 

cotidiano, em outras palavras, deve ter utilidade para o educando.  

Em se tratando das condições físicas e materiais das instituições de ensino percebe-

se, que na maioria das vezes – tanto nas instituições formadoras, quanto nas instituições nas 

quais o professor irá trabalhar – o docente não dispõe de recursos adequados para 

desempenhar seu trabalho de forma satisfatória e de modo a propiciar um processo de ensino-

aprendizagem eficiente. 

Uma outra questão que permeia todos os níveis de ensino, é a da formação de 

professores. Pesquisas apontam que o número de professores formados atuando no magistério 

é deficitário e que ainda muitos professores não adquiriram a formação necessária para 

proporcionar uma educação de qualidade e enfrentar os problemas particularmente sérios que 

afetam as escolas (SCHWARTZMAN, 2005). 

Podemos afirmar que a formação docente é um fator determinante para que se tenha 

uma melhoria no ensino, afirmamos ainda que essa não é nenhuma panaceia na qual 

conseguirá resolver todos os problemas da educação, mas sim um dos aspectos que precisa ser 

revisto e que tem influência direta sobre o processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com Brock & Schwartzman (2005), a partir da criação da Lei 9.394/96, 

conhecida como LDB ou Lei Darcy Ribeiro, se deu no Brasil a necessidade de desenvolver 

cursos de formação de professores principalmente na área das Ciências Naturais, cujo número 

de profissionais formados e atuantes está aquém da demanda. 

 

Há uma série de problemas oriundos da deficiência no 
processo formativo que irá influenciar os prospectos para 
desenvolver o sistema de cursos de formação de 
professores para o futuro no Brasil. Estes problemas 
incluem a associação entre um melhor desempenho e 
melhores salários, a redução de desigualdades 
educacionais entre as regiões urbanas e rurais (através da 
implementação de projetos experimentais que combinem 
trabalho e estudo) e também a utilização do ensino a 
distância (BROCK & SCHWARTZMAN, 2005, p. 192). 
  

 
Ainda de acordo com os autores: 

 
 

Mudar as estruturas dos cursos universitários para os 
cursos de formação de professores, mesmo que isto 
requeira mudanças na estrutura da própria universidade, é 
um outro problema. O estabelecimento de políticas 
educacionais, orientadas mais para as necessidades 
práticas, sem perder de vista os problemas políticos, 
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sociais e culturais, é um outro problema. Finalmente, o 
estabelecimento de uma parceria mais produtiva entre as 
teorias educacionais, a pesquisa universitária e as 
realidades práticas do ensino é também um problema 
crucial que necessita ser resolvido. Estes são alguns dos 
desafios e prospectos que os cursos de formação de 
professores enfrentam no Brasil, e que, apesar do fato de 
ocorrerem com grande intensidade e frequência aqui, são 
também parte da realidade educacional em muitas partes 
do mundo (BROCK & SCHWARTZMAN, 2005, p. 
193). 
 

 
Com base nos argumentos expostos, podemos afirmar que o processo de formação 

inicial de professores é uma etapa que merece incentivo e investimentos, cuja importância 

para o exercício profissional torna-se imprescindível, uma vez que é por meio desse processo 

que o educador adquire ampla gama de informações teóricas e práticas que servirão de 

arcabouço ao longo da atividade docente. 

 Nota-se por meio de pesquisas realizadas por órgãos relacionados à educação que 

existe a necessidade crescente de pessoal com nível superior. Diante de tal fato, urge a 

necessidade de implantação, bem como adequação de cursos nas diversas áreas do 

conhecimento. Nos últimos anos, o Brasil tem visto a grande expansão do Ensino Superior 

várias foram as Faculdades, Universidades e Institutos - tanto no setor privado quanto no setor 

público - criados. 

Deu-se início a interiorização das universidades e com ela um número cada vez 

maior de estudantes consegue frequentar o Ensino Superior. Alunos de diversas partes do 

país, com diferentes idades, de diferentes etnias e dos diferentes níveis sociais constituem a 

classe estudantil das graduações.  A criação de novos Campi em Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) obedece ao princípio de interiorização. No caso da Universidade 

Federal de Sergipe, a criação do Campus Prof. Alberto Carvalho em Itabaiana/SE foi 

justificada pela necessidade de ampliação da participação da universidade, do número de 

matrículas no Ensino Superior e pela interiorização da citada instituição já que seus cursos 

eram até então oferecidos no município de São Cristóvão/SE, região metropolitana de Aracaju 

(ENNES, 2009).     

Além da criação de novas Instituições de Ensino Superior (IES), nosso país nos 

últimos tempos viu despertar o crescimento do Ensino a Distância (EaD). Até pouco tempo 

era difícil imaginar que alguém pudesse fazer um curso de graduação sem ir à universidade, 

dispensando a presença física de um professor. Hoje, no entanto, essa é uma realidade: de 

cada cem brasileiros, pelo menos um já estudou a distância – seja em um curso formal, seja 
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em cursos de extensão, ou em cursos corporativos. O dado é do Censo EAD.br 2009, da 

Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed). 

A EaD se caracteriza pelo emprego de meios de comunicação e tecnologias de 

informação no processo de ensino e aprendizagem. Nessa modalidade, estudantes e 

professores desenvolvem atividades em lugares ou tempos diversos. Essa capacidade de 

ampliação espaço/tempo faz com que diversas pessoas que moram longe da universidade ou 

que não podem ir à aula presencial todos os dias, tenham acesso a uma graduação. 

Devido ao elevado grau de abrangência do Ensino Superior, as IES atendem aos 

diferentes tipos de cultura, cor, idade, sexo, ou seja, tornou-se um nível de ensino para atender 

a grande diferenciação e desigualdade existente em nosso país. Em virtude dessa capacidade 

de “abrangência” aos diversos grupos sociais, é de fundamental importância que se tenha pelo 

menos um esboço do perfil dos alunos que frequentam um curso de graduação. 

O estudante é figura central do processo de ensino-aprendizagem e o curso, na 

medida do possível, deve ser desenhado visando à otimização do seu desempenho. Sendo 

assim, uma das principais regras para o sucesso de um programa educacional é o 

conhecimento do público-alvo. Quem é o aluno? Quais as suas expectativas? Que desafios ele 

enfrenta no que se refere à temática desenvolvida no curso?  

Responder a essas e outras questões, ainda que de forma ampla e genérica, não pode 

ser considerada tarefa menor e, sim, como um dos fundamentos de toda a organização, 

portanto, tarefa primordial para as instituições de ensino. 

O presente trabalho se justifica pela necessidade de se elencar e analisar as principais 

características dos estudantes no que se refere a aspectos socioeconômicos e as condições de 

oferta do curso. Tal análise é proposta a fim de se traçar um esboço que venha a expressar 

particularidades dos níveis social, cultural e econômico dos alunos, bem como as 

circunstâncias oferecidas pela Instituição - no tocante à estrutura física, à oferta de materiais 

didáticos e aos aspectos pedagógicos - nas quais os alunos são submetidos ao longo do curso.  

Outra justificativa que se faz presente para o trabalho investigativo diz respeito ao 

relato realizado sobre a necessidade crescente de pessoal com nível superior - com destaque 

para formação de professores - urge a necessidade de implantação e/ou adequação de cursos 

nas diversas áreas do conhecimento. 

Os documentos internacionais e nacionais que discutem a educação enfatizam a 

necessidade de promover iniciativas que assegurem ampliação e melhoria na formação 

docente nas diversas áreas do conhecimento, principalmente no campo das Ciências Naturais - 

Biologia, Física e Química - onde pesquisas apontam um déficit em relação a razão 
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professor/aluno e também em relação à qualidade do processo formativo oferecido pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES).  

Para diversos estudiosos (Mamedio, 2011; Moore & Kearsley, 2007) o estudante é 

figura central do processo de ensino-aprendizagem e o curso deve ser desenhado visando a 

otimização do seu desempenho. Portanto, uma das principais regras para o sucesso de um 

programa educacional é o conhecimento do público-alvo. Quem é o aluno? Quais as suas 

expectativas? Que desafios ele enfrenta no que se refere à temática desenvolvida no curso? 

Em suma, a interrogação que surge e resume a problemática levantada é a seguinte: 

Por que é importante a compreensão das características inerentes a cada aluno, bem 

como a elaboração de esboço do perfil dos estudantes? 

Conhecer o perfil do aluno é de fundamental importância para elaboração e 

implantação de grades curriculares realmente voltadas ao contexto e ao cotidiano do 

estudante. Essa adequação no currículo pode vir a garantir ao graduando uma formação sólida 

por meio de práticas e conteúdos que façam parte do cotidiano do aprendiz e que tenham uma 

relevância dentro da comunidade na qual o licenciando está inserido.  

Durante algum tempo, o corpo discente dos estabelecimentos de ensino foi 

constituído por alunos provenientes de estratos sociais pouco diferenciados (GIL, 2010, p. 

40). Para o autor, no Ensino Superior, havia até mesmo identidade de gênero, pois os alunos 

eram, em sua maioria, do sexo masculino. Por isso mesmo, o modelo predominante na 

educação no Brasil foi o da educação homogênea, que preconizava atender a todos os alunos 

de forma igual e equitativa. 

Com o processo de democratização do ensino, passaram a ter acesso à escola pessoas 

provenientes de outros estratos sociais, com interesses, motivações e heranças culturais 

diferentes, com competências e conhecimentos em diferentes graus de desenvolvimento. 

Sendo assim, torna-se necessário: o reconhecimento da importância das diferenças individuais 

nas características dos estudantes; classificar os alunos segundo suas características 

socioeconômicas e psicossociais; reconhecer a importância da diversidade na condução do 

processo de ensino-aprendizagem; em suma diagnosticar características dos alunos. 

Como integrantes de uma população, os estudantes universitários podem se distribuir 

segundo determinadas variáveis, como: sexo, idade, estado civil, nível de rendimentos, nível 

intelectual, satisfação com o ensino, etc. Muitas dessas variáveis são relevantes para o ensino. 

Saber, por exemplo, o que os estudantes pensam acerca do curso que estão fazendo e sobre as 

dificuldades que enfrentam durante a graduação, pode auxiliar os gestores e os professores 
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tanto na redefinição dos conteúdos programáticos e das técnicas de ensino quanto no 

estabelecimento de estratégias para lidar com os estudantes. 

Para Gil (2010), a principal contribuição desses diagnósticos é mostrar quanto os 

estudantes são diferentes entre si. O professor, ao definir os objetivos de ensino, selecionar os 

conteúdos e determinar as estratégias de ensino, leva em consideração uma certa 

homogeneidade da classe. Assim, sabendo como se distribuem os estudantes segundo certas 

variáveis relevantes, o professor passa a dispor de um conjunto importante de informações 

capazes de auxiliá-lo no trabalho docente. 

 

Embora haja muito questionamento acerca das diferenças 
entre as pessoas, pode-se dizer que as pessoas apresentam 
diferenças individuais por dois motivos principais: ou 
porque já nasceram diferentes uma das outras ou porque 
passaram por experiências diferentes ao longo de suas 
vidas. O primeiro motivo refere-se às chamadas variáveis 
inatas. O segundo refere-se às variáveis adquiridas, que 
se desenvolvem em decorrência da exposição das pessoas 
ao ambiente (GIL, 2010, p. 42).      

 
 

É na compreensão das características inerentes a cada grupo ou indivíduo que 

conseguimos entender, até certo ponto, as necessidades educacionais de determinado grupo ou 

indivíduo.   

Diante de tais perspectivas surge a necessidade de se investigar e discutir o perfil dos 

alunos de Química Licenciatura da UFS nas modalidades EP e EaD, tendo em vista a 

abrangência inerente à Educação a Distância e a relativa complexidade inerente ao curso da 

referida disciplina. 

Na próxima seção será expressa a Metodologia da Pesquisa. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta seção descreve a metodologia adotada durante o trabalho investigativo. 

 

Delineamento do perfil socioeconômico: aspectos fundamentais 

 

Assim como em qualquer sociedade, no Brasil, a desigualdade socioeconômica é 

causadora de problemas que afetam o desempenho dos alunos.  Em nosso país, devido à 

elevada disparidade entre as classes econômicas, as dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem são ainda mais expressivas. Citamos ainda como fator influenciador no âmbito 

escolar, a grande extensão territorial do Brasil. Ainda existem regiões de difícil acesso que 

estão a mercê da socialização do conhecimento. 

Segundo Soares (2005), não há consenso sobre como medir o nível socioeconômico 

para estudos de eficácia escolar. Se, por um lado, concorda-se que o índice deve incluir 

indicadores de renda, grau de instrução e profissão dos pais, não é claro como cada um desses 

indicadores deve ser considerado.  

As informações necessárias são ainda de difícil coleta no contexto educacional, pois 

os alunos, frequentemente, ignoram detalhes da vida de seus pais. Além disso, a posição 

socioeconômica no Brasil está muito associada à posição cultural (SOARES, 2005, p. 99). 

Primeiramente, cinco indicadores de posição socioeconômica foram construídos, a 

saber: nível de escolaridade dos pais; acesso à internet em sua residência; renda familiar; 

tipo de escola na qual cursou a Educação Básica, localização e propriedade da 

residência. 

Outros indicadores como: cor; sexo; estado civil; exercício profissional; horas 

semanais de trabalho; quantidade de pessoas que moram na residência; idade atual e 

idade em que o graduando ingressou no curso de Química Licenciatura da UFS são 

aspectos que também foram analisados e utilizados para o delineamento do possível perfil dos 

estudantes. 

O estudante é figura central do processo de ensino-aprendizagem e o curso deve ser 

desenhado visando a otimização do seu desempenho. Portanto, uma das principais regras para 

o sucesso de um programa educacional é o conhecimento do público-alvo. Quem é o aluno? 

Quais as suas expectativas? Que desafios ele enfrenta no que se refere à temática 

desenvolvida no curso?  
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Tais indagações devem servir de fundamentos para a organização e estruturação 

física e pedagógica do estabelecimento de ensino. Portanto, o delineamento e o conhecimento 

do perfil dos alunos são tarefas primordiais para as instituições de ensino.  

Cada aluno possui algumas características próprias - que necessitam ser levantadas e 

compreendidas - necessárias para estimular a percepção e a cognição do mesmo com a 

finalidade de prender sua atenção por longos períodos de estudo. A fim de levantar dados 

sobre o perfil dos seus alunos, os pesquisadores devem lançar mão de estratégias para obter 

essas informações.  

Almeida (1994) apud Araújo (2011) sugere que devem ser obtidas informações de 

ordem geográfica, demográfica, socioeconômico-cultural e psicológica; os benefícios que o 

curso traz ao aluno, seu comportamento, suas principais atividades; que motivos levam o 

aluno a escolher o curso, a trancar a matrícula, a pedir transferência para outras instituições, 

entre outras. 

Para conhecer o comportamento dos alunos de cursos a distância - e aqui neste 

trabalho ampliamos tais aspectos para identificar também as características dos estudantes do 

Ensino Presencial - é necessário analisar os principais fatores que o influenciam. Nesse 

sentido, as abordagens sobre o comportamento do estudante são úteis. Segundo Kotler (1994) 

apud Araújo (2011) o comportamento do aluno é influenciado por quatro principais fatores, 

sendo eles: culturais, sociais, pessoais e psicológicos. 

Os fatores culturais, segundo Kotler (1994) apud Araújo (2011) exercem a mais 

ampla e profunda influência sobre o comportamento do aluno, pois ela fornece valores, 

crenças, interpretações e perspectivas comuns ao grupo abrangente que elas pertencem. Os 

fatores sociais que influenciam no comportamento dos consumidores podem ser relacionados 

com grupos de referência, família, papéis e posições sociais.  

Os fatores pessoais dizem respeito à idade e estágio do ciclo de vida, a ocupação, a 

situação econômica, o estilo de vida, a personalidade e a autoestima do indivíduo.  

Os fatores psicológicos, por sua vez, referem-se aos hábitos do aluno no tocante a 

algumas práticas envolvidas com o processo de aprendizagem. No caso da educação a 

distância, seriam os hábitos de leitura, de estudos e de acessos ao ambiente virtual do curso. 

Por outro lado, Araújo (2011) apresenta alguns fatores influenciadores do 

comportamento de um aluno do ensino a distância. São eles: os fatores demográficos, os 

fatores motivacionais, os fatores de aprendizagem e os recursos disponíveis.  
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Os fatores demográficos referem-se à idade, sexo, 
ocupação profissional, etc. Os fatores motivacionais estão 
relacionados aos motivos que os levam a escolher 
determinado curso, por que eles estão aprendendo, quais 
suas expectativas. Os fatores de aprendizagem referem-se 
às crenças que eles têm sobre a aprendizagem, os estilos 
de aprendizagem que eles preferem, quais as habilidades 
e as experiências que possuem e quais suas atitudes em 
relação a educação a distância. Quanto aos recursos, os 
fatores estão relacionados a quem vai pagar os seus 
custos, qual a disponibilidade de tempo, quais os acessos 
aos meios de comunicação e informação (ROWNTREE, 
2001 apud ARAÚJO, 2011).  
 

Riccio (2005) reconhece a diversidade na nossa realidade social como algo 

normativo, já que todo indivíduo tem características próprias e apresenta diferenças com 

relação às outras. Essas diferenças podem ser mais ou menos acentuadas, mas ainda que 

consideradas por menores, necessitam ser reconhecidas. Essa heterogeneidade desempenha 

uma função especial no contexto da educação, à medida que para cada sujeito é requerido um 

tratamento individual diversificado.  

Segundo Riccio (2005), por não existir na prática homogeneidade nos grupos de 

alunos, não se deve esperar que o caminho para atingir as metas educacionais seja único.  

Deve-se então pensar em metodologia e em formas de avaliação diferenciadas, na 

seleção de conteúdos diversos, na utilização de um ou outro recurso didático, em esquemas 

educacionais para cada caso. A realização de tais seleções é feita tendo por finalidade a 

adequação do processo de ensino ao aluno, possibilitando que este alcance os objetivos 

comuns de forma adequada, tendo o foco em suas características pessoais. 

A importância de lutar contra os modelos educacionais homogeneizantes e 

segregadores que imperam na sociedade da globalização e do pensamento único, é também 

abordada por Riccio (2005). 

 

Conceitos e procedimentos utilizados no trabalho de pesquisa: Definições importantes 

 

Segundo Gil (2010), pode-se definir método como caminho para se chegar a 

determinado fim. Ainda de acordo com o autor, método científico é definido como o conjunto 

de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento. 

Muitos pensadores manifestaram a aspiração de definir um método universal 

aplicável a todos os ramos do conhecimento. Hoje, porém, os cientistas e os filósofos da 
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ciência preferem falar em uma diversidade de métodos, que são determinados pelo tipo de 

objeto a investigar e pela classe de proposições a descobrir.  

Para Gil (2010), a adoção de um ou outro método depende de muitos fatores e da 

natureza do objeto que se pretende pesquisar, dos recursos materiais disponíveis, do nível de 

abrangência do estudo e, sobretudo da inspiração filosófica do pesquisador.  

Andrade (2002) faz uma distinção entre método e técnica destacando: “método (...) 

traçado das etapas fundamentais da pesquisa, enquanto a palavra técnica significa os diversos 

procedimentos ou a utilização de diversos recursos peculiares a cada objeto de pesquisa, 

dentro das diversas etapas do método”. 

A metodologia utilizada para alcançar os objetivos de uma dada pesquisa pode ser 

apresentada sob dois enfoques: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Andrade (2002) destaca que os meios de investigação podem ser: Pesquisa de 

Campo, Pesquisa de Laboratório, Pesquisa Documental, Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa-

Ação, Estudo de Caso, etc. 

Para Gil (2010), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Ainda segundo o autor, a 

principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente. 

As pesquisas de campo ou estudos de campo, de acordo com Gil (2010), procuram 

muito mais o aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das características 

da população segundo determinadas variáveis. Ainda para o autor, o planejamento do estudo 

de campo apresenta maior flexibilidade. 

A pesquisa de campo, segundo Andrade (2002), pode ser entendida como uma 

investigação empírica que se realiza no local onde ocorre ou ocorreu o fenômeno e pode 

incluir questionários, entrevistas, testes e observações. 

Quanto à análise dos dados obtidos em meio a pesquisa de campo, afirma-se que a 

referida investigação tem um caráter de pesquisa Qualitativa. A pesquisa qualitativa trabalha 

com dados subjetivos, crenças, valores, opiniões, fenômenos, hábitos (FLICK, 2009, p. 20). 

Ainda segundo Flick (2009): 

 
A pesquisa qualitativa é de particular relevância ao 
estudo das relações sociais devido à pluralização das 
esferas de vida. As expressões-chave para essa 
pluralização são a “nova obscuridade” (HABERMAS, 
1996 apud FLICK, 2009, p. 20), a crescente 
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“individualização das formas de vida e dos padrões 
biográficos” (BECK, 1992 apud FLICK, 2009, p. 20) e a 
dissolução de “velhas” desigualdades sociais dentro da 
nova diversidade de ambientes, subculturas, estilos e 
formas de vida. Essa pluralização exige uma nova 
sensibilidade para o estudo empírico das questões 
(FLICK, 2009, p. 20). 
 

De acordo com Andrade (2002), quanto aos fins uma pesquisa pode ser: 

Exploratória, Descritiva, Explicativa, Metodológica, Aplicada e Intervencionista. 

Para Gil (2010) a pesquisa do tipo Descritiva tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada amostra ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. 

Podemos afirmar ainda que quanto aos fins, o trabalho investigativo pode ser do tipo 

Comparativo. O método comparativo, segundo Gil (2010), procede pela investigação de 

indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e similaridades 

entre eles. Sua ampla utilização deve-se ao fato de possibilitar o estudo comparativo de 

grandes grupamentos sociais, separados pelo espaço e/ou pelo tempo. 

Outro ponto que requer atenção durante a realização da pesquisa e ao longo da 

análise dos dados refere-se ao tipo de amostragem. Na pesquisa, segundo Gil (2010), são 

utilizados diversos tipos de amostragem, que podem ser classificados em dois grandes grupos: 

amostragem probabilística e não-probabilística. 

A partir da discussão sobre os conceitos de metodologia e técnicas, definiremos nesta 

etapa do trabalho o método e as técnicas utilizadas ao longo da pesquisa. Expressaremos o 

tipo de estudo, os locais de realização da pesquisa, os instrumentos utilizados para coleta de 

dados e as estratégias para coleta das informações. 

 

Tipo de Estudo  

 

Tendo como base as ideias propostas e discutidas anteriormente, podemos afirmar 

que quanto aos meios, a presente pesquisa é:  

Bibliográfica, uma vez que para a fundamentação teórico/metodológica do trabalho 

fez-se necessária à investigação acerca das principais características a serem levantadas para 

se fazer uma análise socioeconômica dos graduandos e das condições de oferta do curso aos 

licenciandos. 
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De Campo, à medida que fez-se necessária a identificação das condições físicas e 

materiais no processo de formação dos graduandos, bem como a carência de informações de 

outros grupos – tutores e professores – afim de adquirir dados precisos no tocante ao processo 

formativo dos futuros professores. 

As pesquisas definidas como Estudo de Campo apresentam a análise dos dados de 

natureza qualitativa. O presente trabalho investigativo tem caráter de Pesquisa Qualitativa, 

uma vez que trata de dados subjetivos e opiniões. Gil (2010) afirma que esse tipo de pesquisa 

tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

A escolha desse tipo de pesquisa justifica-se pela necessidade de inquirição e análise 

das características do grupo, os graduandos em Química Licenciatura: sua distribuição por 

idade, sexo, procedência, nível de escolaridade dos pais, nível de renda, as condições de oferta 

do curso, entre outros aspectos. Tais características possibilitam a estruturação de um 

mapeamento com as principais características dos graduandos, bem como a realização de 

análise de tais aspectos.  Tal apreciação se faz necessária para elaboração de procedimentos 

de ensino condizentes com a realidade do alunado, bem como com a propagação de políticas 

públicas que auxiliam os cidadãos menos favorecidos.   

Pode-se ainda identificar a metodologia do trabalho como Comparativo, uma vez 

que analisa as informações obtidas fazendo uma comparação entre as duas modalidades 

verificadas. 

Para o presente trabalho de pesquisa utilizou-se a amostragem não-probabilística 

do tipo por tipicidade ou intencional. Esse tipo de amostragem, de acordo com Gil (2010), 

consiste em selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações 

disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a população.       

 

Corpus da Pesquisa 

 

No presente trabalho de pesquisa fez-se uso do termo corpus. De acordo com Benetti 

(2008), o corpus é o recorte arbitrário de elementos que o pesquisador define para que ao 

aplicar sobre eles uma metodologia, possa atingir o objetivo.  

Para Bauer e Aarts (2002), corpus e amostragem são procedimentos de seleção 

diversos. Os autores afirmam ainda que a construção do corpus significa escolha sistemática 

de algum racional alternativo. 
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O termo corpus significa corpo. Barthes (2002) define corpus como uma coleção 

finita de materiais, determinada de antemão pelo analista, com (inevitável) arbitrariedade, e 

com a qual ele irá trabalhar. Benetti (2008) dispõe que as regras básicas para construção de 

um corpus são: 

 Selecionar preliminarmente; 

 Analisar essa variedade; 

 Ampliar o corpus de dados até que não se descubra mais variedade (este é 

ponto de saturação do tamanho, e onde o corpus termina). 

Ainda de acordo com Benetti (2008), os critérios para de construção do corpus são:  

 Relevância: os assuntos devem ser teoricamente relevantes e os dados devem 

ser coletados sob um único ponto de vista, considerando uma temática ou problematização. 

 Sincronicidade: as informações devem ser coletadas em um intervalo de tempo 

determinado. 

 Homogeneidade: os dados que representam um corpus devem ser tão 

homogêneos quanto possível, isto é, meios ou suportes distintos não devem ser tratados de 

forma igualitária. 

Em se tratando do tamanho do corpus da pesquisa, Benetti afirma: 

 

Pouco pode ser dito sobre o tamanho dos corpora para 
pesquisa qualitativa. Devemos considerar o esforço 
envolvido na coleta de dados e na análise, o número de 
representações que se quer caracterizar, e alguns 
requisitos mínimos e máximos [...] como critérios para o 
tamanho de um corpus (BENETTI, 2008, p. 29). 

 
 

Para Benetti (2008), a maioria das limitações no tocante ao corpus de uma dada 

pesquisa provém do esforço que é exigido para se fazer um grande número de grupos focais, 

ou entrevistas em profundidade, aplicação de questionários, ou para coletar documentos.  

 Tendo como âncora as discussões a respeito de corpus da pesquisa, decidiu-se então 

fazer uso do referido termo, uma vez que sua abrangência e representação consegue atender 

de maneira significativa os objetivos e a metodologia da presente pesquisa.   

A pesquisa desenvolvida teve como corpus estudado os alunos dos Cursos de 

Química Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe das modalidades Ensino Presencial 

e Ensino a Distância que cursam ou cursavam períodos letivos iniciais e finais do curso. 
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Alguns questionamentos nortearam a escolha para utilização do corpus, entre esses 

citamos: De quantas unidades, subtende-se questionários aplicados, precisa-se para que os 

dados levantados resultem em informações com validade? Quantos questionários poderemos 

coletar e analisar no período de tempo de que dispomos? 

O tempo disponível para a aplicação dos questionários e para análise dos dados 

levantados foi o primeiro aspecto observado e que resultou na opção pelo corpus de pesquisa. 

Uma avaliação séria dos procedimentos referentes ao tempo exigido para seleção e análise 

aumentará o realismo de muitos pesquisadores (BAUER e AARS, 2002, p. 59-60). 

Conseguimos aplicar o questionário a 47 (quarenta e sete) alunos do curso na 

modalidade presencial nos dois Campi - Prof. Alberto Carvalho em Itabaiana/SE e Prof. José 

Aloísio de Campos em São Cristóvão/SE - sendo que desses quarenta e sete, 09 (nove) eram 

formandos, ou seja, cursavam disciplinas referentes ao último semestre letivo e 38 (trinta e 

oito) estão em períodos iniciais e intermediários do curso. Para a modalidade EaD, 

conseguimos obter respostas de 13 (treze) estudantes dos nove polos, sendo que desses treze, 

03 (três) eram formandos do polo de Estância e 10 (dez) cursam semestres letivos 

intermediários. Destacamos aqui, que o questionário foi enviado por email para 95 (noventa e 

cinco) graduandos da modalidade a distância. 

Também atuaram como objeto de pesquisa para o referido estudo: 04 (quatro) 

professores do Departamento de Química da UFS que lecionam nas duas modalidades de 

ensino (EaD e EP), 10 (dez) tutores a distância do curso de Química Licenciatura e 16 

(dezesseis) tutores presenciais dos polos de apoio nos quais o curso de Química Licenciatura é 

ofertado. 

Embora o corpus da pesquisa tenha sido relativamente pequeno, reafirma-se a 

amplitude atribuída à corpórea uma vez que como afirmamos anteriormente, o corpus torna-

se atingido ou esgotado quando os dados começam a se repetir, fato que ocorreu ao longo da 

análise das informações obtidas. De acordo com Bourdieu, Chamboredon e Passeron (2007): 

 

[...] A apresentação correta dos dados primários da 
observação constitui já um primeiro sucesso. A 
determinação dos dados pertinentes depende de sua 
inserção possível em uma teoria sistemática; nesse caso, 
pode-se considerar que o nível mais humilde de sucesso 
não é mais fácil de alcançar do que os outros [...]. A 
determinação dos dados válidos e pertinentes não é fácil. 
Muitas vezes, o que é observado não é pertinente, nem 
significante e o que é pertinente e significante é, quase 
sempre, difícil de observar (BOURDIEU, 
CHAMBOREDON E PASSERON, 2007, p. 75). 
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Tendo em vista o exposto, podemos afirmar que embora tenhamos um número 

relativamente reduzido de questionários respondidos, ou seja, uma quantidade aquém da 

esperada, conseguimos construir um corpus de pesquisa estruturado nos critérios 

estabelecidos pelos autores e discutidos anteriormente. Afirmamos ainda, que por vezes, se 

realizada uma leitura mais atenta das informações e dos fatos, essa pode acabar revelando 

dados que até então tinham permanecido imperceptíveis.    

 

Locais de Pesquisa 

    

O trabalho investigativo se deu em ambiente físico com visitação aos Campi da UFS 

e em meio virtual com o envio de questionário via email para os participantes da pesquisa 

(estudantes da modalidade EaD, tutores a distância e professores). 

Os locais físicos visitados foram: Campus Prof. Alberto Carvalho, situado em 

Itabaiana/SE, Campus Prof. José Aloísio de Campos, localizado em São Cristóvão/SE, Polo 

de Apoio Presencial de Arauá, Polo de Apoio Presencial de Estância, Polo de Apoio 

Presencial de Japaratuba, Polo de Apoio Presencial de Lagarto/Colônia Treze, Polo de Apoio 

Presencial de Laranjeiras, Polo de Apoio Presencial de Nossa Senhora da Glória, Polo de 

Apoio Presencial de Poço Verde, Polo de Apoio Presencial de Propriá e Polo de Apoio 

Presencial de São Domingos. A coleta de dados em lócus teve início em abril de 2012. Em 

anexo (apêndice 01) segue roteiro de dados referentes às visitas aos Polos de Apoio Presencial 

do CESAD/UFS/UAB. 

O envio de email com os questionários aconteceu durante o período de Agosto a 

Dezembro de 2012 e entre Fevereiro e Março de 2013. 

 

Instrumentos para coleta de dados 

 

Devido à natureza do trabalho de pesquisa - caráter 

qualitativo/descritivo/comparativo - optou-se por fazer uso para coleta de dados o 

questionário com perguntas abertas e fechadas e a observação simples. Cabe aqui citar 

que utilizou-se como fontes primárias consultas a sites e bibliografias e como fontes 

secundárias a pesquisa de campo propriamente dita. 

Dentre os diversos recursos usados na coleta de informações para uma pesquisa, o 

questionário é o que mais se enquadra nos parâmetros e nos objetivos do nosso trabalho. 

Geralmente, os questionários cumprem pelo menos duas funções: descrever as características 
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e medir determinadas variáveis de um grupo social (RICHARDSON, 2007, p. 189). Optou-se 

por tal instrumento de coleta de dados por esse apresentar uma linguagem simples e direta 

onde o respondente consegue compreender, na maioria das vezes, com clareza o que está 

sendo perguntado. 

Segundo Richardson (2007), uma descrição adequada das características de um 

determinado grupo não apenas beneficia a análise a ser feita por um pesquisador, mas também 

pode ajudar outros especialistas, tais como planejadores, administradores e outros. 

Podemos considerar o questionário como um instrumento de coleta de dados capaz 

de levantar informações sobre diversos aspectos do indivíduo pesquisado. Dentre tais 

aspectos, citamos: nível de conhecimento sobre determinado assunto; opiniões; sentimentos; 

etc. Por meio do uso do questionário, o pesquisador pode a vir a obter respostas mais sinceras, 

uma vez que o pesquisado pode sentir-se mais a vontade para responder as questões sem a 

presença física de um agente externo. 

A escolha pelo questionário justifica-se pela necessidade de se conseguir respostas de 

alunos que fazem o curso na modalidade EaD, cujos polos de apoio presencial estão 

localizados em áreas geográficas distantes umas das outras, bem como a carência de resposta 

de grupos - tutores e professores - nos quais além da razão geográfica, tem-se o fator 

disponibilidade de tempo - tanto em se tratando do pesquisador, quanto dos pesquisados - 

como empecilho para aplicação dos questionamentos e aquisição dos dados.  

Outros fatores que nos levaram a optar pelo uso do questionário como um dos 

instrumentos para coleta de dados foram: a possibilidade que o pesquisado tem de responder 

os questionamentos no momento em que julgar mais conveniente e por fim, a não exposição 

dos pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do pesquisador. 

Para Richardson (2007), outra importante função dos questionários é a medição de 

variáveis individuais ou grupais. Tais questionários podem incluir perguntas unidimensionais 

ou perguntas múltiplas. Outra denominação utilizada é perguntas abertas e perguntas 

fechadas. Ainda segundo Richardson (2007), frequentemente, os pesquisadores elaboram os 

questionários com ambos os tipo de perguntas, onde as perguntas fechadas são destinadas a 

obter informação sociodemográfica do pesquisado (sexo, escolaridade, idade, etc.) e respostas 

de identificação de opiniões. Já as perguntas abertas, são destinadas a aprofundar as opiniões 

do pesquisado.  

Optou-se pelo misto entre questões abertas e fechadas pelos seguintes motivos: as 

questões abertas possibilitam ampla liberdade de resposta, enquanto que as questões fechadas 

conferem maior uniformidade às respostas e podem ser facilmente processadas. Para os três 
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grupos de pesquisados - alunos do EaD e do EP, tutores (a distância e presencial) e 

professores - foram aplicados módulos de questionários. 

Podemos citar aqui um empecilho enfrentado durante a pesquisa e que Richardson 

(2007) revela como sendo uma das limitações apresentadas pelo questionário, que é o não 

retorno em totalidade das respostas aos questionários. 

Como citado anteriormente, o presente trabalho de pesquisa também fez uso da 

observação simples como instrumento para coleta de dados. Para Gil (2010), a observação 

constitui elemento fundamental para a pesquisa. Ainda de acordo com Gil (2010), desde a 

formulação do problema, passando pela construção de hipóteses, coleta, análise e 

interpretação dos dados, a observação desempenha papel imprescindível no processo de 

pesquisa. Ainda segundo o autor, é na fase de coleta de dados que o papel da observação se 

torna mais evidente.   

 
A observação nada mais é que o uso dos sentidos com 
vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o 
cotidiano. Pode, porém, ser utilizada como procedimento 
científico, à medida que: serve a um objetivo formulado 
de pesquisa; é sistematicamente planejada; e é submetida 
a verificação e controles de validade e precisão. 
(SELLTIZ et al., 1967, p. 225 apud GIL, 2010, p. 100) 

 

Tem-se como justificativa para utilização da observação simples como um 

instrumento para coleta de dados, a necessidade de perceber diretamente as condições físicas 

e materiais oferecidas aos alunos do curso de Química Licenciatura, sem qualquer 

intermediação. Dessa forma, a subjetividade que permeia o processo de investigação social, 

tende a ser reduzida. 

Entende-se por observação simples, aquela em que o pesquisador, permanecendo 

alheio à comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, observa de maneira espontânea 

os fatos que aí ocorrem, bem como instalações físicas e recursos disponíveis e hábitos 

praticados, etc. Em meio à observação, todos os dados observados foram registrados em um 

caderno de campo. 

De acordo com as ideias de Gil (2010), a observação simples apresenta uma série 

de vantagens, que pode ser assim sintetizada: a) possibilita a obtenção de elementos para a 

definição de problemas de pesquisa; b) favorece a construção de hipóteses acerca do problema 

pesquisado; c) facilita a obtenção de dados sem produzir querelas ou suspeitas nos membros 

das comunidades, grupos ou instituições que estão sendo estudadas. 
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 Estratégias para coleta de dados 

 

O questionário (ver apêndice 02) aplicado aos estudantes de Química Licenciatura da 

UFS foi seccionado em dois módulos: o primeiro com questionamentos voltados para os 

aspectos socioeconômicos e o segundo com indagações referentes às condições de oferta do 

curso aos graduandos.  

Os módulos com as indagações para os alunos foram aplicados de duas maneiras: via 

email para os estudantes da modalidade EaD e presencialmente para os graduandos do curso 

presencial. Vale destacar que procurou-se aplicar de forma presencial o questionário aos 

graduandos da modalidade EaD, porém no momento da observação dos polos de apoio 

presencial  não tivemos contato com nenhum aluno de Química Licenciatura. 

Para os tutores a distância, a aplicação do questionário de pesquisa (ver apêndice 03) 

se deu via email. Por meio de um banco de dados elaborado em meio ao exercício da tutoria, 

elaboramos uma relação com os endereços de email de todos os tutores até então atuantes 

Centro de Educação Superior a Distância (CESAD) da UFS. 

Aos tutores presenciais, a aplicação do questionário (ver apêndice 03) foi realizada 

de forma presencial em meio à visitação. Ressaltamos aqui, que a cada polo de apoio 

presencial foram feitas duas visitações. As visitas foram realizadas no período de 13 de julho 

a 03 de agosto de 2012 (ver apêndice 01). Vale ainda acrescentar que as referidas visitações 

ocorreram nos turnos matutino e vespertino. Para a aplicação do questionário aos tutores 

presenciais que atuavam no turno da noite, contamos com a ajuda dos tutores dos turnos da 

manhã e da tarde, bem como com o auxílio dos coordenadores dos polos. 

A aplicação do questionário aos professores do curso de Química (ver apêndice 04) 

foi feita de duas maneiras: via email e presencialmente.  

A seguir, serão expostos os objetivos do trabalho. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Levantar e analisar informações concernentes aos graduandos de Química 

Licenciatura da UFS que possam subsidiar a implementação de políticas públicas que venham 

acarretar na disponibilização de recursos destinados à melhoria de dados aspectos na vida de 

seus beneficiados. O destino correto de recursos advém em parte desse tipo de estudo. 

 

Objetivos Específicos:      

 

 Inquirir informações acerca dos principais aspectos analisados para o esboço 

do perfil socioeconômico dos estudantes; 

 

 Elencar as características essenciais para se conhecer as condições de oferta do 

curso aos graduandos; 

 

 Adquirir informações de grupos envolvidos no processo de formação dos 

alunos de Química Licenciatura – tutores e professores – a fim de obter uma melhor 

caracterização do processo formativo e das condições de oferta de curso aos graduandos; 

 

 Observar as condições físicas e materiais disponíveis aos estudantes de 

Química Licenciatura nas duas modalidades de ensino (Ensino Presencial e Ensino a 

Distância) na UFS; 

 

 Comparar alguns aspectos estabelecidos no curso de Química Licenciatura da 

UFS na modalidade EaD com os instituídos em outras Instituições de Ensino Superior que 

ofertam o mesmo curso. 

 

Na próxima seção iniciar-se-á a sequência de capítulos da Dissertação. O capítulo I 

faz referência à revisão de literatura na qual serão abordados os conceitos de Educação, bem 

como a definição de Ensino e suas modalidades.  
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 CAPÍTULO I 

 

EDUCAÇÃO versus ENSINO: DEFINIÇÕES E MODALIDADES 

 

Iniciaremos este capítulo trazendo uma sucinta discussão entre os conceitos de 

Ensino e Educação. Nesta seção traremos uma breve abordagem acerca das principais 

características das modalidades de ensino EaD e EP.  

 

1.1 Breve discussão entre os conceitos de Educação e de Ensino 

 

No cotidiano tem sido comum as pessoas usarem as palavras educação e ensino 

como sinônimas, sem que isto cause maiores problemas. Segundo Fétizon e Minto (2007), 

esse equívoco no emprego dos termos é até compreensível, pois, culturalmente, espera-se que 

ambas guardem relações estreitas e diretas de reciprocidade, tanto que é trivial as pessoas 

pensarem que a todo ensino corresponde uma aprendizagem.  

Essa correlação estabelecida entre os processos de ensino e de aprendizagem 

contribui para a formação educacional, porém isto, na maioria das vezes, não corresponde à 

realidade (FÉTIZON e MINTO, 2007, p. 2). 

Ainda segundo Fétizon e Minto (2007), em se tratando de textos oficiais, que fazem 

referência à implementação de políticas públicas e de elaboração de dispositivos legais, 

constitui-se em uma problemática o niilismo estabelecido entre educação e ensino, devendo 

ser evitada a todo custo. 

Há uma diferença clara entre educação e ensino. No entendimento de Fétizon e 

Minto (2007) o conceito de educação é mais abrangente do que o de ensino: 

 

A educação é um processo social que, do ponto de vista 
mais amplo, representa o instrumental de que o grupo 
humano dispõe para promover a autoconstrução da 
humanidade de seus membros; e do ponto de vista 
individual, a possibilidade de desenvolver atributos que 
permitam ao indivíduo construir-se humano (ou construir 
sua própria humanidade), a partir de seu equipamento 
pessoal e da ação do grupo. Ora, tais construções – 
individual e coletiva – exigem a adoção de políticas 
públicas adequadas, que por sua vez, implicam a 
necessidade de articular as várias áreas que constituem os 
direitos sociais (CF. Art. 6º, da Constituição Federal de 
1988), cujo atendimento cabe ao poder público e tem a 
ver com o grau de humanidade e de cidadania que se 
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deseja garantir a toda a sociedade (FÉTIZON E MINTO, 
2007, p. 2). 

 
  

Igualmente importante, mas não tão abrangente se considerado ao conceito de 

educação, o conceito de ensino para Fétizon e Minto (2007) diz respeito à forma sistematizada 

- que se constitui em um conjunto organizado, envolvendo a seleção de conteúdos e métodos - 

de trabalho pedagógico, que é adotada com o objetivo de disponibilizar, a todos os membros 

da sociedade, as informações, os conhecimentos e as teorias que já compõem um acervo de 

saberes construídos ao longo da história. 

Em se tratando de ensino faz-se referência ao meio pelo qual se procura garantir aos 

cidadãos, via escolarização formal em uma instituição específica - escola, universidade - os 

conhecimentos, práticas e habilidades essenciais para construção de suas próprias visões de 

mundo. Por intermédio da aquisição desses conceitos e técnicas o indivíduo pode agir de 

forma consciente, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade em que vivem. 

Para de Paula (2010), o ensino refere-se à instrução, adestramento, transmissão de 

conhecimentos e informações, sendo, portanto, menos abrangente que educação, que se 

caracteriza como um processo de ensino-aprendizagem que leva, o indivíduo, a saber, pensar, 

criar, inovar, participar ativamente de seu próprio conhecimento. 

A distinção entre ensino e educação também é estabelecida por Brandão (1993). O 

autor afirma que: 

 

A educação aparece sempre que surgem formas sociais 
de condução e controle da aventura de ensinar-e-
aprender. O ensino é o momento em que a educação se 
sujeita à Pedagogia (a teoria da educação); cria situações 
próprias para o seu exercício, produz os seus métodos, 
estabelece suas regras e tempos, e constitui executores 
especializados. É quando aparecem a escola, o aluno e o 
professor (BRANDÃO, 1993, p. 26). 

 

Parafraseando os autores anteriormente mencionados, afirmamos que a educação é 

um processo essencialmente social, ela tem sido influenciada por um espaço comunicacional, 

de sociabilidade e de produção, transmissão, codificação, armazenamento e distribuição de 

conhecimento. Já o ensino, esse torna-se um processo de ordem instrumental uma vez que por 

meio desse ocorrem os “repasses” das informações e conhecimentos acumulados. O ensino 

não se confunde com educação, pois o primeiro é apenas um dos meios essenciais para se 

chegar à segunda. 
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Tendo em mente as discussões estabelecidas entre ensino e educação, podemos 

afirmar que tal distinção configura-se no delineamento de um debate de cunho ideológico. Se 

por um lado a educação refere-se ao desenvolvimento da capacidade de pensar no indivíduo, o 

ensino configura-se no meio pelo qual o sujeito assimila técnicas necessárias a esse 

desenvolvimento. Em suma, ensino e educação são conceitos que interagem entre si e 

constituintes de um mesmo processo que é o processo de ensino-aprendizagem. 

Considerando os conceitos de educação e de ensino, nos quais existe um aprendiz - 

aquele que assimila os meios pelos quais se adquire os conhecimentos e, como e quando se 

faz uso de determinados saberes - e de um “encarregado” por expor ou intermediar o 

mecanismo de elaboração de técnicas e conceitos, e perante a evolução da sociedade moderna 

na qual ocorreu a necessidade da divisão de tarefas - quem ensina e quem aprende - surge a 

escola (instituição de ensino), separando de forma hierárquica os saberes, ou seja, a 

necessidade de sistematizar as diferentes formas de trabalho.  

Através dessa divisão de tarefas surgem assim as hierarquias sociais que 

desencadeiam um processo de distribuição desigual do próprio saber, da cultura e do poder 

aquisitivo. O saber, considerado universal de alcance de toda e qualquer pessoa, passa a servir 

ao uso político de reforçar a diferença e acentuar as desigualdades (BRANDÃO, 1993, p. 27). 

Tal divisão é geradora também da separação entre: o sujeito que faz, o que sabe com 

o que se faz e o que se faz com o que se sabe. Inicia-se, portanto a mescla entre a educação e 

o ensino. Surge assim a necessidade de elaboração de estratégias - Pedagogia - que possa 

traçar as teorias que determinarão as práticas de transmissão do saber.  

No início, o espaço educacional não era escolar. Ele era o lugar da vida e do 

trabalho: a casa, o templo, a oficina, o barco, o mato, o quintal (BRANDÃO, 1993, p. 32). 

O sistema educacional que hoje conhecemos, surgiu mediante a evolução da 

sociedade e toda a carga de conhecimento adquirido ao longo de sua trajetória. Os problemas 

enfrentados pela educação são advindos da estratificação da sociedade, criação de classes 

estruturadas sob um regime capitalista.  

Este modelo de educação escolar, transformado em ensino, surgiu na Grécia e foi 

para Roma, ao longo de muitos séculos de história expandiu-se para o restante do mundo 

(BRANDÃO, 1993, p. 35). 

Diante dos pressupostos discutidos pelos autores e apresentados nesse capítulo no 

que concerne a distinção entre ensino e educação, por conveniência e por definição, ao longo 

de algumas explanações que seguem nos próximos tópicos utilizaremos a expressão ensino. 
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1.2 Modalidades de Ensino  

 

A partir da discussão acerca do desenvolvimento do processo de “socialização” das 

informações por meio do ensino, faremos uma abordagem das principais modalidades de 

execução da atividade por meio da qual se exerce concretamente a transmissão e a 

assimilação do conhecimento. 

A transmissão de conhecimento que, inicialmente ocorria por meio de parábolas, do 

convívio entre tribos, comunidades primitivas e também através do contato com vegetais e 

animais, atualmente pode ser realizada por meio de tecnologia, como por exemplo: internet, 

rádio ou televisão. Apresenta-se a seguir uma revisão dos métodos de ensino presencial e não 

presencial, evidenciando-se algumas diferenças e uma avaliação comparativa entre os 

mesmos. 

 

1.2.1 Ensino Presencial ou Tradicional   

 

O Ensino Presencial (EP) ou Tradicional acontece com a presença física de 

professores, alunos e outros atores que participam do ensino-aprendizagem. É a modalidade 

de ensino mais antiga, porém o que se observa são mudanças significativas ocorridas nas 

últimas décadas em relação ao ensino, às metodologias e até as ferramentas e técnicas 

utilizadas. Para muitos, essa renovação no processo de ensino-aprendizagem que faz uso de 

artefatos e métodos diferenciados dos até então vistos e utilizados nas escolas, universidades e 

centros tecnológicos são comprovadamente mais eficientes. 

Adotado na educação formal e informal, o modelo presencial é aquele em que o 

aluno precisa frequentar uma instituição de ensino regular por um determinado tempo e 

cumprir uma carga horária. Em se tratando do Ensino Superior, os cursos são autorizados pelo 

Ministério da Educação (MEC) com uma carga horária mínima e cada instituição faz a 

distribuição dessa carga horária em períodos, geralmente semestres. 

A modalidade de ensino presencial tem como características marcantes:  

 A presença do professor como controlador do processo;  

 O alunado, na maioria das vezes, torna-se dependente no processo de ensino-

aprendizagem;  

 Tendência à acentuação dos contatos interpessoais; 

 Oferta do ensino em forma integral e,  
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 Obediência, na maioria das vezes, a um currículo obrigatório.  

 

Em outra oportunidade, retomaremos trazendo as características do EaD. 

Segundo Oliveira e Domingues (2011), o ensino presencial tem como característica 

apresentar turmas homogêneas quanto à idade, qualificação e nível de escolaridade dos 

alunos. Nesse sentido, Oliveira e Domingues (2011) ressaltam ainda outras características do 

ensino presencial: 

 

a. Os docentes são considerados como a fonte do 
conhecimento, basicamente vistos como 
educadores/educandos, onde suas habilidades e 
competências são muito difundidas; 
b. A comunicação existente é face a face, ou seja, de 
forma direta entre professor e alunos. Geralmente, há um 
uso limitado de meios tecnológicos para melhorar as 
aulas ministradas e tais tecnologias podem ser 
encontradas em oficinas ou laboratórios próprios da 
instituição de ensino; 
c. A estrutura dos cursos presenciais possibilita o 
surgimento de problemas administrativos de horário e 
espaço físico, fator este que pode fazer com que a 
instituição recuse alunos (OLIVEIRA e DOMINGUES, 
2011, p. 4). 

 

Com o advento de novas técnicas no ensino e a mudança nos hábitos, práticas e 

crenças da sociedade contemporânea, o ensino presencial parece não mais garantir resultados 

adequados e significativos para o desenvolvimento cognitivo dos educandos. Tal afirmativa 

pode ser baseada nos comentários tecidos por Oliveira e Domingues (2011). Os autores 

afirmam que devido o processo em sala de aula, na modalidade de ensino presencial, 

desenvolver-se por meio de um elemento responsável pelas decisões, ações e estratégias - o 

professor - e pelo fato dos problemas referentes à implantação de procedimentos variados em 

sala de aula, o aprendizado tem alcançado níveis cada vez mais baixos. 

Verifica-se que o ensino tradicional ou presencial, preza pela burocratização da 

figura do currículo pedagógico, em face da legislação vigente e o conservadorismo de seus 

métodos, não se desenvolveu na mesma velocidade e nem sequer a mesma complexidade das 

necessidades desta nova sociedade.  

Evidencia-se essa afirmação ao analisarmos que: 
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Alguns fatores como o espaço físico, a organização de 
turmas, a sala de aula, o quadro negro, a separação dos 
horários, os exercícios, o currículo escolar e o 
credenciamento estão presentes em nosso sistema 
educacional há 500 anos demonstrando seu alto grau de 
conservadorismo. As mudanças tecnológicas, oriundas da 
evolução dos meios de comunicação, vêm provocando 
uma verdadeira revolução na forma tradicional de 
transmissão do conhecimento (OLIVEIRA e 
DOMINGUES, 2011, p. 4). 
 

1.2.2 Ensino a Distância 

 

Há uma imensa discussão no tocante a denominação e quanto à sigla utilizada para 

designar a modalidade de Ensino a Distância, todavia no presente trabalho utilizaremos o 

termo Ensino a Distância e a sigla EaD1 para fazer referência a esse tipo de ensino. 

O Ensino a Distância tem se traduzido em experiências e enfoques tão diferenciados 

que não podemos conceber um consenso conceitual sobre o termo. Segundo de Paula (2010), 

as diversas circunstâncias políticas, históricas e sociais de aplicação dos projetos, assim como 

o rápido desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação, contribuíram para esta 

diversidade de definições.  

Moore e Kearsley (2010) afirmam que o EaD evoluiu ao longo de cinco gerações, 

identificáveis pelas tecnologias de comunicação empregadas.  

As duas primeiras gerações do EaD faziam uso da correspondência e do rádio: a 

primeira geração de estudo por correspondência - em casa, independente - proporcionou o 

fundamento para a educação individualizada a distância.  

A segunda geração, de transmissão por rádio e televisão, teve pouca ou nenhuma 

interação entre professores e alunos, exceto quando relacionada a um curso por 

correspondência; porém agregou-se as dimensões oral e visual à apresentação de informações 

aos alunos a distância. 

 

 

 

_______________________ 
1 Para Fétizon e Minto (2007),  a modalidade a distância pode ser denominada de Educação a Distância e ser 
representada pela sigla Ed.aD ou Ensino a Distância representado por EaD. Optou-se por utilizar a designação 
Ensino a Distância (EaD) pelo fato de estarmos tratando de fatores e características relacionados ao processo de 
ensino e aprendizagem dos graduandos em Química Licenciatura bem como não ter observado até o presente 
momento, ações e documentos que demonstrem a prática da Educação a Distância (Ed. aD) no ambiente 
pesquisado.   
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A terceira geração - as universidades abertas - surgiu de experiências norte-

americanas que integrava áudio/vídeo e correspondência com a orientação face a face, usando 

equipes de cursos e um método prático para a criação e veiculação de instrução em uma 

abordagem sistêmica. 

A quarta geração utilizou a teleconferência por áudio, vídeo e computador, 

proporcionando a primeira interação em tempo real de alunos com alunos e instrutores a 

distância. O método era apreciado especialmente para treinamento corporativo. 

A quinta geração, a de classes virtuais online com base na internet, tem resultado em 

enorme interesse e atividade em escala mundial pelo ensino a distância, com métodos 

construtivistas de aprendizado em colaboração, e na convergência entre texto, áudio e vídeo 

em uma única plataforma de comunicação. 

O uso da expressão “educação a distância”, vem, pois acompanhado de certo 

preconceito, pois está associado a cursos meramente comerciais, veiculados por televisão, 

vídeo ou apostilas (de PAULA, 2010, p. 88). 

Como afirmamos anteriormente, existe a distinção entre Educação e Ensino, e para 

ratificarmos, na presente pesquisa utilizar-se-á a expressão Ensino.  

O termo “distância”, por sua vez, é relativo e permite diferentes interpretações. Pode 

ser associado à ideia de espaço geográfico, de tempo ou mesmo de diferenças culturais, 

sociais e psicológicas. 

Devido à associação do ensino a distância com a popularização do acesso à internet, 

é comum se pensar que essa modalidade de ensino é algo recente. No entanto, o ensino a 

distância registra suas primeiras experiências nos anos 80 do século XIX. 

Exatamente na quinta geração, surgem os ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA), para servirem de apoio tanto para o EaD online quanto para os cursos presenciais e 

semipresenciais. 

No Brasil, os AVA mais conhecidos são o MOODLE, o AulaNet, o TelEduc e o e-

Proinfo. Como o ambiente virtual de aprendizagem é o ambiente onde se processa todas ou 

praticamente todas, as etapas do processo de ensino-aprendizagem, esse apresenta um papel 

importante no contexto de ensino do EaD. De acordo com a literatura:  

 

[...] a abordagem do AulaNet, um ambiente gratuito de 
ensino-aprendizagem pela web, é baseada na colaboração 
que se manifesta nas interações do aprendiz com o 
mediador de seu curso, com os colegas aprendizes e com 
os conteúdos didáticos [...] (FUCKS et al, 2003, p. 232 
apud SOEIRA e ANDRADE, 2011, p. 11).  
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Outro ambiente virtual de aprendizagem utilizado é TelEduc, definido como: 
 
 

O ambiente TelEduc é uma ferramenta para a EaD de 
propósito geral, possibilitando a realização de cursos nas 
mais variadas áreas do conhecimento, seu 
desenvolvimento é orientado por um conjunto de 
princípios teórico-metodológicos produzidos pelos 
pesquisadores do Núcleo de Informática Aplicada à 
Educação (NIED) da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) voltado para a formação de professores na 
área de Informática na Educação (ROCHA, 2003, p. 377-
378 apud SOEIRA e ANDRADE, 2011, p. 11). 
 

 
Define-se por Proinfo: 
 

O Portal do Software Público Brasileiro é um software 
público, desenvolvido pela Secretaria de Educação a 
Distância – SEED do Ministério da Educação – MEC e 
licenciado por meio da GPL-GNU, Licença Pública Geral 
(disponível em: http://www.softwarepublico.gov.br/ver-
comunidade?community_id=31042 apud SOEIRA e 
ANDRADE, 2011, p. 11).  
 

 

Segundo a definição de Soeira e Andrade (2011), os AVA’s (Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem) são um conjunto de ferramentas computacionais (páginas web, formulários, 

portfólios, interfaces síncronas e assíncronas), onde todos os participantes - professores, 

estudantes e convidados - interagem por meio de artefatos como troca de e-mails, discussões 

no fórum e na lista de grupos, construção coletiva e individual de textos. Pode-se então 

considerar que o ambiente virtual de aprendizagem são todas as interações ocorridas entre os 

componentes que fazem parte do processo. 

No presente trabalho de pesquisa daremos maior ênfase ao ambiente virtual de 

aprendizagem MOODLE, por esse ser o AVA utilizado nos cursos ofertados pelo 

CESAD/UAB/UFS, inclusive no curso de Licenciatura em Química. 

Para Soeira e Andrade (2011), o MOODLE disponibiliza tanto para o professor 

quanto para o aluno, uma grande quantidade de ferramentas para publicação, interação e 

avaliação. Ainda segundo as autoras, as ferramentas padrão classificam-se da seguinte forma: 

 

a) Conteúdo instrucional: materiais e atividades – 
páginas simples de texto, páginas em HTML, acesso a 
arquivos em qualquer formato (PDF, DOC, PPT, Flash, 
áudio, vídeo, etc.) ou a links externos (URL); acesso a 
diretórios (pastas de arquivos no servidor); rótulos; lições 

http://www.softwarepublico.gov.br/ver-comunidade?community_id=31042
http://www.softwarepublico.gov.br/ver-comunidade?community_id=31042
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interativas; livros eletrônicos; wikis (textos 
colaborativos); glossários; perguntas frequentes;  
b) Ferramentas de interação: chat (bate-papo); fórum de 
discussão; diários; c) Ferramentas de avaliação: avaliação 
do curso; questionários de avaliação; ensaios corrigidos; 
tarefas e exercícios (SOEIRA E ANDRADE, 2011, p. 
15).  

 

O EaD favorece mudanças no campo pedagógico e social, funcionando como motor 

de desenvolvimento, à medida que rompe as barreiras de espaço e tempo (NISKIER, 2000, p. 

17). O EaD pode ainda ser utilizado como meio de capacitação e atualização de professores, 

devendo preocupar-se: 

 
Com o fluxo de comunicação, bidirecional e 
instrumentalizada, entre equipe docente e estudantes com 
o acompanhamento pedagógico do processo de ensino e 
de aprendizagem, com a verificação sistemática e 
significativa dos resultados educacionais obtidos pelo 
aluno (NISKIER, 2000, p. 17). 

 

A utilização do EaD nos cursos de formação de professores vem se tornando uma 

necessidade devido a grande expansão territorial do Brasil, onde existem regiões bem 

longínquas, distantes dos centros urbanos, como também pela carência de professores com 

nível superior em diversas áreas do conhecimento. Outros fatos que destacam a relevância do 

EaD na atualidade é possibilidade de uso do mesmo como complementar da modalidade de 

ensino presencial e a capacidade de utilização na área da educação em espaços não-formais.     

Pode-se considerar o EaD como sendo um processo educativo com as seguintes 

características: 

 A aprendizagem acontece com uma separação física ou temporal entre alunos e 

professores; 

 O processo de ensino-aprendizagem se dá por meio do uso de meios de 

comunicação através de um conjunto de recursos tecnológicos. 

Segundo a definição apresentada pela legislação brasileira, no artigo 1º do decreto nº 

2.494 DOU de 10 de fevereiro de 1998: 

 
Art. 1º - Educação a distância é uma forma de ensino que 
possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de 
recursos didáticos sistematicamente organizados, 
apresentados em diferentes suportes de informação, 
utilizados isoladamente ou combinados, e vinculados 
pelos diversos meios de comunicação. 



48 

 

Parágrafo Único – Os cursos ministrados sob a forma de 
educação a distância serão organizados em regime 
especial, com flexibilidade de requisitos para admissão, 
horários e duração, sem prejuízo, quando for o caso, dos 
objetivos e das diretrizes curriculares fixadas 
nacionalmente. 
  

A partir da Lei de Diretrizes e Bases 9.394, de 20 de dezembro de 1996, criou-se no 

Brasil a modalidade de ensino a distância, com o objetivo de promover no período que foi 

denominado de “Década da Educação” (1996 a 2006) o aumento no quadro de professores 

devidamente licenciados. 

 
A CAPES informa que o sistema UAB foi instituído pelo 
Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, com o intuito de 
desenvolver a modalidade de educação a distância, com a 
finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e 
programas de educação superior no país fomentando a 
modalidade de Educação à Distância nas instituições 
públicas de ensino superior, bem como apoiar pesquisas 
em metodologias inovadoras de ensino superior 
respaldadas em Tecnologia de Informação e 
Comunicação (SANTOS E IGREJA, 2011, p. 110). 

 
 

Com base em informações apresentadas no site da CAPES, o UAB1, publicado em 

20 de dezembro de 2005, foi o primeiro edital lançado e permitiu a concretização do sistema 

UAB. O referido edital fez referência aos meios de seleção para integração e articulação das 

propostas de cursos, apresentadas exclusivamente por instituições federais de ensino superior 

e as propostas de polos de apoio presencial, apresentadas por estados e municípios. 

Ainda de acordo com os dados expressos no site, a CAPES afirma que atualmente 88 

(oitenta e oito) instituições integram o Sistema UAB, entre Universidades Federais, 

Universidades Estaduais e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. De 2007 a 

2009, foram aprovados e instalados 557 (quinhentos e cinquenta e sete) polos de apoio 

presencial com 187.154 (cento e oitenta e sete mil cento e cinquenta e quatro) vagas criadas; 

em 2008, merece destaque da atuação do sistema UAB que fomentou a criação de cursos na 

área de Administração, de gestão Pública e outras técnicas; e em 2009, mais 163 (cento e 

sessenta e três) novos polos foram instalados para equacionar a demanda e a oferta de 

formação de professores na rede pública da educação básica. 

Segundo a definição atribuída e expressa pelo site da CAPES, a UAB (Universidade 

Aberta do Brasil) é um sistema composto por Instituições de Ensino Superior Públicas, que 

oferta cursos para cidadãos que não têm acesso facilitado à formação universitária. A 
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Universidade Aberta do Brasil faz uso de metodologias aplicadas ao EaD e tem como 

prioridade a formação de professores, dirigentes, gestores e trabalhadores da Educação Básica 

dos municípios, estados e no Distrito Federal.  Tal sistema funciona através da integração dos 

três níveis governamentais com as universidades públicas de forma consorciada.     

  Continuando ainda com bases nos dados disponíveis no site da CAPES, há duas 

modalidades de ingresso nos cursos ofertados no âmbito do sistema UAB:  

 Pelo Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica: plano 

que destina 50% das vagas ofertadas nos cursos de Licenciatura para professores que já atuam 

na Educação Básica e que não possui Graduação ou para aqueles que não têm a Graduação 

específica na área em que lecionam.   

 Pela candidatura às vagas destinadas à demanda social: os outros 50% das 

vagas ofertadas pela UAB são propostas àqueles que possuam interesse em realizar um curso 

a distância. 

Cabe aqui ressaltar que o ingresso nos cursos da UAB acontece por meio de 

concurso vestibular ou por meio de transferência externa, via portador de diploma. 

A seleção de tutores e professores, a elaboração de material didático e a organização 

do processo seletivo são de responsabilidade de cada instituição de ensino. 

Segundo Oliveira e Domingues (2011), o EaD caracteriza-se por: 

 

1. Reconhecer a capacidade do estudante de construir o 
seu caminho, seu conhecimento por ele mesmo, se tornar 
autodidata, ator e autor de suas práticas e reflexões; 
2. Ser um processo de ensino-aprendizagem imediatista 
que oferece suporte e estrutura de um sistema que 
viabiliza e incentiva a autonomia dos estudantes no 
processo de aprendizagem; 
3. Usar recursos de comunicação, que hoje têm 
alcançado um avanço espetacular (correio, rádio, TV, 
áudio-cassete, hipermídia interativa, internet), rompendo 
com a barreira da distância, das dificuldades de acesso à 
educação e dos problemas de aprendizagem por parte dos 
alunos que estudam individualmente, mas não isolados 
ou sozinhos e; 
4. Apresentar uma comunicação bidirecional na qual o 
estudante não é mero receptor de informações e de 
mensagens; apesar da distância, busca-se estabelecer 
relações dialogais, criativas, críticas e participativas. 

 
 

De acordo com a tabela 01, dados obtidas por meio do Censo da Educação Superior 

de 2009 - MEC/INEP, os dez cursos de graduação na modalidade EaD mais procurados são: 
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Tabela 01. Cursos mais procurados na modalidade de ensino EaD 
 (% sobre total de matrículas em Cursos EaD) 

Curso Alunos (%) 
Pedagogia 34,2 

Administração 27,3 
Serviço Social 8,1 

Letras 5,9 
Ciências Contábeis 3,6 

Matemática 2,8 
Ciências Biológicas 2,3 

História 2,0 
Comunicação Social 1,9 
Ciências Ambientais 1,6 

Outros cursos 10,3 
Total 100,0 

                              Fonte: Censo da Educação Superior de 2009, MEC/INEP. 
 

 
Com base nos dados levantados pelo censo e aqui expressos, o curso de Licenciatura 

em Química não se encontra entre os mais procurados na modalidade de ensino EaD. 

Observa-se também que grande parte dos cursos com maior procura enquadra-se na área das 

chamadas Ciências Humanas.  Tal evento pode ter explicação na complexidade inerente aos 

cursos da área das Ciências Exatas, citada por muitos como sendo a maior causa de repulsa 

pela área ou de desistência durante o curso. 

A baixa procura pelo curso de Química Licenciatura na modalidade EaD também 

pode ser constatada por meio do número de matrículas junto ao CESAD: nos 04 concursos 

vestibulares realizados pelo Centro de Educação Superior a Distância (nos anos de 2007, 

2008, 2010 e 2011), foram ofertadas 1150 (mil cento e cinquenta vagas) para o curso de 

Licenciatura em Química, porém atualmente segundo dados do SIGAA (Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas), o referido curso tem apenas 259 (duzentos e cinquenta e 

nove) alunos ativos. 

  

1.3 Principais diferenças entre o Ensino a Distância (EaD) e o Ensino Presencial (EP) 

 

No entendimento de Oliveira e Domingues (2011) é possível apontar algumas 

diferenças entre os métodos de ensino presencial e a distância, relacionadas aos seguintes 

aspectos: 

 Aspectos visuais 

Na modalidade de ensino presencial, o professor recebe sinais visuais advindos dos 

estudantes. Seja através da postura física ou pelas atitudes do aluno, o docente por meio 
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desses indícios pode identificar de forma clara e direta o nível de cansaço, o grau participação 

do aluno e de interesse pela aula. Ao identificar tais vestígios, cria-se a possibilidade de 

melhoria na dinâmica da aula, uma vez que o professor pode adaptar de técnicas de ensino 

mais apropriada a cada turma. Através desses sinais visuais, o educador pode ajustar a 

exposição do conteúdo para atender às necessidades da classe durante a aula. 

No caso do EaD, o professor recebe poucos e, às vezes nenhum sinal visual, e 

quando existente, esse acontece por intermédio de recursos tecnológicos, a exemplo de 

monitores de vídeo e sistemas de áudio. Quando o docente não tem em tempo real uma 

informação visual adequada, isso pode acarretar em dificuldades no uso de metodologias 

apropriadas que possibilitam uma maior facilidade de aquisição do conhecimento e entravam 

em impedimentos que dificultam o estímulo de uma discussão professor-aprendiz. 

 Relacionamento aluno-aluno e professor-aluno 

Para Oliveira e Domingues (2011) a relação entre professor e aluno, é a origem do 

processo de aprendizagem. Além disso, as ações desenvolvidas em sala de aula acarretam em 

hábitos e atitudes futuros nos educandos. Ainda segundo os autores, no ensino presencial, há 

três componentes no processo de ensino-aprendizagem: existe o alunado que atua como um 

sujeito do conhecimento, o conteúdo atuando como o objeto do conhecimento e por fim o 

docente que tem o papel de mediador no processo. Os três atores do processo de ensino - 

aluno, conteúdo e professor - estão em constante inter-relacionamento, trocando experiências 

e ideias. Essa inter-relação dura antes, durante e depois do período da aula. 

O processo de aprendizagem torna-se mais enriquecido à medida que se tem no 

espaço onde acontece o processo de ensino, a existência de pessoas que venham de diferentes 

origens étnicas, regionais, culturais e socioeconômicas. 

O convívio social é algo essencial ao ser humano. Por ser precípuo, o convívio social 

ou a falta dele acaba ocasionando uma diferenciação entre as modalidades de ensino 

presencial e ensino a distância. Oliveira e Domingues (2011) afirmam que analisando a 

sociedade atual, onde os contatos virtuais cresceram enormemente, chegando a fazer parte do 

dia a dia em algumas nacionalidades, a ausência do relacionamento interpessoal não se 

caracteriza necessariamente em um problema. Ainda segundo Oliveira e Domingues (2006) 

dependendo do público alvo, a cultura da comunicação virtual pode tornar-se um problema 

para o aluno em seu processo de aprendizagem e para o professor no papel de coordenador 

das atividades. 

Cabe aqui ressaltar que assim como a presença física em sala de aula de professores e 

alunos em tempo real traz benefícios, esse mesmo contato entre professor-aluno e aluno-
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aluno, pode a vir acarretar em alguns aspectos negativos. Um dos pontos negativos 

ocasionados por essa proximidade é a expectativa criada pelo aluno sobre a figura de um 

professor. O aluno pode desenvolver em sua mente a figura de um docente ideal, com 

características de mediador, instrutor, companheiro. Caso essa imagem seja quebrada por 

algum motivo, aquele professor com os atributos anteriormente mencionados é transformado 

em um profissional conservador e distante, pouco preocupado com o aluno enquanto 

indivíduo. Muitas vezes estabelece-se uma contradição entre as reações dos alunos e dos 

professores, processando-se entre eles, uma relação que pode ser denominada de “distância”. 

 Confiabilidade ou corresponsabilidade no projeto pedagógico 

Para que a aprendizagem ocorra de maneira mais significativa no ensino a distância, 

alunos e professor devem compartilhar a responsabilidade de desenvolverem objetivos e 

metas de aprendizagem, buscando: 

 

a. Interagir ativamente com os outros membros da 
classe; 
b. Promover a reflexão da experiência; 
c. Relacionar a nova informação aos exemplos que 
fazem sentido para os aprendizes; 
d. Manter a autoestima e; 
e. Avaliar o que está sendo aprendido (OLIVEIRA e 
DOMINGUES, 2011, p. 6-7). 
 

 
A aprendizagem vem a ocorrer de forma significativa no ensino presencial, de 

maneira constante mediante questionamentos ao conteúdo, ilustrações de exemplos 

vivenciados. A seguir apresentaremos um quadro comparativo, quadro 01, com as diferenças 

entre EaD e EP. 

 

Quadro 01. Diferenças na sala de aula entre Ensino Presencial e Ensino a Distância 

FONTE: Oliveira e Domingues, 2011, p. 7. 
 
 

 
Elemento 

 
No ensino presencial ou tradicional 

 
No ensino a distância ou nova 

tecnologia 
O professor Um especialista Um facilitador 
O aluno Um receptor passivo Um colaborador ativo 
A ênfase educacional Memorização de fatos Pensamento crítico 
A avaliação Do que foi retido Da interpretação 
O método de ensino Repetição Interação 
O acesso ao 
conhecimento 

Limitado ao conteúdo Sem limites 
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As diferenças existentes entre as duas modalidades de ensino, EaD e EP, são 

conhecidas e até bem aceitas pela sociedade. O quadro a seguir, quadro 02, traz a comparação 

entre os elementos do ensino presencial e do ensino a distância. 

 

Quadro 02. Análise comparativa entre o Ensino Presencial e o Ensino a Distância 
EP EaD 

                                                      Alunos  
Homogeneidade de idade. Heterogeneidade de idade. 

Homogêneos quanto à qualificação. Heterogêneos quanto à qualificação. 
Homogêneos quanto ao nível de escolaridade. Heterogêneos quanto ao nível de escolaridade. 

Lugar único de encontro (sala de aula). Diversos ambientes seja virtual ou real. Os alunos 
podem estudar em casa, local de trabalho, etc.. 

Residência local. População dispersa. 

A maioria não trabalha. Habitualmente 
crianças/adolescentes/jovens. 

A maioria é adulta e trabalha. 

                                                                    Docentes  

Um só tipo de docente (professor (es) 
presenciais). 

Vários tipos de docentes (professores-coordenadores, 
tutores presenciais e a distância). 

Fonte de conhecimento. Suporte e orientação da aprendizagem. 

Recurso insubstituível. Recurso substituível parcialmente. 

Juiz supremo da atuação do aluno. Guia de atualização do aluno. 

Basicamente, educador/educando. Basicamente, produtor de material ou tutor. 

Suas habilidades e competências são muito 
difundidas. 

Suas habilidades e competências são menos 
conhecidas. 

Problemas normais em designer, 
desenvolvimento e avaliação curricular. 

Sérios problemas para o design, o desenvolvimento e 
a avaliação curricular. 

Os problemas anteriores dependem do 
professor. 

Os problemas anteriores dependem do sistema. 

Comunicação/Recursos 
Ensino face a face. Ensino multimídia. 

Comunicação direta. Comunicação diferenciada em espaço e tempo. 

Oficinas e laboratórios próprios. Oficinas e laboratórios de outras instituições.  

Uso limitado de meios. Uso massivo de meios. 

Estrutura/Administração 
  
Escassa diversificação de unidades e funções. Múltiplas unidades e funções. 

Os cursos são concebidos, produzidos e 
difundidos com simplicidade e boa definição. 

Processos complexos de concepção, produção e 
difusão dos cursos. 

Problemas administrativos de horário. Os problemas surgem na coordenação da concepção, 
produção e difusão. 

FONTE: Oliveira e Domingues (2011, p.8). 
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Investimentos na modalidade EaD têm sido adquiridos por intermédio da 

possibilidade de se ministrar conhecimentos próprios ou construídos de acordo com os estilos 

de aprendizagem de cada aluno. De forma geral, a internet como um meio de comunicação, 

ainda novo e ao mesmo tempo precário em muitos locais do Brasil tem provocado reflexões e 

ajudado a produzir novas técnicas e, a rever, ampliar e a reestruturar alguns procedimentos 

contemporâneos de ensino e de aprendizagem. 

O Ensino a Distância é visto por muitos como uma modalidade de ensino sem muita 

credibilidade, devido às suas origens históricas e haja vista a separação física entre alunos e 

professor e os materiais e técnicas por ele utilizados. 

A aceitação dos cursos de ensino presencial ainda bem maior que a de cursos a 

distância perante elevada parcela da sociedade. Seja por questões culturais e sociais, quer seja 

por questões de ordem pessoal, o ensino presencial ainda predomina com um certo grau de 

confiabilidade em relação ao EaD entre a população.     

Embora pesquisadores (Aretio, 1994; Oliveira e Domingues, 2011) apontem 

inúmeras diferenças entre os ensinos EaD e EP, podemos afirmar que tais modalidades 

convergem para uma mesma função que é instruir e/ou formar cidadãos. 

Ao longo dos capítulos discutiremos em maiores detalhes as principais diferenças e 

semelhanças entre as modalidades de ensino em questão. 

Na próxima seção apresentaremos informações acerca dos cursos de Química 

Licenciatura da UFS, tanto na modalidade EaD quanto no Ensino Presencial. Destacaremos 

aspectos como histórico, grade curricular, formas de ingresso no curso, entre outros. 

Abordaremos ainda aspectos relativos ao Ensino Superior e suas finalidades. O Capítulo II 

refere-se em parte a uma continuação da revisão de literatura iniciada no Capítulo I, como 

também dar-se início a exposição das fontes primárias levantadas em meio à pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

 

OS CURSOS DE QUÍMICA LICENCIATURA DA UFS: ASPECTOS GERAIS 

 

Abordaremos nesse capítulo a função do Ensino Superior perante a sociedade, 

faremos uma síntese da origem dos Cursos de Licenciatura, ou seja, dos cursos voltados à 

formação de professores, bem como um resumo das Diretrizes que regem tais cursos. 

Apresentaremos uma síntese histórica do curso de Licenciatura em Química da Universidade 

Federal de Sergipe - nas duas modalidades de ensino, EP e EaD - trataremos de aspectos 

voltados a forma de ingresso, estrutura curricular, entre outros. Por fim, faremos a exposição 

do quadro estrutural do Centro de Educação Superior a Distância (CESAD) da Universidade 

Federal de Sergipe. Cabe aqui ressaltar que alguns dados aqui expressos foram adquiridos ao 

longo da pesquisa e que serão discutidos com maior afinco em oportunidades futuras. 

 

2.1 Ensino Superior: breve histórico no Brasil e suas finalidades 

 

Iniciaremos a referida seção expondo um breve histórico acerca do Ensino Superior 

no Brasil. De acordo com Soares (2009), os primeiros cursos superiores no Brasil tiveram 

início em 1808, com o Colégio Médico Cirúrgico na Bahia e a Cadeira de Anatomia, 

implantada no Hospital Militar do Rio de Janeiro, seguida pela criação da Escola Anatômica 

Cirúrgica e Médica no Rio de Janeiro.  

Ainda segundo Soares (2009), a educação no país passou a despertar maior atenção a 

partir da década de 30, tendo como principais motivos: movimentos de educadores; iniciativas 

governamentais ou resultados concretos alcançados. Em 1934, segundo o autor, fundou-se a 

primeira universidade no Brasil, a USP (Universidade de São Paulo) criada pela junção de 

diversas faculdades. 

Em 1935, foi criada a Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, então sede 

do Governo Federal. Decorridos alguns anos, mais precisamente na década de 60, o país 

presenciou a primeira reforma universitária. Dentre os objetivos da referida reforma, citamos: 

unificação do vestibular e aglutinação das faculdades em universidades, visando a eficácia e a 

produtividade.  

Em 1961, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – 

Lei 9394/96, conhecida como Lei Darci Ribeiro. Segundo Catani (1998), a LDB tinha 
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tendências bastante favoráveis ao ensino superior privado, que se caracterizaram com o Golpe 

Militar de 1964. 

De acordo com Soares (2009), devido à Ditadura Militar, a educação sofreu muitas 

mudanças. Em 1968 entrou em vigor a Lei 5540/68, que reformulou o Ensino Universitário: 

 

A Reforma Universitária (Lei nº 5540/68) caracterizou-se 
pela criação dos departamentos, do sistema de créditos, 
do vestibular classificatório, dos cursos de curta duração, 
do ciclo básico dentre outras inovações. A partir daí, os 
departamentos substituíram as antigas cátedras, passando, 
as respectivas chefias a ter caráter rotativo. O exame 
vestibular, por sua vez, deixou de ser eliminatório, 
assumindo uma função classificatória (SOARES, 2009, p. 
23). 

 
 

Segundo Soares (2009), na década de 70, apesar de vigorar o Regime Militar, 

ocorreu um grande avanço no Ensino Superior. Verificou-se a ampliação e a facilidade da 

educação para todos. Com isso, a universidade consolidou-se como a principal fonte de 

desenvolvimento da atividade nacional de pesquisa e iniciou o processo de constituição da 

extensão como atividade própria da instituição de ensino superior. 

Ainda nas décadas de 70 e 80, foram criadas instituições não universitárias -  

Faculdades, Centros ou Institutos - em sua maioria privados para atender a demanda crescente 

por educação superior. 

Na década de 90, foi promovida uma reforma da Educação Superior, envolvendo 

alterações políticas, legais, estruturais e gerenciais. Nesse momento, a universidade passou a 

ser definida como instituição pluridisciplinar (SOARES, 2009, p. 25). 

A LDBN, Lei nº 9394/96 redefiniu a tipologia das Instituições de Ensino Superior no 

Brasil. Segundo Soares (2002): 

 

Universidades: instituições pluridisciplinares, que se 
caracterizam pela indissociabilidade das atividades de 
ensino, pesquisa e de extensão e por terem, 
obrigatoriamente, em seu quadro docente, 1/3 de 
professores com titulação de Mestrado e Doutorado e 1/3 
de professores em regime de trabalho integral (Art. 52, da 
Lei 9394/96). 

 
As universidades possuem autonomia administrativa, didático-científica e de gestão 

patrimonial e financeira, devendo obedecer ao princípio de indissociabilidade entre o tripé que 

o rege o Ensino Superior: ensino-pesquisa-extensão. 
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Outras tipologias geradas a partir da LDB foram: 

 

Faculdades Integradas: instituições que abrangem mais 
de uma área do conhecimento. Oferecem vários cursos 
baseados em único estatuto e regimento jurídico, 
possuindo conselhos superiores e diretorias acadêmicas e 
administrativas. Tais instituições não são obrigadas a 
desenvolver a pesquisa e a extensão como as 
universidades. 
Centros Universitários: são instituições de ensino 
superior pluricurricular. Caracterizam-se pela oferta de 
ensino de graduação, qualificação do seu corpo docente e 
pelas condições de trabalho acadêmico. Gozam de 
algumas prerrogativas de autonomia e não estão 
obrigadas a manter atividades de pesquisa e extensão. 
Estabelecimentos Isolados ou Faculdades Isoladas: são 
instituições que normalmente desenvolvem um ou mais 
cursos com estatutos próprios e distintos para cada um 
deles (SOARES, 2009, p. 26-27). 

 
  

Em 1995 foi criada a Secretaria de Educação a Distância (SEED) para dar suporte 

aos programas de Ensino a Distância (EaD). Nesse mesmo ano foi instituído o “Provão”. 

No ano de 1996 com a criação da Lei de nº 9394/96, estabeleceu-se uma nova 

estrutura organizacional do ensino superior no Brasil. Por meio da LDB ocorreu uma ampla 

diversificação do sistema de Ensino Superior com a criação de universidades especializadas, 

institutos superiores de educação e centros universitários. Houve também a instituição de 

novas modalidades de cursos e programas e ainda estabeleceu os fundamentos para a 

construção de um sistema nacional de avaliação da educação superior (SOARES, 2009, p. 

28). 

Em anos recente, final da década de 90 e início do século XXI, foram adotadas 

diversas iniciativas em relação ao Ensino Superior. Podemos citar entre tais ações: tentativas 

de fortalecimento e expansão do ensino público gratuito; política de estabelecimento de 

quotas para estudantes carentes, negros e indígenas; criação do ProUni (Programa 

Universidade para Todos) (MEC, 2005). 

As iniciativas anteriormente mencionadas deram início à chamada expansão do 

Ensino Superior. Por meio da expansão diversos campi foram criados, novos cursos 

implementados e, por conseguinte, inúmeras vagas foram e estão sendo oferecidas tanto no 

setor público quanto no setor privado. 

Tendo por base o histórico do Ensino Superior no Brasil e a conceituação de 

universidade citada por Soares (2002), podemos de forma genérica definir universidade como 
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instituição de ensino, que tem como propósito a contínua prática da crítica, sustentada em três 

pilares: na pesquisa, no ensino e na extensão. Para Pimenta e Anastasiou (2005), o 

conhecimento se produz por meio da problematização dos conhecimentos produzidos ao 

longo da história, dos resultados que tais conhecimentos refletem na elaboração dos desafios 

sobrepostos à sociedade.  

Enquanto instituição social, a universidade se caracteriza 
como ação e prática social, pautando-se pela ideia de um 
conhecimento guiado por suas próprias necessidades e 
por sua própria lógica, tanto no que se refere à descoberta 
e invenção quanto à transmissão desse conhecimento 
(PIMENTA E ANASTASIOU, 2005, p. 162). 

 

Segundo de Paula (2010), a universidade apresentaria como características uma 

interação entre as visões de mundo particulares e um potencial de heterogeneização social e 

que está inserido na sua regionalização.  

Desde suas origens, a universidade buscou efetivar os princípios de formação, 

criação, reflexão e crítica, tendo sua legitimidade derivada da autonomia do saber ante a 

religião e o Estado (PIMENTA e ANASTASIOU, 2005, p. 168). 

As funções universitárias podem ser sistematizadas e sintetizadas da seguinte 

maneira:  

 
Criação, desenvolvimento, transmissão e crítica da 
ciência, da técnica e da cultura; preparação para o 
exercício de atividades profissionais que exijam a 
aplicação de conhecimentos e métodos científicos e 
para a criação artística; apoio científico e técnico ao 
desenvolvimento cultural, social e econômico das 
sociedades [grifo nosso]. PIMENTA E ANASTASIOU 
(2005, p. 163). 

 
 

Assim, o ensino na universidade constitui um processo de busca, de construção 

científica e de crítica ao conhecimento produzido, ou seja, ao seu papel na construção da 

sociedade. Nesse sentido, de acordo com Pimenta e Anastesiou (2005), algumas atribuições 

marcam o ensino superior: 

 Proporcionar ao estudante a apropriação de um conjunto de conhecimentos, 

métodos e técnicas científicos, que assegurem o domínio científico e profissional do campo 

específico. Tais saberes devem ser ensinados de forma crítica, por meio da inter-relação entre 

a produção social e histórica da sociedade.  O desenvolvimento das habilidades de pesquisa 

torna-se algo fundamental; 
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 Encaminhar o estudante a uma progressiva autonomia em busca de 

conhecimento; 

 Considerar o processo de ensino-aprendizagem como atividade integrada à 

investigação; 

 Desenvolver a capacidade de reflexão; 

 Substituir a simples transmissão de conteúdos por um processo de investigação 

do conhecimento; 

 Fazer a integração, vertical e horizontal, da atividade de investigação com a 

atividade de ensinar do professor, o que necessita da execução de um trabalho em equipe; 

 Criar e recriar situações de aprendizagem; 

 Dar ênfase a avaliação diagnóstica e compreensiva do processo de ensino em 

detrimento da avaliação como controle que na maioria das vezes serve de punição para os 

estudantes; 

 Conhecer o cotidiano - hábitos, costumes, crenças e conhecimentos dos alunos 

- e desenvolver, com base nele, processos de ensino e aprendizagem interativos e 

participativos. 

Essas atribuições direcionadas ao ensinar na universidade exigem uma ação docente 

diferenciada. Na docência, enquanto prestador de um serviço à sociedade mediante sua 

profissão, o professor precisa atuar como profissional reflexivo, crítico e competente no 

âmbito de sua disciplina, além de capacitado a exercer a docência e realizar atividades de 

investigação.  

Pode ser observado que uma das atribuições/funções do Ensino Superior é a 

formação de profissionais para ramos específicos. Como frisamos anteriormente, é função da 

universidade a preparação para o exercício de atividades profissionais que exijam a 

aplicação de conhecimentos e métodos científicos. Entre as diversas profissões que 

requerem a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos citamos aqui a docência. 

A profissão docente é uma prática educativa, ou seja: [...] é uma forma de intervir na 

realidade social; no caso, mediante a educação. Portanto, ela é uma prática social (PIMENTA 

e ANASTASIOU, 2005, p. 178). 

A prática educativa tem sido comumente identificada como uma dimensão 

relacionada aos aspectos técnicos da prática de ensinar. Tal prática caracteriza-se pelo uso da 

didática instrumental e envolve técnicas, materiais didáticos, controle de aula, inovações 
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curriculares, competências e habilidades do professor segundo o prisma do controle eficaz do 

processo. 

Tendo em vista que a profissionalização é uma responsabilidade imposta ao Ensino 

Superior, cabe aqui abordar o surgimento e alguns aspectos inerentes aos cursos de formação 

docente. 

 

2.2 Ensino Superior no Estado de Sergipe: breves considerações 

 

Para Nascimento et al (2006), é possível afirmar que o Ensino Superior em Sergipe 

foi organizado em três grandes períodos. 

 O primeiro desses três períodos foi marcado pelos seguintes fatos, descritos no 

quadro 03: 

 

Quadro 03: Marcos importantes na história do Ensino Superior no Estado de Sergipe 
Período de criação Instituição/Curso 

Década de 1910 Criação do Curso de Filosofia criado em 1913 no Seminário Diocesano e 
extinto em 1934, por determinação da Santa Sé; 

1923 Criação do Instituto de Química Industrial, que oferecia um curso de três 
anos, de nível superior, destinado à preparação de técnicos para a 
indústria açucareira, a exploração do sal, a preparação do couro e o 
aproveitamento das plantas oleaginosas. O curso foi fechado em 1926 por 
falta de alunos; 

1925 Foram criadas a Faculdade de Direito Tobias Barreto e a Faculdade de 
Odontologia e Farmácia de Sergipe Aníbal Freire. Ambas tiveram suas 
atividades encerradas em 1926; 

1948 Foi criada uma nova Escola de Química e também a Faculdade de 
Ciências Econômicas de Sergipe; 

1950 Foram criadas a Faculdade de Direito e a Faculdade Católica de Filosofia; 
A partir de 1954 A partir de 1954, a Igreja Católica fundou uma Faculdade de Serviço 

Social; 
1960  Entrou em funcionamento a Faculdade de Medicina. 

 
FONTE: NASCIMENTO, et al, 2006, p. 68. 

 

Ainda de acordo com Nascimento et al (2006), esse primeiro período, de 1913 a 

1968, se caracterizou pela presença do Governo do Estado de Sergipe e da Igreja Católica, 

oferecendo ensino superior confessional e comandando, juntamente com o Governo Estadual 

a organização do ensino superior sergipano. 

O segundo momento da história do Ensino Superior em Sergipe foi iniciado pela 

criação da Universidade Federal de Sergipe, em 1968, incorporando todas as faculdades até 

então existentes. Em 1972, começaram a funcionar as Faculdades Integradas Tiradentes e, em 
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1976, foi instalada a Faculdade Pio Décimo. Tal período, para Nascimento et al (2006), 

apresentou duas características: a vigorosa consolidação, a expansão e o pleno domínio de 

uma universidade pública; e, também, a implantação de duas instituições empresariais que 

passaram a oferecer o serviço ensino superior. 

O terceiro período teve início em 1997 tendo como característica o domínio das IES 

privadas. De acordo com Nascimento et al (2006), no ano de 1997, pela primeira vez, a 

matrícula do ensino superior privado em Sergipe, superou a matrícula da Universidade 

Federal. A partir de então, no Estado, passaram a funcionar novas faculdades: a Faculdade 

São Luís, a Faculdade de Administração e Negócios (Fanese), a Faculdade de Sergipe (Fase), 

a Faculdade Atlântico, a Faculdade Amadeus (Fama), a Faculdade de Ciências Educacionais 

(Face) e a Faculdade José Augusto Vieira (FJAV). 

Nas duas últimas fases do histórico do Ensino Superior no Estado de Sergipe é 

notável a ausência do poder público estadual, que se ausentou completamente das 

responsabilidades para com o ensino superior. 

Atualmente, o Estado de Sergipe experimenta a expansão do Ensino Superior, tanto 

no setor público quanto no setor privado, por meio da criação de Campi da Universidade 

Federal de Sergipe, em Itabaiana/SE, Laranjeiras/SE e Lagarto/SE, bem como a efetivação do 

Ensino a Distância em 14 (quatorze) municípios do interior do Estado. Outras vagas também 

foram criadas através das IES do setor privado.     

 

2.2.1 O processo de expansão da UFS: uma análise geral 

 

A origem da Universidade Federal de Sergipe remonta à implantação das Faculdades 

de Economia e Química em 1950 e das Faculdades de Direito e Filosofia em 1951. As duas 

primeiras foram iniciativas do Governo do Estado. A instituição da Universidade ocorreu 

cerca de quinze anos depois, com o Decreto-Lei n° 269. O primeiro momento de expansão 

mais acentuada da UFS teria ocorrido na década de 1980, quando a IFES passou a contar com 

quatro centros acadêmicos, 26 departamentos e 31 cursos de graduação (ENNES E 

MARCHELLI, 2011, p. 194). 

Em meados da primeira década dos anos 2000, a nova fase de expansão que teve 

início foi responsável pelas iniciativas que deram origem ao Campus Prof. Alberto Carvalho - 

Itabaiana/SE. Parte da justificativa, para essa nova fase de expansão, foi a participação da 

UFS no total de matrículas na Educação Superior no Estado de Sergipe, tendo em vista o 

número de alunos do Ensino Médio. 
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Segundo Ennes e Marchelli (2011), o crescimento do número de vagas dos cursos de 

graduação na UFS foi, então, proposto em quatro frentes: 1) a criação de 31 novos cursos no 

Campus Prof. José Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE, o que implicaria em 1150 vagas; 

2) ampliação de 870 vagas nos cursos já existentes; 3) cursos de graduação a distância. Nessa 

modalidade, atualmente tem-se 14 polos de apoio presencial; e 4) a criação de cinco campi 

nos municípios polos do ensino a distância. 

Assim, ao lado das iniciativas já implantadas com o Programa de Qualificação 

Docente (PQD), a implantação dos novos campi se configurou, como proposta de aumento de 

vagas da universidade, por meio de sua interiorização, que por sua vez é compreendida como 

instrumento de promoção da democracia social (ENNES E MARCHELLI, 2011, p. 196). 

A crescente diversidade do corpo discente das classes no Ensino Superior vem 

requerendo mudanças nas condições de oferta do curso. Em muitos casos, estudantes com 

idades superiores à tradicional média 18-22 anos constituem a maioria de sua população. As 

mulheres, que já constituem em diversos cursos, vêm se tornando cada vez mais presentes. 

Estudantes não brancos e de outras etnias vêm ampliando sua presença em cursos superiores. 

Estudantes oriundos de classes sociais mais baixas, a despeito da dificuldade para financiar 

seus estudos, tornam-se cada vez mais presentes em cursos universitários. É crescente o 

número de pessoas portadoras de deficiência que conseguem chegar à universidade. 

Torna-se importante para o aprendizado desses estudantes que se sintam incluídos. 

Para tanto, é necessário que a IES ofereça condições adequadas, entre elas as condições 

físicas e materiais suficientes e como também aspectos pedagógicos que favoreçam o 

desenvolvimento do aluno. 

Para garantir aos membros desses grupos sua inserção, é necessário desenvolver 

ações de cunho inclusivo, ou seja, não só de expansão no número de vagas ofertadas. 

Afirmamos aqui que além das vagas, o alunado bem como os docentes e tutores, necessitam 

de condições adequadas para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem de forma 

eficaz. 

O curso deve ser desenhado tendo como base um currículo elaborado de tal forma 

que os objetivos do curso, os conteúdos das disciplinas, as estratégias de ensino, os recursos 

instrucionais e também o sistema de avaliação favoreçam a inclusão de diferentes grupos no 

processo de aprendizagem. Assim, convém que o plano de expansão considere algumas 

questões, com as que seguem: Pessoas de diferentes grupos socioeconômicos estão sendo 

contempladas com as vagas oferecidas? O conteúdo programático das disciplinas da grade 

curricular do curso contempla a diversidade de valores? As estratégias de ensino favorecem a 
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participação de todos os estudantes? O ensino é ministrado de forma a evitar a vantagem ou a 

desvantagem de determinados grupos no aprendizado? A avaliação proposta nas disciplinas 

leva em consideração a diversidade de valores, objetivos e experiências? 

 

2.3 Os Cursos de Licenciatura: uma abordagem geral de suas origens, de suas bases 

legais e de suas atribuições 

 

2.3.1 Cursos de formação de Professores: Definições e origens 

 

A formação de professores em nível superior se dá por meio dos cursos de 

Licenciatura. A formalização do processo formativo de professores é um processo paralelo ao 

desenvolvimento dos sistemas nacionais de educação e ensino.  

Ao longo do século XIX, e principalmente no decorrer do século XX, tornou-se cada 

vez maior a procura por uma mão-de-obra qualificada, ou pelo menos instruída ao nível da 

escrita, leitura e cálculo. A necessidade por profissionais se fez em meio a exigências sociais e 

econômicas. 

Assim como em qualquer outra profissão, é necessário ao profissional da docência o 

domínio adequado da ciência, técnica e arte da mesma, ou seja, possuam competência 

profissional.  

A preocupação com a formação dos professores não é de modo nenhum recente. De 

acordo com Garcia (1999), se a formação de professores se define simplesmente como a 

educação daqueles que vão ser professores, a sua história coincide com a história da 

educação.  

Para Garcia (1999), a formação de professores nada mais é do que o ensino 

profissionalizante para o ensino. Desse modo, não representa senão outra dimensão do ensino 

como atividade intencional, que se desenvolve para contribuir para a profissionalização dos 

sujeitos encarregados de educar as novas gerações. 

Consideradas algumas discussões acerca do conceito e das finalidades da formação 

docente, faremos uma breve abordagem sobre o trajeto dos cursos de formação - 

Licenciaturas - ao longo dos anos no Brasil.  

As Licenciaturas foram criadas no Brasil nas antigas Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras (FFCL), nos anos 30, com valorização da cultura mais ampla ocupando um 

espaço maior na estrutura curricular desses cursos. A formação pedagógica fazia parte do 

elenco de disciplinas das FFCL. 
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A reforma universitária de 1968, com ênfase na função profissionalizante, assumiu a 

necessidade de uma cultura mais científica e profissional como consequência da preocupação 

com a regulamentação da preparação de professores para a escola secundária (GALIAZZI, 

2011, p. 20). 

Assim, a estrutura usual dos cursos de Licenciatura seguiu a fórmula “3 + 1”, em que 

as disciplinas de conteúdo constituíam o eixo da formação nos três primeiros anos do curso, e 

as disciplinas de natureza pedagógica, com duração de um ano, sob responsabilidade de 

Institutos, Faculdades ou Departamentos de Educação, eram justapostas às disciplinas de 

conteúdo específico no final do curso. 

Podemos assim afirmar que tal estrutura contribuiu para minimização da interação 

entre teoria e prática. Este quadro estrutural pela qual a grade curricular dos cursos de 

formação de professores ainda está submetida é alvo de diversas críticas. 

A partir de 1995, algumas medidas importantes foram tomadas que com certeza 

causaram impacto na educação na formação de professores, e em especial nas Licenciaturas 

das chamadas Ciências Naturais (Biologia, Física e Química), como por exemplo: a 

aprovação da Lei 9394/96, que fixou as novas Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB); a instituição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino 

Fundamental e sua versão para o Ensino Médio (PCNEM); e a definição das Diretrizes 

Curriculares para a formação de professores para a Educação Básica em Nível Superior no 

Brasil.  

De acordo com Nardi (2005), a Lei 9394/96 fixa a educação em dois níveis: a 

Educação Básica, constituída de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, e a 

Educação Superior. 

Em decorrência desta nova LDB, os cursos de formação de docentes para o 

magistério Fundamental e Médio vêm sofrendo sensíveis alterações. Uma delas é relativa aos 

cursos e programas previstos para o nível superior. De acordo com Nardi (2005), estão 

previstos os cursos de Licenciatura Plena, os cursos de formadores de profissionais para a 

Educação Básica, o curso normal Superior, destinado à formação de profissionais para a 

Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, os programas de formação 

pedagógica, destinado aos profissionais de outras áreas que poderão se habilitar ao magistério, 

programas de educação continuada, curso de Pedagogia e cursos de pós-graduação. 

 

Neste sentido, dois pontos têm sido criticados. Um deles 
é a abertura para a formação de docentes fora dos 
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institutos e faculdades, o que poderá acarretar a perda de 
vínculo com a produção de conhecimento na área. 
Questiona-se, neste caso, como formar docentes de 
Biologia, Física e Química, por exemplo, afastados da 
produção de conhecimento nestas áreas, que se dá nos 
institutos de pesquisa. Um outro conflito apontado é a 
questão dos programas de formação pedagógica para 
portadores de diplomas de educação superior que 
queiram se dedicar à educação básica (NARDI, 2005, p. 
99). 
 

As novas Diretrizes e Bases da Educação Nacional definem os princípios, 

fundamentos e procedimentos a serem observados na organização de cursos de formação de 

professores para assegurar profissionais com competências e habilidades conforme sugere a 

lei. 

As novas Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) levaram também o 

Conselho Nacional de Educação (CNE) a instituir em 2002 um conjunto de princípios, 

fundamentos e procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular 

dos estabelecimentos de ensino e serem aplicados a todas as etapas e modalidades da 

educação básica. São as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível Superior, em Curso de Licenciatura, de Graduação Plena. 

Segundo essas Diretrizes, a formação para a atividade docente deve preparar o futuro 

profissional para o ensino visando a aprendizagem do aluno; a compreensão da diversidade; o 

exercício de atividades de enriquecimento cultural,  o aprimoramento em práticas 

investigativas, a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares; o uso de tecnologias da informação e da comunicação (TIC’s) e de 

metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores e o desenvolvimento de hábitos de 

colaboração e de trabalho em equipe.  

Na concepção de Nardi (2005) para que tais ações aconteçam, deverão ser 

observados, como princípios norteadores, a competência como concepção nuclear na 

orientação do curso, a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro 

professor, tendo em vista:  

 

a)a simetria invertida, onde o preparo do professor, por 
ocorrer em lugar similar àquele em que vai atuar, 
demanda consistência entre o que faz na formação e o 
que dele se espera; b) a aprendizagem como processo de 
construção de conhecimentos, habilidades e valores em 
interação com a realidade e com os demais indivíduos, no 
qual são colocadas em uso capacidades pessoais; c) os 
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conteúdos, como meio e suporte para a constituição das 
competências; d) a avaliação como parte integrante do 
processo de formação, que possibilita o diagnóstico de 
lacunas e a aferição dos resultados alcançados (NARDI, 
2005, p. 102). 

 

As competências profissionais a serem constituídas pelos professores em formação, 

de acordo com as presentes Diretrizes, devem ser a referência para todas as formas de 

avaliação dos cursos, sendo estas, periódicas e sistemáticas, com procedimentos e processos 

diversificados, incluindo conteúdos trabalhados, modelo de organização, desempenho do 

quadro de formadores e qualidade da vinculação com escolas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio; feitas por procedimentos internos e externos, que permitam a 

identificação das diferentes dimensões do que for avaliado, incidindo sobre processos e 

resultados.  

 

2.4 Cursos de Licenciatura em Química da UFS: breve histórico 

 

No Estado de Sergipe, ao longo dos anos, a presença da Química manteve uma 

relação entre o setor financeiro e a academia.  

Desde a criação da Escola de Química de Sergipe em 1948 com a finalidade de 

ministrar o curso de Química Industrial, vários foram os percursos tomados pela Química em 

Sergipe para dar uma resposta às necessidades que se apresentavam no mercado.  

O curso de Química Industrial surgiu com a produção de açúcar no Estado, que 

exigia a compreensão e melhoramento dos processos industriais. 2 

O curso de Química Industrial se manteve único por mais de duas décadas, até que 

surgiu um novo perfil do setor produtivo no Estado. A nova resposta foi dada com a criação 

dos cursos de Engenharia Química, Química Licenciatura e Bacharelado em Química em 

1971, vinculados ao então Instituto de Química da UFS, localizado à Rua Vila Cristina. 

Em 1982 ocorreu a transferência dos cursos de Química, com laboratórios dos dois 

departamentos, para o Campus da Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos.2 

Durante a década de 1960, o cenário educacional de Sergipe contava com a 

existência de seis instituições que ofertavam instrução em nível Superior, a saber: a Escola de 

Química de Sergipe, a Faculdade de Ciências Econômicas, a Faculdade de Direito, a 

Faculdade Católica de Filosofia, Faculdade de Serviço Social e a Faculdade de Medicina.  

________________________ 
2  Disponível em: <http:www.ufs.br/departamentodequimica.htm>. Acesso em: 05 de set. 2012. 
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A consolidação desses espaços do saber se constituía em suporte basilar para 

reivindicar a criação de uma universidade no Estado (SANTANA, 2010 p. 40). 

A promulgação da Lei Estadual nº 86 de 25 de novembro de 1948 foi responsável 

pela criação da Escola de Química de Sergipe. A referida escola teve como finalidade 

ministrar o curso de Química Industrial, tendo o seu funcionamento autorizado através do 

Decreto Lei nº 26.925 de 21 de julho de 1949. O reconhecimento oficial da escola ocorreu a 

partir do Decreto nº 32.766 de 14 de maio de 1953, publicado no Diário Oficial da União nº 

112 de 19 de maio de 1953. 

 
A criação da Fundação Universidade Federal de Sergipe, 
através do Decreto Lei nº 269, de 28 de fevereiro de 1967 
e, por conseguinte, a incorporação das Escolas 
Superiores, em 1968, na Universidade federal de Sergipe, 
representou um marco para a história do ensino superior 
no Brasil (SANTANA, 2010, p. 40). 

 

A solicitação para a autorização e funcionamento de cursos, inclusive o de 

Licenciatura em Química, com a oferta de vagas para o vestibular de 1971, aconteceu a partir 

do segundo semestre de 1970. O requerimento foi feito pelo professor José Lopes Gama, 

coordenador da área de Ciências Exatas e Naturais. 

O processo nº 3869/70 deu início à criação do curso de Licenciatura e Bacharelado 

em Química, que foi relatado no Conselho Universitário pelo professor Luís Carlos 

Rollemberg Dantas e aprovado através da Resolução nº 39/70 de 16 de novembro de 1970. O 

Conselho de Ensino e Pesquisa (CONEPE) aprovou o referido curso, a partir da Resolução nº 

08/71 de 03 de fevereiro de 1971. 

Nesse período, o curso de Licenciatura em Química apresentava uma estrutura 

curricular com um total de 157 (cento e cinquenta e sete) créditos, dos quais 41 (quarenta e 

um) cerca de 26,11% (vinte e seis vírgula onze por cento) eram destinados à formação 

didática pedagógica  (SANTANA, 2010, p. 41). 

Com a Reforma Universitária de 1980, o curso de Licenciatura em Química passou a 

obedecer a uma estrutura curricular constituída de um Ciclo Básico e outro Acadêmico ou 

Profissional, com um total de 183 (cento e oitenta e três) créditos.  

O primeiro Ciclo abrangia as disciplinas Educação Física, Introdução à Metodologia 

Científica, Português Básico, Cálculo I, Química Geral, Introdução à Física, num total de 

vinte e sete créditos obrigatórios e oito créditos optativos.  
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Já para o Ciclo Acadêmico ou Profissional, a formação pedagógica compreendia 

vinte e quatro créditos abrangendo as disciplinas Estrutura e Funcionamento do Ensino, 

Didática, Psicologia da Educação I, Psicologia da Educação II, Prática de Ensino de Química 

I e Prática de Ensino de Química II, perfazendo um total percentual de 13,11% do curso 

(SANTANA, 2010, p. 42). 

O colegiado de curso e o departamento de Química iniciaram em 1985 um processo 

de avaliação do currículo de Licenciatura, tomando como referencial os relatórios de 

conclusão de curso, e pesquisas realizadas por meio de questionários aplicados com os 

egressos e com alunos regulares. 

 Esse processo de avaliação tinha como objetivo levantar as especificidades do curso 

de Licenciatura em Química, possibilitando assim a elaboração de uma estrutura curricular 

que levasse em consideração as exigências atribuídas pela sociedade aos futuros docentes. 

Nesta perspectiva, Santana (2010) apresenta alguns aspectos de grande importância 

que contribuíram para (re) pensar o curso de Licenciatura em Química da Universidade 

Federal de Sergipe, quais sejam: 

1. Devido ao caráter intrinsicamente voltado para área científica, o curso de 

Licenciatura em Química prezava pela formação tecnológica em detrimento da pedagógica. 

Tal primazia gerou profissionais em um processo formativo no qual aspectos teórico-

metodológicos foram vistos em momentos estanques e com certo grau de desprezo; 

2. A metodologia utilizada pelos professores do Departamento de Química não 

levava em consideração as características específicas dos alunos;  

3. O nível de desempenho na área de educação/ensino obtinha um nível 

inadequado devido às falhas inerentes ao embasamento didático-pedagógico tido como 

insuficiente; 

4. A grande curricular do curso não dispunha de disciplinas voltadas às questões 

específicas do ensino de Química; 

5. A exposição do conteúdo químico era realizada de maneira descontextualizada, 

onde a natureza, o processo de elaboração e a evolução histórica do conhecimento não faziam 

parte da discussão. Enfatiza-se por meio desse tipo de processo de ensino a visão simplista de 

ciência, onde todo o conhecimento científico é tratado como algo pronto, já acabado, que não 

requer nenhum debate. 

 Até o ano de 2009, o curso de Licenciatura em Química da UFS contou com uma 

estrutura curricular de 188 (cento e oitenta e oito) créditos, sendo 180 (cento e oitenta) 
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obrigatórios e 08 (oito) optativos. Do total, 70 (setenta) créditos (42,55%) eram destinados à 

formação didático-pedagógica3. 

As disciplinas voltadas para a formação docente, contempladas na matriz curricular 

do curso de Licenciatura em Química da UFS eram: Introdução a Psicologia da 

Aprendizagem, Instrumentação para o Ensino de Química I, II e III, Estrutura e 

Funcionamento do Ensino, Didática, Introdução a Psicologia da Aprendizagem e Atividades 

Complementares em Química Licenciatura. 

A partir de 2009, a grade curricular do curso de Química Licenciatura da UFS passou 

a contar com 202 (duzentos e dois) créditos, sendo 182 (cento e oitenta e dois) créditos 

obrigatórios e 20 (vinte) optativos. As disciplinas referentes ao núcleo didático-pedagógico 

são: Introdução a Psicologia da Aprendizagem, Metodologia e Instrumentação para o Ensino 

de Química, Pesquisa em Ensino de Química I e II, Temas Estruturadores para o Ensino de 

Química I, II e III, Estrutura e Funcionamento do Ensino, Ferramentas Computacionais para o 

Ensino de Química, Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) e Estágio Supervisionado para o  

Ensino de Química I, II, III e IV. 

No apêndice 05 são expressos quadros com a grade curricular dos Cursos de Química 

Licenciatura da UFS (Campus Prof. Alberto Carvalho em Itabaiana/SE, Campus Prof. José 

Aloísio de Campos em São Cristóvão/SE e na modalidade EaD). 

Cabe aqui destacar que as matrizes curriculares expressas são as atuais grades 

seguidas pelos cursos. É importante frisar ainda que a matriz curricular para o curso de 

Química licenciatura no Campus Prof. Alberto Carvalho está em sua segunda edição, já para o 

Campus Prof. José Aloísio de campos, tem-se a matriz curricular em sua 6ª reformulação. 

Torna-se necessário afirmar que o curso de Licenciatura em Química da UFS oferecido na 

modalidade EaD utiliza a mesma matriz curricular empregada na modalidade Presencial. 

Em outras oportunidades, mais precisamente no Capítulo IV, faremos discussões 

acerca do Currículo, assunto esse que merece maiores reflexões.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
3 Disponível em: http://www.daa.ufs.br/daaantigo/gradecurricular.htm. Acesso em: 05 set. 2012. 

http://www.daa.ufs.br/daaantigo/gradecurricular.htm
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2.5 Os cursos de Química Licenciatura da UFS: aspectos gerais 

 

Os cursos de Licenciatura em Química são ofertados nos Campus Prof. José Aloísio 

de Campos – São Cristóvão/SE, Campus Prof. Alberto Carvalho – Itabaiana/SE e em 09 

(nove) dos 14 (quatorze) polos do CESAD/UFS, a saber: Arauá/SE, Estância/SE, São 

Domingos/SE, Nossa Senhora da Glória/SE, Colônia 13 – Lagarto/SE, Laranjeiras/SE, 

Propriá/SE, Poço Verde/SE e Japaratuba/SE. 

 

2.5.1 O curso de Química Licenciatura da UFS na modalidade EP 

 

O curso de Licenciatura em Química na UFS é ofertado na modalidade de Ensino 

Presencial desde 1971 no Campus Prof. José Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE. Já no 

Campus Prof. Alberto Carvalho - Itabaiana/SE, a Licenciatura em Química teve sua primeira 

oferta de vagas em 2006 com a fundação do referido Campus. 

O ingresso no curso em ambos os campi acontece por meio de seleção (vestibular) 

promovida pela Coordenação de Concursos Vestibulares (CCV) anualmente. Para o Campus 

Prof. José Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE são ofertadas 60 (sessenta) vagas no 

período noturno. No Campus Prof. Alberto Carvalho - Itabaiana/SE são oferecidas 50 

(cinquenta) vagas no período vespertino. 

O tempo de integralização dos créditos para o período vespertino é de 08 (oito) 

períodos letivos, ou seja, quatro anos. Já para o período noturno, o tempo para integralizar os 

créditos é de dez períodos letivos, 05 (cinco) anos.    

A carga horária do curso de Licenciatura em Química na modalidade presencial – 

Campus Prof. José Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE e no curso ofertado na modalidade 

EaD é 2820h. Já no Campus Prof. Alberto Carvalho - Itabaiana/SE a carga horária é de 3030h, 

devendo fazer a articulação entre teoria e prática. 

O Departamento de Química da UFS do Campus Prof. José Aloísio de Campos - São 

Cristóvão/SE é composto por 40 (quarenta) docentes. Desses 38 (trinta e oito) são efetivos e 

02 (dois) são professores substitutos. Cerca de 530 (quinhentos e trinta) alunos estão 

matriculados no curso de Química Licenciatura neste Campus4. 

 

 

____________________________ 
4,5 Disponível em: <http://www.sigaa.ufs.br. Acesso em: 10 de fev. 2013. 
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Para o Campus Prof. Alberto Carvalho - Itabaiana/SE tem-se um total de 13 

professores, sendo que destes, 11 (onze) são professores efetivos, 01 (um) é substituto e 01 

(um) é temporário. O número de estudantes matriculados no curso neste Campus fica em 

torno de 226 (duzentos e vinte e seis) 5.   

 

2.5.2 O Centro de Educação Superior a Distância da Universidade Federal de Sergipe 

(CESAD/UFS)   

 

2.5.2.1 Histórico do CESAD 

 

No âmbito do Ensino a Distância (EaD), a UFS vem acumulando algumas 

experiências: criação do Núcleo de Comunicação e Educação (NUCE), em 1996; criação da 

Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD), no Departamento de Educação, em 1998; e, 

em parceria com a Universidade Aberta e a Distância do Brasil (UNIREDE) e a Secretaria de 

Educação do Estado de Sergipe (SEED), foi ofertado o Curso TV Escola e os Desafios de 

Hoje, que atendeu cerca de 3000 alunos. Atualmente, oferece o Curso Multimídia em 

Educação em parceria com o Governo do Estado e municípios sergipanos 6. 

O Centro de Educação Superior a Distância (CESAD) é o centro responsável pelo 

funcionamento do EaD no Estado de Sergipe por meio da Universidade Federal de Sergipe. 

O Programa de Educação Superior a Distância iniciou suas atividades com a oferta 

de setes cursos de Licenciatura: Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras-

Português, Matemática e Química.  Atualmente também é ofertado o curso de Bacharelado 

em Administração Pública 7. 

Com a criação do CESAD, foram institucionalizados polos regionais de ensino de 

graduação a distância em alguns municípios do interior do Estado de Sergipe. No ano de 

2007, foram contemplados os municípios de Arauá, Areia Branca, Brejo Grande, Estância, 

Japaratuba, Laranjeiras, Poço Verde, Porto da Folha e São Domingos 8. Hoje o ensino 

estende-se também aos municípios de Carira, Nossa Senhora da Glória e Propriá. A figura 01 

mostra a distribuição geográfica dos polos de apoio presencial pelos municípios do Estado de 

Sergipe. 

 

 
 
__________________________ 
6,7,8 Disponível em: <http:www.cesad.ufs.br. Acesso em: 15 de Nov. de 2012. 
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                    Figura01: Distribuição geográfica dos polos de apoio presencial da UAB em Sergipe 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FONTE: Disponível em: http://www.mec.gov.br/uab 

 

2.5.2.2 Forma de ingresso nos cursos oferecidos pelo CESAD 

 

Com o rápido avanço da internet e as novas tecnologias da informação, muito tem se 

falado a respeito do Ensino a Distância. Em Sergipe, a UFS oferece cursos a distância e 

proporciona aos estudantes dos cursos da modalidade presencial a opção em cursar disciplinas 

online. Esses cursos tentam suprir a necessidade de levar educação para aquelas pessoas que 

moram em um município afastado da capital e/ou que não teriam condições de se deslocar 

todos os dias. 

Para ingressar em um curso da UFS na modalidade a Distância, o candidato deverá 

se submeter ao processo de vestibular. O primeiro vestibular para os cursos do 

CESAD/UFS/UAB foi realizado no mês de julho de 2007. O modelo adotado segue os 

mesmos padrões do vestibular para os cursos presenciais da Universidade Federal de Sergipe. 

Sendo assim, todos os procedimentos são realizados sob a tutela da Coordenação de 

Concursos Vestibulares – CCV. Entretanto, o vestibular para EaD possui calendário próprio, 

sendo realizado anualmente. Até o presente momento foram realizadas 4 (quatro) seleções 

para o ingresso em cursos do CESAD/UFS/UAB, respectivamente nos anos de: 2007, 2008, 

2010 e 2011. 
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As provas são realizadas em caráter presencial e simultaneamente para as vagas 

ofertadas em todos os polos. Convém destacar que cada polo apresenta sua própria oferta de 

cursos e vagas. 

As inscrições são realizadas presencialmente, no Campus situado na Cidade 

Universitária Prof. José Aloísio de Campos, em São Cristóvão/SE. Os candidatos são 

atendidos em calendário previamente definido, dividido a partir dos polos de atuação. 

Somente poderão participar deste processo seletivo os candidatos que concluíram o Ensino 

Médio ou equivalente. 

No intuito de contemplar as perspectivas dos objetivos propostos pela Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), 50% (cinquenta por cento) das vagas são destinadas aos candidatos 

que atuam como professores da rede pública de ensino. 

 

2.5.2.3 Aspectos Pedagógicos 

 

Os cursos oferecidos pelo CESAD têm a mesma duração dos cursos oferecidos pela 

UFS na modalidade presencial, ou seja, os cursos de Licenciatura têm duração de 04 a 05 

anos e de 05 cinco anos para o Bacharelado em Administração Pública. 

Durante o curso, o aluno recebe as aulas em módulos impressos com o conteúdo da 

disciplina. O aluno tem acesso também a um material didático preparado para internet, que 

pode ser acessado de qualquer computador conectado à rede mundial de computadores. 

Nos polos, o aluno conta com técnicos nos laboratórios de informática para tirar 

dúvidas quanto à utilização do ambiente virtual. Ainda nos polos, os alunos deveriam ter as 

aulas práticas das disciplinas que necessitam de laboratório específico, porém tais laboratórios 

encontram-se em fase de construção e implantação9.  

Cada disciplina é coordenada por um professor, o qual, juntamente com os tutores 

presenciais e os tutores que atuam a distância dão suporte ao aluno, esclarecendo assuntos 

específicos, auxiliando no desenvolvimento das atividades ou mesmo tirando as mais diversas 

dúvidas.  

A interação entre o aluno e os tutores a distância é realizada através de um ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA) que envolve um conjunto de ferramentas como chats, fóruns, 

notícias, mensagens e interação. 

 
________________________ 
9 Disponível em: <http:www.cesad.ufs.br>. Acesso em: 13 de fev. de 2013. A constatação da ausência de 
laboratórios nos polos pode ser feita em lócus em meio às visitas realizadas. 
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As provas e avaliações do CESAD são feitas a distância (atividades complementares) 

e presencialmente, no município correspondente à escolha do aluno no ato da sua inscrição. 

Se, ao longo da disciplina cursada, o aluno não sentiu necessidade de tirar suas dúvidas com 

professores e/ou tutores, nos polos disponibilizados, o dia de prova é o único em que o aluno 

é obrigado a estar presente no polo. 

Ao concluir o curso, o aluno do CESAD receberá o Diploma com a mesma validade 

dos Diplomas emitidos pela Universidade Federal de Sergipe, reconhecidos nacionalmente. 

 
 

2.5.2.4 Plataforma Moodle 

 

A plataforma Moodle é o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado pelo 

CESAD/UFS/UAB. Através desta plataforma o aluno matriculado nos cursos na modalidade 

EaD poderá ter acesso aos seguintes recursos: 

 Conteúdo programático (syllabus) das disciplinas; 

 Fórum de discussão; 

 Tarefas complementares; 

 Chats; 

 Quadro de avisos de eventos e atividades; 

 Interação com os tutores; 

 Objetos de aprendizagem. 

As figuras 02 e 03 mostram o layout para acesso da Plataforma Moodle utilizada 

pelos cursos do CESAD.  

                Figura 02. Tela inicial do site do CESAD  

 

 

 

 

 

 

 

                 
 
 
 
                 FONTE: http://www.cesad.ufs.br 

http://www.cesad.ufs.br/
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         Figura 03. Tela de acesso ao AVA (Plataforma MOODLE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                 
 
 
 
          
         FONTE: http://www.cesad.ufs.br 
                

2.5.2.5 Cursos ofertados pelo CESAD/UFS/UAB 

 

Por apresentarem duas formas de tutoria – presencial e a distância – os cursos 

oferecidos pelo CESAD/UFS/UAB podem ser classificados segundo a literatura de 

semipresencial. 

Abaixo, no quadro 04, é apresentada a distribuição de cursos e suas respectivas vagas 

nos polos implantados 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
10 Disponível em: <http:www.cesad.ufs.br/polos>. Acesso em 13 de fev. de 2013. 
Todos os dados referentes aos aspectos geográficos (localização e população) dos municípios foram adquiridos 
por meio de consulta ao site Wikipédia e baseados em dados do Censo 2010 do IBGE. 

http://www.cesad.ufs.br/
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Quadro 04. Informações geográficas e sobre os cursos ofertados em cada Polo de Apoio 
Presencial do CESAD 

POLO/MUNICÍPIO INFORMAÇÕES 

 

 

 

Arauá/SE 

Localização do Município: localizado no Leste, sentido sul do Estado de 
Sergipe. 
Distância da capital: 82 km. 
População aproximada: 9.699 habitantes. 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,621 - considerado médio. 
Cursos ofertados pelo CESAD: Letras/Português (50 vagas); Matemática 
(50 vagas); História (50 vagas); Geografia (50 vagas); Química (50 vagas); 
Física (50 vagas); Biologia (50 vagas). 
Total de vagas oferecidas: 350. 

 

 

 

Areia Branca/SE 

Localização do Município: Agreste sergipano. 
Distância da capital: 36 km. 
População aproximada: 16.882 habitantes. 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,644 - considerado médio. 
Cursos ofertados pelo CESAD: Letras/Português (50 vagas); Matemática 
(50 vagas); História (50 vagas); Geografia (50 vagas); Química (50 vagas); 
Física (50 vagas); Biologia (50 vagas). 
Total de vagas oferecidas: 350. 

 

 

 

Brejo Grande/SE 

Localização do Município: Leste sergipano. 
Distância da capital: 137 km. 
População aproximada: 7.745 habitantes. 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,55 - considerado médio. 
Cursos ofertados pelo CESAD: Letras/Português (50 vagas); Matemática 
(50 vagas); História (50 vagas); Geografia (50 vagas); Biologia (50 vagas). 
Total de vagas oferecidas: 250 

 

 

Estância/SE 

Localização do Município: Leste de Sergipe. 
Distância da capital: 70 km. 
População aproximada: 64.6476 habitantes. 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,672 - considerado médio. 
Cursos ofertados pelo CESAD: Letras/Português (50 vagas); Matemática 
(50 vagas); História (50 vagas); Geografia (50 vagas); Química (50 vagas); 
Física (50 vagas); Biologia (50 vagas). 
Total de vagas oferecidas: 350. 

 

 

 

Laranjeiras/SE 

Localização do Município: Leste sergipano, Baixo Cotinguiba. 
Distância da capital: 19 km. 
População aproximada: 26.903 habitantes. 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,642 - considerado médio. 
Cursos ofertados pelo CESAD: Letras/Português (50 vagas); Matemática 
(50 vagas); História (50 vagas); Geografia (50 vagas); Química (50 vagas); 
Física (50 vagas); Biologia (50 vagas). 
Total de vagas oferecidas: 350 

 

 

 

Japaratuba/SE 

Localização do Município: Vale do Cotinguiba, região Leste, sentido Norte 
do Estado. 
Distância da capital: 54 km. 
População aproximada: 16.874 habitantes. 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,651 - considerado médio. 
Cursos ofertados pelo CESAD: Letras/Português (50 vagas); Matemática 
(50 vagas); História (50 vagas); Química (50 vagas); Física (50 vagas); 
Biologia (50 vagas). 
Total de vagas oferecidas: 300. 

 Localização do Município: Agreste do Estado. 
Distância da capital: 145 km. 
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Poço Verde/SE 

População aproximada: 21.968 habitantes. 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,597 - considerado médio. 
Cursos ofertados pelo CESAD: Letras/Português (50 vagas); Matemática 
(50 vagas); História (50 vagas); Geografia (50 vagas); Química (50 vagas); 
Física (50 vagas); Biologia (50 vagas). 
Total de vagas oferecidas: 350 

 

 

Porto da Folha/SE 

Localização do Município: Sertão do Estado, direção Norte. 
Distância da capital: 165 km. 
População aproximada: 27.124 habitantes. 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,556 - considerado médio. 
Cursos ofertados pelo CESAD: Letras/Português (50 vagas); Matemática 
(50 vagas); História (50 vagas); Geografia (50 vagas); Biologia (50 vagas). 
Total de vagas oferecidas: 250. 

 

 

São Domingos/SE 

Localização do Município: Agreste do Estado.  
Distância da capital: 55 km. 
População aproximada: 10.257 habitantes. 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,594 - considerado médio. 
Cursos ofertados pelo CESAD: Letras/Português (50 vagas); Matemática 
(50 vagas); História (50 vagas); Geografia (50 vagas); Química (50 vagas); 
Física (50 vagas); Biologia (50 vagas). 
Total de vagas oferecidas: 350. 

 

 

Carira/SE 

Localização do Município: Sertão do Estado, direção Oeste. 
Distância da capital: 112 km. 
População aproximada: 19.990 habitantes. 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,581 - considerado médio. 
Cursos ofertados pelo CESAD: Letras/Português (50 vagas); Matemática 
(50 vagas); História (50 vagas); Geografia (50 vagas). 
Total de vagas oferecidas: 200. 

 

 

Nossa Senhora das 

Dores/SE 

Localização do Município: Agreste do Estado. 
Distância da capital: 72 km. 
População aproximada: 24.579 habitantes. 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,637 - considerado médio. 
Cursos ofertados pelo CESAD: Letras/Português (50 vagas); Matemática 
(50 vagas); História (50 vagas); Geografia (50 vagas). 
Total de vagas oferecidas: 200. 

 

 

 

Colônia13 - 

Lagarto/SE 

Obs.: Cabe aqui mencionar que Colônia 13, local onde foi implantado um 
polo de apoio presencial do CESAD, é um povoado do município de 
Lagarto. Os dados aqui expressos condizem a realidade do município e não 
do referido povoado. 
Localização do Município: Agreste do Estado. 
Distância da capital: 75 km. 
População aproximada: 95.746 habitantes. 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,614 - considerado médio. 
Cursos ofertados pelo CESAD: Matemática (50 vagas); História (50 vagas); 
Química (50 vagas); Biologia (50 vagas). 
Total de vagas oferecidas: 200. 

 

 

Propriá/SE 

Localização do Município: localizado ao Norte, direção Leste do Estado. 
Distância da capital: 98 km. 
População aproximada: 28.457 habitantes. 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,653 - considerado médio. 
Cursos ofertados pelo CESAD: Letras/Português (50 vagas); Matemática 
(50 vagas); História (50 vagas); Geografia (50 vagas); Química (50 vagas); 
Física (50 vagas); Biologia (50 vagas). 
Total de vagas oferecidas: 350. 
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Nossa Senhora da 

Glória/SE 

 

 

Localização do Município: Sertão sergipano. 
Distância da capital: 126 km. 
População aproximada: 32.514 habitantes 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,631 - considerado médio. 
Cursos ofertados pelo CESAD: Letras/Português (50 vagas); Matemática 
(50 vagas); História (50 vagas); Geografia (50 vagas); Química (50 vagas); 
Física (50 vagas); Biologia (50 vagas). 
Total de vagas oferecidas: 350. 

 

 

São Cristóvão/SE 

Localização do Município: Leste do Estado. 
Distância da capital: 26 km. 
População aproximada: 78.876 habitantes. 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,7 - considerado médio. 
Cursos ofertados pelo CESAD: Administração Pública (200 vagas). 
Total de vagas oferecidas: 200. 

Total de vagas 
ofertadas pelo 
CESAD/UFS por polo 
e curso 

                         
                     4.400 vagas 

 

Os dados relativos aos polos e suas respectivas vagas anteriormente expressos foram 

obtidos no 1º semestre de 2011. Cabe aqui destacar que o polo de Areia Branca foi extinto e 

os alunos que faziam parte deste, foram transferidos para os polos de São Domingos e 

Laranjeiras. 

Analisando o quadro 04 podemos notar que o CESAD/UFS/UAB oferece 08 opções 

de cursos de graduação: sete Licenciaturas e um Bacharelado.  Ainda do quadro 04 pode-se 

averiguar que a expansão da Educação Superior, em termos de Ensino a Distância, não tem 

apenas um sentido de ampliação geográfica, mas também um sentido de ampliação social, 

movimento pelo qual foram incorporados municípios e, como consequência suas populações, 

antes distantes ou até mesmo excluídas desse grau de formação.  Nos capítulos III e IV 

discutiremos de forma mais profunda o processo de expansão das IES, bem como a inclusão 

social proferida por tal processo. 

Com base em dados apresentados pelo Plano de Desenvolvimento Institucional 

2010-2014 da Universidade Federal de Sergipe, há ainda a previsão de mais quatro polos de 

apoio presencial para serem instalados no Estado de Sergipe. Segue quadro 05 com as devidas 

informações. 
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Quadro 05. Previsão de criação de novos Polos de Apoio Presencial 

Previsão de novos polos Inclusão Situação 
 

Canindé do São Francisco 
Plano de Ação 
Articulado - PAR 

Aprovado pelo Fórum Permanente da Educação 
Básica, aguardando Portaria do MEC/CAPES 

Boquim Plano de Ação 
Articulado - PAR 

Proposta encaminhada pela Prefeitura 

Cristinapólis Plano de Ação 
Articulado - PAR 

Proposta encaminhada pela Prefeitura 

Indiaroba Plano de Ação 
Articulado - PAR 

Proposta encaminhada pela Prefeitura 

FONTE: Disponível no Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2014 da Universidade Federal de Sergipe 
 

Fazendo uma análise do quadro 05, pode-se notar que o processo de expansão por 

meio da interiorização das IES e, em particular da UFS, acontece de maneira contínua e 

igualitária, uma vez que diversos campus e polos de apoio presencial estão em fase de análise 

ou sendo implementados em regiões do interior desassistidas pelo sistema Federal de Ensino 

Público.    

 

2.5.2.6 Estrutura organizacional do CESAD 

 

A estrutura organizacional do Centro de Educação Superior a Distância da UFS 

obedece ao seguinte modelo: Coordenação Geral e Vice Coordenação apoiadas em 

coordenações específicas, a saber: Diretoria Administrativa e Financeira, Diretoria 

Pedagógica, Núcleo de TI (Tecnologia da Informação), Núcleo de Avaliação, Núcleo de 

Produção de Material Didático, Núcleo de Serviços Gráficos e Audiovisuais, Núcleo de 

Formação Continuada e Assessoria de Comunicação. Há ainda as coordenações mais 

específicas de cada curso: Coordenação de Curso, Coordenação de Disciplina, Coordenação 

de Tutoria e os Tutores – presenciais e a distância. 

O CESAD conta com cerca de 90 (noventa) professores-coordenadores de disciplinas 

- responsáveis pela elaboração do material didático e das provas, 197 (cento e noventa e sete) 

tutores (presenciais e a distância) - responsáveis pela correção das avaliações e pelo 

esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo didático ou a respeito da manipulação da 

plataforma, 14 (quatorze) coordenadores de polos - responsáveis pela gestão dos polos de 

apoio presencial e 61 (sessenta e um) profissionais administrativos entre efetivos, estagiários e 

contratados.   

O CESAD/UFS/UAB sustenta-se a partir de parceria entre o Governo Federal, 

representado pela UFS, o Governo Estadual e o Governo Municipal, tendo cada instância 



80 

 

obrigações visando a implantação do EaD público no Estado através de uma metodologia que 

se aplica totalmente à distância, via internet através da Plataforma Moodle. 

Fica a cargo da Universidade Federal de Sergipe, a seleção dos professores e demais 

profissionais e a cargo do MEC, o financiamento dos custos através do FNDE – Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. Cabe ao Estado a responsabilidade de prover os 

polos com recursos didáticos necessários aos cursos e as Prefeituras ficam responsáveis pela 

montagem da estrutura física do polo: salas de aula para realização das provas presenciais, 

espaços para bibliotecas e salas de estudo, estrutura administrativa e o laboratório de 

informática. 

 

2.6 O Curso de Licenciatura em Química na modalidade EaD 

 

O curso de Química Licenciatura é ofertado pelo CESAD/UFS/UAB em 09 (nove) 

dos 14 (quatorze) polos. Como exposto anteriormente, os polos nos quais o curso é ofertado 

são: Arauá/SE, Estância/SE, São Domingos/SE, Propriá/SE, Nossa Senhora da Glória/SE, 

Colônia 13-Lagarto/SE, Poço Verde/SE, Laranjeiras/SE e Japaratuba/SE. Em cada polo foram 

ofertadas 50 (cinquenta) vagas por ano/processo seletivo, como indicado no quadro 06. 

Ao longo dos 04 (quatro) processos seletivos até então realizados - 2007, 2008, 2010 

e 2011 - obteve-se um total de 1150 (mil cento e cinquenta) estudantes que ingressaram no 

curso de Licenciatura em Química no EaD da UFS. 

Atualmente tem-se um total de 259 (duzentos e cinquenta e nove) graduandos 

considerados ativos, segundo dados expressos no SIGAA/UFS, distribuídos nos nove polos. 

Em oportunidade posterior, no Capítulo IV, estaremos discutindo tal dado, pois esse remete a 

aspectos relacionados à evasão no curso.  

Quanto à carga horária do curso, essa totaliza 2820h (duas mil oitocentas e vinte 

horas). A grade curricular seguida é a mesma da utilizada no ensino presencial no Campus 

Prof. José Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE. O tempo para integralização dos créditos é 

de 05 (quatro) anos, ou seja, 10 (dez) períodos letivos. 

O processo de ensino-aprendizagem acontece quase que em tempo integral por meio 

do AVA (via web).  
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        Quadro 06. Número de vagas ofertadas para o curso de Química Licenciatura da  
        UFS na modalidade EaD por município/polo 

 
 
Municípios/Polos 

 
Vagas ofertadas para o Curso de  

Química Licenciatura na UFS por ano/seleção 

 
 

2007.2 2008.2 2010.2 2011.2 

Arauá/SE 00 50 00 50 

Areia Branca/SE 50 50 00 00 
Brejo Grande/SE 00 00 00 00 
Estância/SE 50 50 50 50 

Japaratuba/SE 00 50 50 00 
Laranjeiras/SE 50 50 50 00 
Poço Verde/SE 00 50 00 00 
Porto da Folha/SE 00 00 00 00 
São Domingos/SE 00 50 50 50 
Carira/SE 00 00 00 00 
N. Srª das Dores/SE 00 00 00 00 

Colônia13Lagarto/SE 00 50 00 50 

Propriá/SE 00 50 50 00 
N. Srª. da Glória/SE 00 50 00 50 

Total de vagas para o 
curso de Química 
Licenciatura por 
município/polo 

 
150 

 
500 

 
250 

 
250 

        FONTE: Dados cedidos pela Diretoria Geral do CESAD/UFS. 
 

Quanto a realização das práticas experimentais, as turmas do EaD realizam os 

devidos experimentos  no Departamento de Química do Campus Prof. José Aloísio de 

Campos - São Cristóvão/SE. Tal fato acontece devido à inexistência de laboratórios nos Polos 

de Apoio Presencial. Ao longo do Capítulo IV, onde são tratados aspectos referentes às 

condições de oferta do curso, far-se-á discussões acerca da importância da prática 

experimental e as consequências trazidas pela falta de tal recurso para o processo de ensino-

aprendizagem.    

O corpo docente constituinte do curso na modalidade EaD da UFS é formado por 

professores efetivos e substitutos do Departamento de Química, tanto os docentes do Campus 

Prof. Alberto Carvalho - Itabaiana/SE, quanto os docentes do Campus Prof. José Aloísio de 

Campos - São Cristóvão/SE atuam no CESAD. 

Outros integrantes do sistema de ensino no EaD são os tutores. No CESAD, os 

tutores são divididos em dois grupos de acordo com suas atribuições no processo de ensino-

aprendizagem: tutores a distância e tutores presenciais. Cabe aqui ressaltar que os tutores 

passam por um processo seletivo para atuar no quadro de tutoria do CESAD. O pagamento 
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pelo exercício da tutoria se dá por meio de bolsas pagas pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior). 

No Capítulo III estaremos expondo mais resultados da pesquisa e desenvolvendo 

outras discussões, momento oportuno para expor e discutir as atribuições e atuações de cada 

tipo de tutor no CESAD. 

Tendo exposto alguns aspectos do curso de Licenciatura em Química ofertado pelo 

CESAD/UFS/UAB, traremos algumas características do curso de Química Licenciatura 

oferecido por outras instituições de ensino no Brasil. 

 
2.6.1 Perfil geral dos cursos de Química Licenciatura na modalidade EaD 
 

De maneira geral, os cursos estão constituídos em quatro partes: formação geral em 

Ciências, formação específica em Química, Práticas Educacionais, Estágio e Trabalho de 

Conclusão de Curso.  

Após cursar disciplinas gerais das diversas áreas, Matemática, Física, Educação e 

Ciências Naturais, o aluno passa a estudar matérias específicas: Química Orgânica e 

Inorgânica, Química Analítica, Transformações, Química Ambiental, Materiais, Eletricidade e 

Magnetismo. O currículo inclui disciplinas da área de Pedagogia e Educação, Gestão 

Educacional, Currículo Escolar e Administração Escolar.  

As aulas práticas são realizadas em laboratórios instalados nos polos presenciais, ou 

em institutos que mantêm convênio com a faculdade/universidade. Algumas instituições 

exigem a realização de seminários no decorrer do curso. No último período, são exigidas a 

realização de estágio e a entrega de um trabalho de conclusão de curso.   

No quadro 07 é feita a exposição de informações gerais de algumas IES que ofertam 

o curso de Licenciatura em Química a Distância. Por meio da análise do referido quadro 

pode-se traçar um comparativo entre as Instituições e seus cursos no que concerne a aspectos 

como carga horária do curso, sistema utilizado no processo de ensino-aprendizagem, a 

frequência com acontecem os encontros presenciais, a duração do curso e a mensalidade paga. 
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Quadro 07: Informações acerca das Instituições e dos Cursos de Licenciatura em Química na 
modalidade EaD 
INSTITUIÇÕES QUE 
OFERTAM O CURSO 
DE LICENCIATURA 
EM QUÍMICA NA 
MODALIDADE EaD 

 
INFORMAÇÕES ACERCA DO CURSO 

 
 

IFMA (MA) 

Duração do curso: 03 anos e meio. 
Carga horária do curso: 3.260 horas. 
Aulas/encontros presenciais: mensalmente. 
Sistema utilizado: não há um modelo predominante, mas o uso combinado 
de alguns deles (como web, vídeo-aula e tele aula). 
Mensalidade: não há. 

 
IFMT (MT) 

Duração do curso: 03 anos. 
Carga horária do curso: 3.000 horas. 
Aulas/encontros presenciais: mensalmente. 
Sistema utilizado: web. 
Mensalidade: não há. 

 
 

UeCe (CE) 

Duração do curso: 04 anos e meio. 
Carga horária do curso: 3.196 horas. 
Aulas/encontros presenciais: semanalmente. 
Sistema utilizado: não há um modelo predominante, mas o uso combinado 
de alguns deles (como web, vídeo-aula e tele aula). 
Mensalidade: não há. 

 
 

Uenf (RJ) 

Duração do curso: 04 anos e meio. 
Carga horária do curso: 3.460 horas. 
Aulas/encontros presenciais: a cada 15 dias. 
Sistema utilizado: não há um modelo predominante, mas o uso combinado 
de alguns deles (como web, vídeo-aula e tele aula). 
Mensalidade: não há. 

           
UEPB (PB) 

Duração do curso: 04 anos. 
Carga horária do curso: 3.200 horas. 
Aulas/encontros presenciais: em intervalos superiores a um mês. 
Sistema utilizado: web. 
Mensalidade: não há. 

 
 

Ufam (AM) 

Duração do curso: 04 anos. 
Carga horária do curso: 2.855 horas. 
Aulas/encontros presenciais: em intervalos superiores a um mês. 
Sistema utilizado: não há um modelo predominante, mas o uso combinado 
de alguns deles (como web, vídeo-aula e tele aula). 
Mensalidade: não há. 

 
UFC (CE) 

Duração do curso: 04 anos. 
Carga horária do curso: 2.880 horas. 
Aulas/encontros presenciais: mensalmente.  
Sistema utilizado: web. 
Mensalidade: não há. 

 
UFJF (MG) 

Duração do curso: 04 anos e meio. 
Carga horária do curso: 2.800horas. 
Aulas/encontros presenciais: mensalmente. 
Sistema utilizado: não há um modelo predominante, mas o uso combinado 
de alguns deles (como web, vídeo-aula e tele aula). 
Mensalidade: não há. 

 
UFMA (MA) 

Duração do curso: 04 anos. 
Carga horária do curso: 3.030 horas. 
Aulas/encontros presenciais: mensalmente. 
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Sistema utilizado: não há um modelo predominante, mas o uso combinado 
de alguns deles (como web, vídeo-aula e tele aula). 
Mensalidade: não há. 

 
UFMG (MG) 

Duração do curso: 04 anos e meio. 
Carga horária do curso: 2.985 horas. 
Aulas/encontros presenciais: semanalmente. 
Sistema utilizado: não há um modelo predominante, mas o uso combinado 
de alguns deles (como web, vídeo-aula e tele aula). 
Mensalidade: não há. 

 
UFPA (PA) 

Duração do curso: 04 anos. 
Carga horária do curso: 3.141 horas. 
Aulas/encontros presenciais: semanalmente.  
Sistema utilizado: web. 
Mensalidade: não há. 

 
UFPI (PI) 

Duração do curso: 04 anos e meio. 
Carga horária do curso: 3.200 horas. 
Aulas/encontros presenciais: a cada 15 dias.  
Sistema utilizado: web. 
Mensalidade: não há. 

            
UFRJ (RJ) 

Duração do curso: 05 anos. 
Carga horária do curso: 3.185 horas. 
Aulas/encontros presenciais: semanalmente.  
Sistema utilizado: web. 
Mensalidade: não há. 

 
UFRN (RN) 

Duração do curso: 04 anos. 
Carga horária do curso: 2.850 horas. 
Aulas/encontros presenciais: semanalmente. 
Sistema utilizado: não há um modelo predominante, mas o uso combinado 
de alguns deles (como web, vídeo-aula e tele aula). 
Mensalidade: não há. 

 
UFT (TO) 

Duração do curso: 04 anos. 
Carga horária do curso: 3.560 horas. 
Aulas/encontros presenciais: mensalmente.  
Sistema utilizado: web. 
Mensalidade: não há. 

 
UFVJM (MG) 

Duração do curso: 04 anos. 
Carga horária do curso: 2.820 horas. 
Aulas/encontros presenciais: semanalmente.  
Sistema utilizado: web. 
Mensalidade: não há. 

 
Uneb-BA (BA) 

Duração do curso: 04 anos. 
Carga horária do curso: 3.050 horas. 
Aulas/encontros presenciais: semanalmente.  
Sistema utilizado: web. 
Mensalidade: não há. 

 
Unifal-MG (MG) 

Duração do curso: 04 anos e meio. 
Carga horária do curso: 3.178 horas. 
Aulas/encontros presenciais: semanalmente.  
Sistema utilizado: web. 
Mensalidade: não há. 

 
Unimes (SP) 

Duração do curso: 03 anos. 
Carga horária do curso: 3.160 horas. 
Aulas/encontros presenciais: semanalmente. 
Sistema utilizado: não há um modelo predominante, mas o uso combinado 
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de alguns deles (como web, vídeo-aula e tele aula). 
Mensalidade: $11 

 
Unitau (SP) 

Duração do curso: 03 anos. 
Carga horária do curso: 3.300 horas. 
Aulas/encontros presenciais: semanalmente. 
Sistema utilizado: não há um modelo predominante, mas o uso combinado 
de alguns deles (como web, vídeo-aula e tele aula). 
Mensalidade: $$12 
 

 
 

Uniube (MG) 

Duração do curso: 03 anos. 
Carga horária do curso: 2.960 horas. 
Aulas/encontros presenciais: mensalmente. 
Sistema utilizado: não há um modelo predominante, mas o uso combinado 
de alguns deles (como web, vídeo-aula e tele aula). 
Mensalidade: $$12 

 
 

UFS (SE) 

Duração do curso: 04 anos. 
Carga horária do curso: 2.820 horas. 
Aulas/encontros presenciais: a cada 15 dias. 
Sistema utilizado: web. 
Mensalidade: não há. 

FONTE: Revista Guia do Estudante e Educação a Distância. 1ª Edição. São Paulo: Editora Abril, 2011. 

 

Na próxima seção far-se-á uma discussão no tocante os principais aspectos 

analisados na literatura como essenciais ao levantamento e a análise das características 

socioeconômicas dos graduandos em Química Licenciatura da UFS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 
11, 12 Legenda: valor da mensalidade paga no curso. 
($) até R$ 200,00; ($$) de R$ 200,00 até R$ 300,00. 
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CAPÍTULO III 

 

PERFIL DOS GRADUANDOS EM QUÍMICA LICENCIATURA DA UFS: UMA 

ANÁLISE DE CARACTERÍSTICAS SÓCIOECONÔMICAS 

 

 Nesta seção serão elencados, de acordo com os critérios expostos pela literatura, os 

principais fatores a serem observados durante a análise e o delineamento de um possível perfil 

socioeconômico dos graduandos em Licenciatura em Química da Universidade Federal de 

Sergipe nas duas modalidades de ensino, Ensino Presencial e Ensino a Distância. Dar-se 

início neste capítulo a exposição e discussão dos dados secundários.  

 

3.1 Diversidade X Diferença X Desigualdade X Desconexão  

 

É comum ouvirmos e vermos o termo diversidade sendo utilizado para demonstrar 

distorções existentes em determinado grupo de indivíduos. Inúmeras vezes na literatura 

encontraram-se discussões a respeito da discrepância nas características do alunado nas 

Instituições de Ensino Superior, mas o que está por trás desse desnivelamento existente nas 

particularidades de estudantes de um mesmo curso? Quais as condições ou situações que 

contribuem para a altercação entre um dado graduando e outro?  

 Partindo das indagações expostas anteriormente, iniciaremos esse capítulo com uma 

breve discussão sobre o significado dos termos Diversidade, Diferença, Desigualdade e 

Desconexão, com o objetivo de melhor compreender o que gera o elevado grau de 

heterogeneidade entre determinado grupo social, em particular os alunos do curso de Química 

Licenciatura da UFS. 

Exemplificando as discussões realizadas por Canclini (2009) no tocante a distinção 

entre Diferença e Desigualdade, pode-se citar que as teorias do étnico e do nacional são, em 

geral, teorias das diferenças. Por outro lado, o marxismo e outras correntes 

macrossociológicas (tais como as que se ocupam do imperialismo e da dependência) dedicam-

se à desigualdade. 

Para Canclini (2009), existem três maneiras frequentes de falar na questão da 

diferença de forma concreta e sem desvios de conceituação. De acordo com o autor, a 

primeira forma consiste na análise de uma teoria da desigualdade deve revelar que os 

processos de diferenciação derivam da distribuição desigual dos recursos em cada sociedade. 

A segunda tendência é não legitimar unicamente aqueles enfoques surgidos de uma 
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experiência particular. A terceira vertente diz respeito a não proposições de explicações 

teóricas da diferença resultantes de uma experiência histórica que, ao não se deixarem 

desafiar pelas mudanças ou por aqueles que veem a alteridade a partir do lado oposto, correm 

o risco de dogmatizar-se. 

Para Canclini (2009) as diferenças entre determinados grupos, comunidades, etc., 

manifestam-se com maior evidência na diversidade das línguas, nas relações comunitárias, 

nas concepções de trabalho e de família, nos modos complexos de simbolizar estes processos 

sociais, e não tão somente nas condições étnicas. 

 

Os indígenas não são diferentes apenas pela sua condição 
étnica, mas também porque a reestruturação neoliberal 
dos mercados agrava sua desigualdade e exclusão. 
Sabemos em quantos casos sua discriminação étnica 
adota formas comuns a outras condições de 
vulnerabilidade: são desempregados, pobres, migrantes 
sem documentos, homeless, desconectados. Para milhões, 
o problema não é manter “campos sociais alternativos”, 
mas ser incluídos, chegar a se conectarem, sem que isto 
atropele sua diferença nem os condene à desigualdade. 
Em suma, ser cidadãos em sentido intercultural 
(CANCLINI, 2009, p. 66). 

 
 

Outro autor que trata da questão da diferença é Bourdieu (1980). Para Bourdieu 

(1980) apud Canclini (2009), as perguntas fundadoras são baseadas em duas: 1) como estão 

estruturadas a reprodução e a diferenciação social, de maneira econômica e simbólica?; 2) 

como é realizada a articulação entre o econômico e o simbólico nos processos de reprodução, 

desigualdade e construção do poder? 

Tais indagações criadas por Bourdieu (1980) apud Canclini (2009), são respondidas 

pela retomada de duas ideias centrais do marxismo: a sociedade está estruturada em classes 

sociais e as relações entre as classes são relações de luta.  

Para Canclini (2009), as diferenças e as desigualdades econômicas entre as classes 

são significativas em relação às outras formas de poder (simbólico) que contribuem para a 

reprodução e a diferenciação social. A classe dominante pode impor-se no plano econômico, e 

reproduzir esta dominação, se ao mesmo tempo consegue hegemonizar o campo cultural. Por 

meio de tal afirmação podemos afirmar que as diferenças e a identidade de um determinado 

grupo - entenda-se grupo como classe social, comunidade, adeptos de uma religião ou modo 

de vida - não consistem meramente em aspectos culturais ou étnicos, mas sim, por meio da 

soma de variáveis. 
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A classe social não pode ser definida por uma só variável 
ou propriedade (sequer a mais determinante: “o volume e 
a estrutura do capital”) nem por “uma soma de 
propriedades” (origem social + rendimentos + nível de 
instrução), “mas pela estrutura das relações entre todas as 
propriedades pertinentes que confere a cada uma delas, e 
aos efeitos que exerce sobre as práticas, seu valor próprio 
(CANCLINI, 2009, p. 74). 

 

O agravamento das desigualdades é beneficiado pela abertura irresponsável das 

economias nacionais, pela privação de recursos econômicos, educativos e culturais, pela 

transferência de riquezas das maiorias para elites financeiras improdutivas, especuladoras, 

nacionais e internacionais (CANCLINI, 2009, p. 101). 

Segundo Mamedio (2007), de acordo com os conceitos apresentados nos dicionários 

que circulam no cunho social, diferença consiste basicamente na qualidade do que é diferente; 

o que distingue uma coisa de outra, falta de igualdade ou de semelhança.  

A diversidade tem estreita relação com a heterogeneidade. Afirma-se ainda que a 

primeira emerge-se pela oportunidade. Percebe-se, portanto, que ambas são síncronas, mas 

com compreensões individualizadas diferenciadas. 

Para Costa (2008), contemporaneamente, quando se trata de diversidade, estar-se de 

várias maneiras, conectados aos discursos sobre raças, gênero, normalidade e anormalidade, 

sobre os deficientes, os excepcionais, os estranhos, os pobres, enfim, sobre os incontáveis 

“outros” das sociedades que povoam o planeta. Todos esses grupos estão, de diferentes 

formas e intensidades, implicados nas práticas civilizatórias em andamento, entre elas, 

aquelas levadas a efeito pela maquinaria escolar. 

Quanto à distinção entre Conectividade e Desconexão, Canclini (2009) afirma que a 

mesma reside nos campos comunicacional e informático - ou seja, a diferenciação reside no 

acesso ou não a conexão à internet - tendo essas, baixo impacto nas teorias socioculturais. A 

sociedade, antes concebida em termos de estratos e níveis, ou distinguindo-se segundo 

identidades étnicas ou nacionais, agora é pensada com a metáfora da rede. Os incluídos são os 

que estão conectados; os outros são os excluídos. Estar marginalizado é estar desconectado ou 

“desfiliado”.  

Tendo em vista tal discussão, podemos afirmar que as instituições de ensino são  

lócus onde a diferença, a desigualdade, a diversidade e a desconexão se fazem presente. É 

importante frisar que na modalidade de ensino EaD, além da diferença, da desigualdade e da 

diversidade, a presença da desconexão tem maciça presença uma vez que o processo de 
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ensino-aprendizagem se desenvolve por meio da conectividade, em meio virtual em grande 

parte do tempo. 

Essa tendência do EaD em apresentar maior altercação entre seus estudantes, em 

relação ao Ensino Presencial, pode ser explicada em partes pelo fato da virtualização 

empregada nas ações, práticas e metodologia desenvolvidas nessa modalidade. 

 

Um movimento geral de virtualização afeta hoje não 
apenas a informação e a comunicação, mas também os 
corpos, o funcionamento econômico, os quadros 
coletivos da sensibilidade ou o exercício da inteligência. 
A virtualização atinge mesmo as modalidades do estar 
junto, a constituição do “nós”: comunidades virtuais, 
empresas virtuais, democracia virtual... (LÉVY, 2003, 
p.11). 

 
 

Segundo Lévy (2003), no uso corrente, a palavra virtual é empregada com frequência 

para significar a pura e simples ausência de existência, ou seja, da realidade. Pode-se ainda, 

segundo Lévy (2003), afirmar que a virtualidade e atualidade são duas maneiras de ser 

diferentes. A atualização é definida pelo autor como criação, invenção de uma forma a partir 

de uma configuração dinâmica de forças e de finalidades. 

Após ter definido e distinguido virtualização de atualização, citamos uma de suas 

principais características: o desprendimento do aqui e agora. 

Na próxima seção apresentar-se-á uma discussão acerca da importância de se 

compreender os conceitos aqui discutidos – Desigualdade, Diferença, Diversidade e 

Desconexão – e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem.      

 

3.2 Principais diferenças socioeconômicas dos graduandos dos Campi Prof. Alberto 

Carvalho - Itabaiana/SE e Prof. José Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE 

 

No presente item, com base em pesquisa realizada por Ennes e Marchelli (2011), 

faremos um resumo destacando as principais diferenças no que tange aos aspectos 

socioeconômicos dos estudantes dos campi analisados. 

A referida pesquisa fez um estudo comparativo entre os alunos egressos em três 

cursos distintos (Matemática Licenciatura, Ciências Biológicas Licenciatura e Pedagogia) da 

UFS, nos dois campi acima citados, tendo como enfoque temporal os anos de 2006, 2007 e 

2008. 
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Por meio da análise dos dados alcançados por Ennes e Marchelli (2011) podemos 

traçar um panorama com as principais características do alunado dos dois campi. 

 Segundo a pesquisa, os dados indicam que os candidatos aprovados nos referidos 

cursos e anos no Campus Prof. José Aloísio de Campos bem como no Campus Prof. Alberto 

Carvalho, apresentam as seguintes categorias majoritárias: 

 Sexo: os dados indicam predominância do sexo feminino nos dois campi. 

 Idade: observa-se por meio dos dados que no Campus Prof. Alberto Carvalho - 

Itabaiana/SE a média de idade de ingresso dos estudantes nos cursos analisados é menor em 

relação a média observada no Campus Prof. José Aloisio de Campos - São Cristóvão/SE. 

 Raça e cor: para o Campus Prof. José Aloisio de Campos metade dos alunos se 

declarou pardo (a); também no Campus Prof. Alberto Carvalho, pouco mais que a metade dos 

aprovados declarou-se pardos. 

 Tipo de escola no qual cursou o Ensino Médio: no Campus Prof. José Aloisio 

de Campos - São Cristóvão/SE, 60% dos candidatos aprovados nos três processos seletivos 

analisados estudaram a maior parte do Ensino Médio em Estabelecimentos Particulares. Já 

para o Campus Prof. Alberto Carvalho - Itabaiana/SE, verifica-se a maioria dos alunos 

estudou a maior parte do Ensino Médio em Escolas Públicas Estaduais. 

 Exercício de atividade remunerada: aproximadamente ¾ dos estudantes 

egressos dos dois campi não exerciam atividade remunerada. 

 Nível de instrução dos pais: o nível de instrução dos pais dos aprovados, nos 

cursos analisados, para o Campus Prof. Alberto Carvalho foi o Ensino Fundamental completo 

ou incompleto, nível abaixo do observado no Campus Prof. José Aloisio de Campos que foi o 

Ensino Médio completo ou incompleto. 

Em termos gerais, os dados obtidos permitiu-nos dizer que há predominância de 

alunos do sexo feminino e que a maioria dos alunos possui entre 18 e 24 anos. No que diz 

respeito à cor/raça, verificou-se a predominância de estudantes pardo (as).  

Os dados sobre a instrução dos pais ratificam a ideia de que o Campus Prof. Alberto 

Carvalho - Itabaiana/SE a alunos de origem social menos favorecida, posto que apresentam 

menor escolaridade do que os pais de estudantes dos mesmos cursos do Campus Prof. José 

Aloisio de Campos - São Cristóvão/SE. Ainda segundo a pesquisa, verifica-se que o campus 

situado em São Cristóvão abriga um contingente relativamente maior de alunos procedentes 

das classes sociais mais altas em relação ao campus localizado em Itabaiana. 
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3.3 Aspectos socioeconômicos dos graduandos 

 

Estabelecidos critérios fundamentais para o delineamento do retrato dos graduandos - 

expressos e discutidos em seções anteriores - elaboramos uma relação com tais categorias e 

acrescentamos algumas que julgamos necessárias para compreendermos o perfil de 

licenciandos em Química Licenciatura dentro das modalidades de ensino EaD e EP.  

Por meio da elaboração do retrato do alunado, pode-se ter uma visão mais 

aprofundada da diversidade existente em meio ao ensino a distância e presencial, e a 

compreensão de características individuais, possibilitando assim a criação de estratégias de 

ensino e programas que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem. 

Diante da necessidade crescente de pessoal com nível superior, urge a necessidade de 

implantação e/ou adequação de cursos nas diversas áreas do conhecimento. Nos últimos anos 

o Brasil tem visto a grande expansão do Ensino Superior, onde diversos foram os Campi 

Universitários construídos e várias foram as Faculdades e Universidades do setor privado 

criadas. 

Deu-se início a interiorização das universidades e com ela um número cada vez 

maior de estudantes consegue frequentar o ensino superior. Alunos de diversas partes do país, 

com diferentes idades, de diferentes etnias e dos diferentes níveis sociais constituem a classe 

estudantil das graduações.   

Além da criação de novas Instituições de Ensino Superior (IES), nosso país nos 

últimos tempos viu despertar o crescimento da Educação a Distância (EaD). Até pouco tempo 

atrás era difícil imaginar que alguém pudesse fazer um curso de graduação sem ir à 

universidade, dispensando a presença física de um professor. Hoje, no entanto, essa é uma 

realidade: de cada cem brasileiros, pelo menos um já estudou a distância – seja em um curso 

formal, seja em livre ou em um corporativo. O dado é do Censo EAD.br 2009, da Associação 

Brasileira de Educação a Distância (Abed). 

O EaD se caracteriza pelo emprego de meios de comunicação e tecnologias de 

informação no processo de ensino e aprendizagem. Nessa modalidade, estudantes e 

professores desenvolvem atividades em lugares ou tempos diversos. Essa capacidade de 

ampliação espaço/tempo faz com que diversas pessoas que moram longe da universidade ou 

que não podem ir à aula presencial todos os dias, tenham acesso a uma graduação. 

Devido a esse elevado grau de abrangência do Ensino Superior, as IES atendem aos 

diferentes tipos de cultura, cor, idade, sexo, ou seja, tornou-se um nível de ensino para atender 

a grande diversidade do nosso país. Em virtude dessa capacidade de “abrangência” aos 
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diversos grupos sociais, é de fundamental importância que se tenha pelo menos um esboço do 

perfil dos alunos que frequentam um curso de graduação. 

Nesta seção serão expostos os aspectos socioeconômicos referentes às características 

como idade, sexo, estado civil, renda familiar, entre outras dos formandos em Química 

Licenciatura. Conseguimos aplicar o questionário a 47 (quarenta e sete) alunos do curso na 

modalidade presencial nos dois Campi - Campus Prof. Alberto Carvalho e Campus Prof. José 

Aloísio de Campos - sendo que desses quarenta e sete, 09 (nove) eram formandos e 38 (trinta 

e oito) estavam em períodos iniciais e intermediários do curso. Para a modalidade EaD, 

conseguimos obter respostas de 13 (treze) estudantes dos nove polos, sendo que desses, 03 

(três) eram formandos do polo de Estância e 10 (dez) cursavam semestres letivos 

intermediários. Destacamos aqui, que o questionário foi enviado por email para 95 (noventa e 

cinco) graduandos da modalidade a distância. 

Os quadros 08 e 09 expressam os dados referentes aos aspectos socioeconômicos dos 

graduandos em Química Licenciatura da UFS nas modalidades EaD e EP. Em seguida, serão 

expostas as discussões no tocante as informações expostas. 

 
Quadro 08: Categorização dos dados referentes aos aspectos socioeconômicos dos graduandos 
da modalidade EaD  

 
ASPECTO (S) SOCIOECONÔMICO (S) 

 
CATEGORIAS 

GRADUANDOS NA 
MODALIDADE EAD 

  

Valor 
Absoluto 

Percentual  

 
Idade de ingresso no Curso de Química 
Licenciatura 

Faixa etária entre 19 e 21 anos para os 
alunos do EaD. 

 
04 

 
30,77% 

Faixa etária entre 22 e 24 anos para os 
alunos do EaD. 

06 46,15%  

Cor/raça Pardo (a) 08 61,54% 
Sexo Masculino 07 53,85% 

Feminino 06 46,15% 
 
Idade atual 

Formandos (acima de 25 anos) 03 100% 
Períodos iniciais ou intermediários (entre 
21 e 23 anos) 

05 50,00% 

Estado civil Solteiro (a) 05 38,46% 
Casado (a) 08 61,54% 

Atuação profissional Exerce 11 84,62% 
Não exerce 02 15,38% 

Computador com acesso à internet Não 00 0,0% 

Sim 13 100%  

Tipo de moradia Própria 08 61,54% 
Outras situações 05 38,46% 

Localização da moradia Zona rural 07 53,85% 
Zona urbana 06 46,15% 

Quantidade de pessoas que residem com o 
(a) graduando (a) 

De 04 a 07 pessoas 09 69,23% 

Outras situações 04 30,77% 

Nível de escolaridade dos pais Pai – Ensino Fundamental Menor 08 61,54% 

Mãe – Ensino Fundamental Menor 06 46,15% 
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FONTE: Pesquisa de Campo 2012-2013. 

 

 
Quadro 09: Categorização dos dados referentes aspectos socioeconômicos dos graduandos da 
modalidade EP 

 
FONTE: Pesquisa de Campo 2012-2013. 
 

 

 

 

 

 

Tipo de Estabelecimento onde cursou a 
Educação Básica 

Rede Pública 11 84,62% 

Rede Privada 02 15,38% 

Renda mensal Própria – Até 01 salário mínimo 08 61,54% 
Familiar – Até 03 salários mínimos 10 76,92%  

 
ASPECTO (S) SOCIOECONÔMICO (S) 

 
CATEGORIAS 

GRADUANDOS NA 
MODALIDADE EP 

Valor 
Absoluto 

Percentual 

 
Idade de ingresso no Curso de Química 
Licenciatura 

Faixa etária entre 19 e 21 anos para os 
alunos do EP. 

10 21,28% 

Faixa etária entre 16 e 18 anos para os 
alunos do EP. 

25 53,19% 

Cor/raça Pardo (a) 26 55,32% 
Sexo Masculino 17 36,17% 

Feminino 30 63,83% 
 
Idade atual 

Formandos (acima de 25 anos) 09 77,78% 
Períodos iniciais ou intermediários 
(entre 21 e 23 anos) 

27 67,50% 

Estado civil Solteiro (a) 40 85,11% 
Casado (a) 07 14,89% 

Atuação profissional 
Atuação profissional 

Exerce 17 36,17% 
Não exerce 30 63,82% 

 
Computador com acesso à internet 

 
Não 

 
12 

 
25,53% 

Sim 35 74,47% 

Tipo de moradia Própria 38 80,85% 
Outras situações 09 19,15% 

Localização da moradia Zona rural 11 23,40% 
Zona urbana 36 76,60% 

Quantidade de pessoas que residem com 
o (a) graduando (a) 

De 04 a 07 pessoas 40 85,10% 

Outras situações 07 14,90% 

Nível de escolaridade dos pais Pai – Ensino Fundamental Menor 29 61,70% 

Mãe – Ensino Fundamental Menor 29 61,70% 

Tipo de Estabelecimento onde cursou a 
Educação Básica 

Rede Pública 36 76,60% 

Rede Privada 11 23,40% 

Renda mensal Própria – Até 01 salário mínimo 39 83,00% 
Familiar – Até 03 salários mínimos 40 85,11% 
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3.3.1 Variáveis analisadas 

 

 Idade 

 

Nota-se que tanto na idade de ingresso no curso de Licenciatura em Química, quanto 

em relação à faixa etária atual, os graduandos da modalidade EaD apresentam-se mais velhos 

em relação aos licenciandos do EP. Diversos autores, a exemplo de Vidal (2010) e Moço 

(2009), associam esse dado às características peculiares da clientela de alunos que fazem um 

curso a distância: pessoas com maior idade que por algum motivo não conseguiu terminar 

seus estudos no período de tempo adequado, ou indivíduos que buscam uma especialização a 

mais. 

 A habilidade para aprender é influenciada pelas variáveis de idade (FONTANA, 

1991, p. 179). 

Para Fontana (1991), as variáveis de idade na aprendizagem levam-nos ao conceito 

de aptidão. Tal conceito sustenta que o indivíduo é incapaz de compreender certos tipos de 

aprendizagens (quer sejam habilidades simples, quer seja complexa) enquanto seus processos 

cognitivos não houverem amadurecido nos níveis adequados.  

Ainda segundo Fontana (1991), a aprendizagem está intimamente relacionada ao 

pensamento. À medida que os sujeitos tornam-se mais capazes de pensar de forma complexa, 

a natureza da aprendizagem que são capazes de realizar também muda de diversas maneiras 

importantes. 

 A idade constitui fator dos mais importantes quando se trata da educação infantil, 

pois nessa fase os alunos ainda têm suas capacidades intelectuais plenamente desenvolvidas. 

No caso do Ensino Superior, a fase do desenvolvimento das capacidades já aconteceu e o que 

chama atenção é o fato de algumas capacidades intelectuais dos adultos sofrerem um declínio, 

em decorrência da perda de neurônios (GIL, 2010, p, 82).  

A fase do Ensino Superior, não está vinculada só ao aprendizado de conteúdos, mas a 

uma fase de maturação e socialização favorecida pelo contato direto com o outro. 

 

No ensino superior, que ainda matricula apenas 10% 
dentro da faixa etária (entre 18 e 24 anos de idade), cerca 
de metade dos alunos está com 25 anos ou mais. Estes 
desajustes, e as tentativas que têm sido feitas de dar uma 
nova oportunidade aos jovens que abandonam a escola 
antes de terminar os cursos ou ficam retidos sem 
aprender. A estas distorções, causadas sobretudo pelos 
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altos níveis de repetência, se somam a má qualidade do 
ensino, evidenciada pelos dados do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb) e por comparações 
internacionais (Crespo, Soares & Mello e Souza, 2000; 
OECD, 2001) e as elevadas taxas de evasão que ocorrem 
quando os jovens chegam à adolescência 
(SCHWARTZMAN, 2005, p. 12).  

 

 Cor/raça  

 

Em sua maioria, tanto no EP quanto no EaD, os estudantes consideraram-se pardo 

(as) (ver dados nos quadros 08 e 09). 

Diante das discussões anteriormente levantadas acerca dos aspectos a serem 

analisados a fim de se obter um delineamento do possível perfil socioeconômico dos 

graduandos, podemos afirmar que em uma sociedade multicultural, muitas das diferenças 

sociais no comportamento do indivíduo são determinadas pelos grupos étnicos específicos a 

que eles pertencem. Essa diversidade étnica é algo que deve ser analisado tanto no 

comportamento em “sala de aula” quanto nas dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelos 

alunos. 

 

 Sexo dos estudantes 

 

Os dados dos quadros 08 e 09 revelam maior presença do sexo feminino na 

modalidade Presencial. Já para o EaD, os homens encontram-se em maior quantidade. Tais 

dados podem ter explicação em partes, segundo Gil (2010), pela tendência em admitir que as 

diferenças entre homens e mulheres decorrem principalmente do ambiente social. Um 

argumento importante em prol dessa concepção é o de que em nossa sociedade as mulheres 

têm sido estimuladas a serem mais dependentes que os homens, por isso quando optam em 

fazer um curso elas buscam um que tenham um formato no qual não se tenha tanta 

mobilidade, liberdade, ou seja, que tenha um profissional para indicar os caminhos a serem 

seguidos de forma subordinada. Esse condicionamento é típico da maioria dos cursos 

presenciais e talvez seja esse o motivo da maior procura por parte das mulheres.   

Não há como deixar de reconhecer o peso significativo dos fatores sociais nas 

diferenças entre os sexos. É mesmo provável que a maioria das diferenças observadas seja 

decorrente dos papéis socialmente atribuídos aos dois sexos (GIL, 2010, p. 83).  
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Podemos afirmar, que de certa maneira, a presença feminina nos cursos das 

chamadas ciências exatas vem crescendo contínua e constantemente. Esse fato pode ser 

explicado pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho.  

  Estado civil dos licenciandos 

 

Por meio da análise dos dados apresentados nos quadros 08 e 09, pode-se observar 

que os graduandos na modalidade EP encontram-se em sua maioria solteiro (as). Para os 

alunos do EaD, o estado civil predominante é o de casado (a). Analisando os dados, 

estabeleceu-se uma relação entre idade e estado civil: quanto maior a faixa etária, maior será a 

probabilidade de determinado indivíduo estar casado (a).  

A relação estado civil e desempenho escolar parece não ter correlações importantes. 

Embora não existam estudos mais conclusivos que comprovem haver relação entre o 

desempenho educacional e o estado civil do aluno, aparentemente, os casados tendem a ser 

mais estáveis que os solteiros.  

 

 Atuação profissional 

 

Por meio desse dado, podemos afirmar que a maioria das pessoas que buscam um 

curso na modalidade a Distância são indivíduos que trabalham e acabam não tendo tempo 

disponível para frequentar diariamente uma sala de aula presencialmente. Diversos são os 

trabalhos que versam sobre o tema: alunos do EaD e o exercício profissional. 

Fica clara a marcante presença dos estudantes da modalidade EaD no mercado de 

trabalho – 84,62% dos alunos pesquisados exercem uma atividade profissional. 

Para a classe de estudantes da modalidade de ensino Presencial, o exercício 

profissional torna-se uma atividade secundária já que, de acordo com os dados obtidos, 

63,83% dos alunos pesquisados afirmaram não ter uma profissão. 

Andrade e Sposito (1986) apud Carelli e dos Santos (1999), tecem considerações ao 

fato de que, na condição de trabalhador e aluno, poucas são as oportunidades para crescer 

intelectualmente, ficando sua formação acadêmica a desejar. Os autores afirmam ainda que o 

estudante que trabalha deveria ter oportunidade de obter um rendimento acadêmico 

satisfatório, a fim de poder enfrentar um mercado de trabalho competitivo. Nesta perspectiva, 

deve-se oferecer ao aluno trabalhador o direito de ter um ensino de boa qualidade, por meio 

do uso de metodologias e recursos realmente adequados à sua condição. 
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No capítulo IV discutiremos a questão referente à disponibilidade de tempo dedicado 

aos estudos e a realização de atividades extraclasse. Tais aspectos, em parte, está 

intrinsecamente relacionado com o quesito atuação profissional, uma vez que estabelecendo 

uma relação entre exercício profissional e disponibilidade de tempo, conclui-se claramente 

que para aqueles graduandos que trabalham o tempo dedicado aos estudos, em teoria, torna-se 

mais escasso.       

  

 Tipo de moradia e acesso à internet 

 

A análise dos dados dos quadros 08 e 09 no que se refere ao acesso à internet dá 

conta de que a totalidade dos alunos do EaD pesquisados possui computador em suas 

residências conectados à rede mundial. Tal fato faz inferência à necessidade constante e 

contínua do uso do virtual na modalidade a Distância. 

 O computador passou a fazer parte do cenário educacional brasileiro por meio de 

universidades públicas, especialmente, nos anos 50 do século XX, com o propósito de auxiliar 

a pesquisa técnico-científica e, posteriormente, na década de 60, na perspectiva de organizar 

administrativamente o ensino superior (SILVA, FERNANDES E NASCIMENTO, 2007, p. 

141). 

Como exposto, o computador tem desempenhado diferentes funções ao longo da 

história, seja como auxiliar seja como administrador, na contemporaneidade, essa máquina 

tem exercido a função de facilitadora de processos e/ou transmissora de informações e 

conhecimento. Com o auxílio das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC’s), o 

computador cada vez mais tem desempenhado papéis diferenciados e se tornado peça 

fundamental para o processo de ensino.  

 Diferentemente de épocas passadas, a sociedade atual encontra-se cercada de 

informação e, consequentemente, do conhecimento, já que é este que dá significado aos 

dados, transformando-os em informações. Vivemos hoje a Era do Conhecimento. 

 
As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC’s) 
oferecem às pessoas a possibilidade de acessar as 
informações e serviços necessários em seu dia a dia. O 
computador e a rede Internet formam, atualmente, a 
infraestrutura indisponível para que a sociedade possa 
usufruir das facilidades que a própria tecnologia oferece, 
já que com ela tornou-se possível dispor de informações e 
serviços em todo o mundo e em tempo real 
(SCHNEIDER, 2011, p.31). 
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O uso do computador na educação além de ampliar as possibilidades de informação, 

comunicação e expressão, vem apoiar as iniciativas de inovação na educação. É importante 

ressaltar que praticamente todo o processo de ensino-aprendizagem na modalidade de ensino 

EaD se dá, atualmente, por meio do computador.  Insere-se também neste contexto o que Lévy 

(1996) expressa como sendo um dos entraves no tocante às disparidades existentes na sociedade, a 

questão da desconexão, ou seja, a falta ou o acesso precário ao virtual. 

Em sua maioria, tanto no EaD quanto no EP, os estudantes residem em casa própria. 

Na modalidade EaD, a predominância de moradia dos alunos é na zona rural. Quanto aos 

estudantes do EP, grande parte reside na zona urbana (ver números nos quadros 08 e 09). 

Ressaltamos que o presente trabalho não tem por objetivo quantificar e discutir o 

nível de aprendizagem e de inteligência dos alunos que fazem o curso de Licenciatura em 

Química na UFS. Porém, é oportuno aqui destacar uma das discussões de Fontana (1991), 

onde ele afirma em seus estudos que: 

 

Afastando-nos do status socioeconômico, descobrimos 
que também existem diferenças na aprendizagem medida 
entre crianças urbanas e rurais. Um estudo (McNemar, 
1942) averiguou que, na época de entrada na escola, a 
diferença fica em torno de 5,7 pontos de QI em favor das 
crianças urbanas e sobe para 10,4 durante o ginásio e para 
12,2 na época de deixar a escola. [...], isso poderia ser um 
composto de fatores genéticos e ambientais (FONTANA, 
1991, p. 138). 

 
 
Por meio da argumentação do autor, pode-se afirmar que de certa forma o nível de 

inteligência do aluno pode vir a ter reflexo no processo de ensino-aprendizagem. Processo 

esse, que é fortemente influenciado por fatores externos sejam eles genéticos, ambientais ou 

sociais. 

  Quantidade de pessoas que residem com graduando 
 

Quanto ao número de pessoas que moram na residência a categoria com maior 

quantidade de indicação foi entre quatro a sete pessoas (vide quadros 08 e 09). 

Para Fontana (1991), um outro ponto vital, que merece relevância, é o tamanho da 

família e/ou de pessoas que co-residem em uma mesma residência. Segundo o autor, o 

tamanho da família parece correlacionar-se inversamente ao desempenho escolar. 
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Em seu abrangente estudo longitudinal Davie e seus 
colegas (Davie, Butler e Goldstein, 1972) descobriram 
que, independentemente de classe social, os sujeitos de 
famílias numerosas tendem a apresentar um desempenho 
mais fraco em leitura, cálculos numéricos, habilidades 
orais e criatividade do que filhos únicos ou indivíduos 
com um ou dois irmãos. Isso pode muito bem ser uma 
consequência direta do fato de que, em famílias 
numerosas, os pais, normalmente, têm menos tempo 
disponível para cada um de seus filhos, e estes, portanto, 
recebem menos estímulos verbais e outras formas de 
estímulo dentro de casa.  Davie também observou que, 
em geral, os sujeitos mais velhos parecem sofrer mais, 
presumivelmente porque, à medida que nascem os irmãos 
mais novos e, portanto, mais carentes de cuidados, eles 
devem, cada vez mais, cuidar de si mesmos (FONTANA, 
1991, p.24). 

 

Portanto, podemos afirmar que o número de pessoas que residem em uma mesma 

casa influencia no processo de aprendizagem do aluno. Obviamente, os professores nada 

podem fazer a respeito do tamanho da família, mas devem estar conscientes da desvantagem 

educacional frequentemente experimentada por estudantes residem com muitos irmãos e/ou 

com muitas pessoas, e devem fazer todo o possível, dentro do estabelecimento de ensino, para 

compensar esse problema.     

 

 Nível de escolaridade dos pais 

 

Em ambas as modalidades, a categoria mais citada no que se refere ao nível de 

escolaridade dos pais, foi o Ensino Fundamental Menor (números expressos nos quadros 08 e 

09). 

 Por mais importante que sejam, sem dúvida alguma, os grupos étnicos e 

socioeconômicos, a unidade mais importante de todas, no desenvolvimento social do 

indivíduo, é inquestionavelmente, a família.  

 
[...] não é somente porque é dentro da família que surgem 
os primeiros afetos do sujeito, mas porque dentro dela 
aprendemos muitos de nossos outros papéis sociais. As 
famílias são naturalmente influenciadas pelos grupos 
étnicos e sócioeconômicos a que pertencem, mas mesmo 
dentro desses grupos, há enormes variações na maneira 
pela qual as famílias se comportam e tratam cada um de 
seus membros (FONTANA, 1991, p. 17-18). 
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Podemos afirmar que o nível de escolaridade dos pais tem grande influência no 

processo de desenvolvimento escolar e social do educando. No item que trata da renda 

familiar do estudante aprofundaremos mais as discussões sobre tal questão, pois o nível de 

escolaridade dos pais tem uma correlação com o poder aquisitivo.  

  

 Tipo de estabelecimento no qual cursou maior parte da Educação Básica 

 

Tanto no EP quanto no EaD,  a maioria dos discentes do Curso de Química 

Licenciatura da UFS, cursou a Educação Básica em Estabelecimento de Ensino Público 

(dados expressos nos quadros 08 e 09). 

De acordo com Oliveira (2005), tanto a posição social do aluno como a de sua escola 

– ou seja, do estabelecimento de ensino no qual o estudante cursa ou cursou a maior parte de 

seus estudos – estão fortemente associadas ao nível de proficiência do aluno. Destacamos que 

quando se trata de proficiência, o autor se remete às competências, à aptidão, às capacidades e 

às habilidades necessárias aos estudantes para o desenvolvimento cognitivo do aluno.   

 

 Renda mensal aproximada 

 

Os valores absolutos e percentuais aproximados foram expressos nos quadros 08 e 

09. 

Outro fator determinante na elaboração de um perfil socioeconômico é o de classe 

social a que o estudante pertence. Para Fontana: 

 

Sem dúvida alguma, a classe social é um aspecto 
delicado, que encerra todos os tipos de implicações 
políticas. Uma forma de auxiliar o professor a 
compreender as implicações, na educação, da estrutura de 
classes, é examinar a Classificação das Profissões 
fornecida para o Reino Unido pelo Registro Geral. Essa 
classificação divide as famílias em cinco categorias de 
ocupação dos pais, indo desde as profissões mais 
“superiores”, como direito e medicina, no nível mais 
elevado, até os trabalhadores não especializados, no outro 
extremo. Os termos Status Sócio-Econômico Superior 
(SSES) e Status Sócio-Econômico Inferior (SSEI) são, 
por vezes, utilizados como divisões mais amplas entre as 
duas categorias superiores e as duas inferiores. As 
pesquisas têm demonstrado, de maneira consistente, que 
alunos de SSES provavelmente serão mais bem-
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sucedidos em testes vestibulares e na Educação Superior 
do que os alunos de SSEI (FONTANA, 1991, p. 15). 
 

Face aos dados alcançados e aqui analisados, podemos concluir que as disparidades 

existentes entre os dois grupos de alunos residem na atuação profissional e na faixa etária de 

ingresso no curso. 

A origem social pode influenciar a capacidade de aprendizagem. Indivíduos criados 

em ambientes carentes, tendem a apresentar maiores dificuldades para aprender do que as 

pessoas criadas em ambientes mais favoráveis. Por outro lado, as experiências sociais por que 

passam os alunos oriundos de lares mais pobres podem interferir na aprendizagem. Nesses 

lares, o incentivo à aprendizagem é bem menor, pois os pais, de modo geral, apresentam 

baixos níveis de escolaridade, e os interesses familiares pouco se relacionam com as 

atividades educacionais. 

Enquanto o sexo e a idade podem ser considerados pouco relevantes quanto à sua 

influência na aprendizagem dos estudantes universitários, o mesmo não pode ser dito em 

relação aos fatores sociais, pois a origem social tende a deixar profundas marcas nos adultos 

(GIL, 2010, p. 86).  

Podemos afirmar por meio das discussões levantadas ao longo do trabalho 

investigativo, que a correlação entre educação e renda é positiva, pois estudantes de estratos 

socioeconômicos mais favorecidos têm, em geral, melhor desempenho. Segundo Oliveira 

(2005), a relação entre o índice de posição socioeconômico e a proficiência dos alunos é 

chamada de gradiente socioeconômico. 

 

Inexiste uma relação unívoca entre a proficiência e o 
índice de posição social. Muitos alunos com níveis baixos 
do índice têm desempenho muito acima daquele que seria 
predito pelo gradiente. A construção de gradientes 
socioeconômicos para alunos discriminados por sexo, 
cor, tipo de escola e região do país mostra que a 
proficiência escolar é um atributo que tem gênero, cor e é 
distribuído de forma desigual entre as regiões do país e as 
redes de ensino (OLIVEIRA, 2005, p. 100-101). 

 

Como análise e conclusões dos dados até aqui interpretados, podemos afirmar que 

embora não tenha havido uma diferença elevada nos estratos de renda familiar entre os grupos 

de estudantes pesquisados, pode-se de certa forma, afirmar que essa leve diferença se deve a 

maior frequência, proporcionalmente, dos alunos do EaD no mercado de trabalho. 
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    O nível socioeconômico do aluno é, sabidamente, o fator de maior impacto nos 

resultados escolares de alunos. O fator socioeconômico é um aspecto extraescolar que afeta 

substancialmente o funcionamento, a organização e as ações desenvolvidas no interior das 

salas de aula. Por meio da inserção de políticas públicas realmente voltadas para a 

minimização da pobreza das famílias do educandos, pode-se efetivamente vir a se alcançar 

melhores resultados no tocante à aprendizagem dos alunos, ainda que não de forma imediata.  

Quanto à diferença nas idades de ingresso no curso de Química Licenciatura nos dois 

grupos de estudantes, essa pode ser explicada pelo fato da característica básica dos alunos do 

EaD serem: indivíduos que estão fora da sala de aula há algum tempo e agora retornaram aos 

estudos e/ou, aqueles sujeitos que já atuam como professores, porém não ainda o nível 

Superior. 

Para Oliveira (2005), aumentar os níveis de proficiência e diminuir o impacto da 

posição social no sucesso escolar devem ser os principais objetivos de qualquer sistema 

educacional, mas de forma especial no Brasil, onde a dependência da proficiência em relação 

à posição social é tão grande.  

No Capítulo IV, estaremos tratando de aspectos referentes às condições de oferta do 

curso. Entre esses fatores citamos: as condições físicas e materiais oferecidas aos alunos, a 

percepção dos tutores e professores no que tange ao nível de motivação do alunado no 

processo de aprendizagem, formas de avaliação, o laboratório experimental e de informática, 

etc, ou seja, as condições de oferta de curso.   
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CAPÍTULO IV 

 

PERFIL DOS GRADUANDOS EM QUÍMICA LICENCIATURA DA UFS: UMA 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DO CURSO 

 

Nesta seção traremos as observações, os resultados e discussões acerca dos principais 

pontos levantados durante a pesquisa no tocante as condições de oferta do curso aos 

graduandos. Neste item tratamos de tópicos como: o acesso a livros e ao material didático, a 

realização de prática experimental, alguns temas didático-pedagógicos, entre outros. 

Expressaremos também os dados levantados por meio dos questionamentos realizados aos 

professores e tutores (presenciais e a distância) do curso de Licenciatura em Química da UFS. 

 

4.1 O que são Condições de Oferta de Curso? 

 

 Segundo conceito publicado no sítio da Universia Brasil, as Condições de Oferta de 

Curso são condições que se referem a determinados aspectos apresentados pela Instituição de 

Ensino Superior, a saber: qualificação de seu corpo docente, a organização didático-

pedagógica e as instalações, tanto as físicas quanto as especiais, como laboratórios, 

equipamentos e bibliotecas. 

A avaliação de tais condições é expressa por meio de uma escala de conceitos: CMB 

- Condições Muito Boas: conceito aplicável a um curso que apresenta um padrão de 

excelência; CB - Condições Boas: conceito aplicável a um curso que apresenta um padrão de 

boa qualidade; CR - Condições Regulares: conceito aplicável a um curso que apresenta um 

padrão minimamente adequado; CI - Condições Insuficientes: conceito aplicável a um curso 

que, por apresentar condições de oferta insuficientes, exige modificações urgentes. 

O conceito final de cada uma das três dimensões avaliadas - Qualificação do Corpo 

Docente, Organização Didático-Pedagógica e Instalações - é decorrente da combinação de 

pontuação e ponderação diferenciada de diversos indicadores, que refletem a combinação de 

variáveis qualitativas e quantitativas amplamente discutidas pelos especialistas e explicadas 

nos instrumentais de avaliação. 

Em se tratando da primeira dimensão citada anteriormente e utilizada como um dos 

critérios para se classificar as condições de oferta de curso, a qualificação do corpo docente, 

refere-se à titulação dos professores. A UFS possui, atualmente, um quadro de 958 
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(novecentos e cinquenta e oito) docentes, com cerca de 60% de professores doutores. A tabela 

02 apresenta a quantidade de professores da UFS por nível de titulação. 

 

Tabela 02. Quantidade de docentes do quadro permanente da UFS por titulação 
 

 

 

 

 

 

                                      FONTE: Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2014 
 

 

Tratando especificamente da qualificação do corpo docente do curso de Química 

Licenciatura da UFS, a tabela 03 expressa a quantidade de professores por titulação em cada 

um dos campi. 

 

Tabela 03. Quantidade de docentes do Curso de Química Licenciatura da UFS por titulação e 
por campus 

 
TITULAÇÃO 

 
CAMPUS PROF. ALBERTO 
CARVALHO - ITABAIANA/SE 

 
CAMPUS PROF. JOSÉ ALOÍSIO DE 
CAMPOS - SÃO CRISTÓVÃO/SE 

Graduação 
Mestrado 

Doutorado 
Pós-Doutorado 

01 
01 
11 
00 

02 
04 
33 
01 

FONTE: http:www.ufs.br/sigaa_docentes_quimica 
 

Cabe lembrar que o corpo docente da modalidade EaD é constituído por professores 

de ambos os campi.   

Face aos dados expostos nas tabelas 02 e 03, pode-se afirmar que a qualificação do 

corpo docente, tanto da UFS quanto mais especificamente do Curso de Química Licenciatura, 

está dentro dos padrões estabelecidos pelos documentos legais, conforme discutiu-se no 

capítulo II, ou seja, em uma universidade deve haver 1/3 de seus professores com formação 

scrito sensu (Mestrado e Doutorado). 

No tocante ao segundo critério, a organização didático-pedagógico, essa refere-se 

entre outros tópicos, a elaboração e a execução do currículo em meio ao processo de ensino-

aprendizagem. Segundo Silva (2010), a etimologia da palavra currículo vem do latim 

curriculum, que significa “pista de corrida”. 

TITULAÇÃO QUANTIDADE 
Graduação 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

Total 

08 

50 

308 

592 

958 
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Para Silva (2010), o currículo deve ser pensado enquanto uma forma de conexão 

entre identidade e poder, tendo em vista que forma aquilo que somos: nossa identidade, nossa 

subjetividade. Nessa perspectiva, de se pensar o currículo como uma trilha a ser seguida de 

diferentes formas, foram criadas as Diretrizes Curriculares Nacionais com o intuito de propor 

assuntos, técnicas e habilidades a serem seguidos, porém de forma variada a depender de 

quem esteja percorrendo o caminho. 

Especificamente para o Curso de Química Licenciatura, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) elaboraram e apresentam a estrutura geral para o referido curso. Segundo as 

DCN (2005), o curso poderá ser estruturado em módulos semestrais, anuais ou híbridos. 

Deve-se evitar a compartimentalização do conhecimento, buscando a integração entre os 

conteúdos de Química e correlações entre a Química e áreas afins, objetivando a 

interdisciplinaridade.  

As DCN estabelecem também os conteúdos curriculares a serem seguidos durante o 

curso. Segundo as DCN (2005), os conteúdos curriculares são classificados em: 

Conteúdos Básicos - são os conteúdos essenciais, envolvendo teoria e laboratório. 

Dos conteúdos básicos deverão fazer parte: Matemática, Física e Química. 

Conteúdos Específicos - são os conteúdos profissionais essenciais para o 

desenvolvimento de competências e habilidades. É a essência diferencial de cada curso. 

Considerando as especificidades regionais e institucionais, a IES estabelecerá os currículos 

com vistas ao perfil do profissional que deseja formar, priorizando a aquisição das habilidades 

mais necessárias e adequadas aquele perfil, oferecendo conteúdos variados, permitindo ao 

estudante selecionar aqueles que mais atendam as suas escolhas pessoais dentro da carreira 

profissional de Químico, em qualquer das suas habilitações, Licenciatura ou Bacharelado. 

Conteúdos Complementares (Estágio e Atividades Complementares) - são conteúdos 

complementares essenciais para a formação humanística, interdisciplinar e gerencial. As IES 

deverão oferecer um leque abrangente de conteúdos e atividades comuns a outros cursos da 

instituição para a escolha dos estudantes. Sugerem-se para este segmento curricular, 

conteúdos de Filosofia, História, Administração, Informática, Instrumental de Língua 

Portuguesa e Línguas Estrangeiras, dentre outros. A elaboração de monografia de conclusão 

de curso será inserida também nestes conteúdos. 

O perfil dos formandos também é expresso pelas DCN. Segundo esses documentos, 

o licenciado em Química deve ter formação generalista, mas sólida e abrangente em 

conteúdos dos diversos campos da Química, preparação adequada à aplicação pedagógica do 

conhecimento e experiências da Química e de áreas afins na atuação profissional como 
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educador na Educação Fundamental e Média. O perfil do graduando em Química é 

categorizado em diversos itens, faremos aqui uma breve abordagem dos principais aspectos, a 

saber: 

Com relação à formação pessoal - o estudante deve possuir, entre tantas atribuições 

expressas nas DCN, conhecimento sólido e abrangente na área de atuação, com domínio das 

técnicas básicas de utilização de laboratórios, bem como dos procedimentos necessários de 

primeiros socorros, nos casos dos acidentes mais comuns em laboratório de Química. 

Com relação à busca de informação e à comunicação e expressão - ler, compreender 

e interpretar os textos cientifico-tecnológicos em idioma pátrio e estrangeiro (especialmente 

inglês e/ou espanhol). 

Com relação ao ensino de Química - saber trabalhar em laboratório e saber usar a 

experimentação em Química como recurso didático. 

O terceiro aspecto trabalhado quando se refere às condições de oferta do curso, isto 

é, no tocante as instalações da instituição oferecidas aos estudantes, estas podem ser 

entendidas como: 

Infraestrutura material: que dá suporte tecnológico, científico e instrumental ao 
curso; 

Infraestrutura física: refere-se ao suporte físico - adequação das salas de aula, 

condições de acesso físico ao estabelecimento, entre outros. 

Por meio da explanação verifica-se que as condições de oferta do curso envolvem 

diversas variáveis, perpassando por questões importantes como: a qualificação dos docentes, 

aspectos teórico-metodológicos e as condições físicas e materiais.    

  

4.2 Processo de ensino-aprendizagem: uma análise de variáveis investigadas ao longo 

do trabalho de pesquisa 

 

Diversas são as variáveis que interferem de maneira direta ou indireta no processo de 

ensino-aprendizagem. Considerando que cada aluno possui sua própria forma de 

aprendizagem, considerando ainda que as condições físicas e materiais oferecidas aos 

envolvidos diretamente no processo – estudantes, professores e no EaD, acrescenta-se ainda 

os tutores – devem ser suficientemente adequadas para o desenvolvimento cognitivo do 

alunado, podemos afirmar que dentre os fatores que mais causam interferência estão: a 

relação professor-aluno e tutor-aluno; maneira como se dá o processo avaliativo; a estrutura 

física e as condições materiais oferecidas, entre outras. 
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Trataremos aqui de aspectos voltados à avaliação nas duas modalidades de ensino 

nas quais o curso de Química Licenciatura é ofertado, a estrutura física e material dos polos 

de apoio presencial e da relação entre tutor/aluno e professor/aluno. Outras variáveis também 

serão analisadas em oportunidades posteriores. 

 

4.2.1 A Avaliação 

 

A avaliação é um ato intrínseco ao processo de ensino-aprendizagem. O ato 

avaliativo consiste na elaboração e execução de ações por parte dos agentes do processo de 

ensino – professores e alunos – com o intuito de acompanhar a evolução da aprendizagem e 

colaborar para o desenvolvimento de habilidades e competências por parte dos estudantes. 

Levando-se em consideração que a ação de avaliar é algo inerente ao ensino e cuja 

função primeira é diagnosticar a evolução da aprendizagem dos alunos, afirmamos também 

que a avaliação torna-se um artificio essencial para o re/planejamento das atividades e das 

ações do processo de ensino. 

 

A avaliação consiste na contínua busca de compreensão, 
pelos sujeitos envolvidos, da evolução do processo de 
aprender, com base em dados e informações relevantes, 
para decidir o quê e como fazer de modo que ocorram 
aprendizagens significativas para a vida presente e futura 
(RAMOS & MORAES, 2010, p. 314). 
 

 
Em meio aos conceitos e atributos impostos ao processo avaliativo, destacamos aqui 

a avaliação da aprendizagem em Química. Consideramos que a avaliação nessa área do 

conhecimento merece investigação mais aprofundada pelo fato da Química ser uma ciência 

que carece elevado nível de abstração. 

Reforçamos a ideia de que aprender denota a ampliação do significado daquilo já 

conhecido. Toda nova aprendizagem se estabelece sobre uma aprendizagem anterior, 

somando a essa novos sentidos aqueles já produzidos anteriormente. 

Para Ramos e Moraes (2010), o ato de aprender corresponde ao ato de questionar o 

que se conhece para buscar consciência sobre o que não se conhece, ou seja, procurar 

respostas para as perguntas ainda não respondidas, para as dúvidas não esclarecidas. 

Em relação às observações realizadas em meio a Tutoria, podemos perceber que a 

avaliação no EaD se dá em dois momentos: em uma primeira etapa acontece a avaliação a 

distância (AD) e dias após a avaliação presencial (AP). As avaliações a distância, para os 
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cursos ofertados pelo CESAD, devem ser realizadas pelo aluno e enviadas pela plataforma ou 

pelo email do tutor para que possa ser corrigida. As AD’s acontecem duas vezes durante o 

semestre letivo (AD1 e AD2) e tem um valor de 0,0 a 2,0 pontos, ou seja, corresponde a 20% 

da nota da unidade. Em se tratando das avaliações presenciais, essas são aplicadas nos polos 

de apoio presencial em datas e horários pré-estabelecidos. As avaliações presenciais tem um 

valor atribuído entre 0,0 e 8,0 pontos, perfazendo 80% da nota da unidade e acontecem, 

normalmente, duas vezes (AP1 e AP2) durante o período salvo a necessidade de uma prova 

substitutiva. 

O sistema de avaliação dos cursos oferecidos pelo CESAD fixou como média para 

conseguir aprovação a nota sete (7,0), mas caso o aluno não consiga obter tal nota, caso ele 

queira, poderá fazer uma prova presencial (AP3) para substituir uma das duas notas 

anteriores. A AP3 serve como substituta para aqueles alunos que por ventura não fez uma das 

duas avaliações ou que não conseguiram a média (7,0), nesses casos a média passa a ser cinco 

(5,0).    Cabe afirmar que as avaliações são corrigidas pelos tutores a distância. 

Consideramos tal procedimento contrário às normas, já que favorece a aprovação de 

alunos que deixaram de fazer a prova simplesmente para precisar obter uma nota inferior. Ao 

invés do estudante precisar a nota sete para conseguir ser aprovado, com a AP3 ele necessitará 

obter cinco na avaliação. 

Quanto às estratégias utilizadas no processo avaliativo no Ensino Presencial, ao 

longo da Graduação tivemos a oportunidade de observar que essas eram bem variadas, mas de 

cunho meramente quantitativo na maioria das disciplinas. Notávamos que a avaliação tinha 

como objetivo apenas a quantificação de notas e não servia como meio de diagnosticar as 

dificuldades e facilidades no processo de ensino-aprendizagem. 

Questionamos os professores a respeito de como seriam suas avaliações quanto ao 

tipo – de forma contínua ou uma única prova ao final de cada unidade – e quanto à realização 

– individual ou em grupos, nas duas modalidades de ensino. Por meio da análise das 

respostas, pode-se observar que a maioria afirma utilizar um processo avaliativo contínuo e 

que variam quanto à realização, ora a avaliação se processa em grupos e ora acontece 

individualmente. Os gráficos 01 e 02 fazem referência a esse tópico.  
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Gráfico 01. Forma de avaliação, quanto ao tipo, utilizada pelos professores do Departamento de 
Química da UFS nas modalidades EaD e Presencial.  
FONTE: Pesquisa de Campo 2012-2013. 

 

 

 

Gráfico 02. Forma de avaliação, quanto à realização, utilizada pelos professores do 
Departamento de Química da UFS nas modalidades EaD e Presencial.  
FONTE: Pesquisa de Campo 2012-2013. 

 

Embora a maioria dos professores tenha afirmado que suas avaliações aconteçam de 

forma contínua, alguns alunos quando questionados acerca de quais sugestões poderiam ser 

feitas a fim melhorar o processo de ensino-aprendizagem no curso de Licenciatura em 

Química, afirmaram que se necessitaria de uma revisão no método avaliativo de alguns 

docentes. A seguir são expressas respostas dos alunos. 

 

Uma norma única de avaliação pelos professores, 
preocupando-se mais com o que os alunos aprendem do 
que apenas sejam aprovados (EP 13). 
 
A AD às vezes é muito extensa e não dá tempo para 
responder todas as questões (EaD 01).  
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Destacamos que a prática avaliativa deve ser coerente com o discurso dos 

professores, uma vez que por meio dela o docente revela suas concepções de ensino e de 

aprendizagem. Afirmamos ainda que tal discurso quase sempre se concretiza na prática. 

A avaliação tem por objetivo atuar como uma ferramenta capaz de diagnosticar as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos e reorientar a prática docente. Com base nesse 

objetivo, é necessário superar a cultura da atribuição de notas como instrumento punitivo ou 

compensatório e valorizar mais o processo de aprender.  

O docente deve propor e utilizar meios avaliativos com a finalidade de identificar a 

fragilidade, bem como os pontos positivos dos alunos ao longo do processo.   

Avaliar é uma maneira de constituir caminhos para processo de ensino-

aprendizagem. Os procedimentos e instrumentos de avaliação têm a função de contribuir para 

a construção de discussões/argumentações acerca de como o processo de ensino-

aprendizagem está se desenvolvendo. Com base nesse papel é que reside a importância 

primordial do ato avaliativo, principalmente em se tratando do desenvolvimento de 

capacidades mais complexas. 

 

4.2.2 A importância do material didático e dos exemplares para o processo de 

ensino-aprendizagem: uma análise dos dados obtidos  

 

Entende-se por material didático todo recurso utilizado para apresentar ao alunado o 

conjunto de informações de uma determinada área do conhecimento. Em outras palavras, 

pode-se afirmar que o material didático é construções simbólicas de determinado 

conhecimento que pode se expressar por meio da televisão, dos livros, do rádio, de meios 

eletrônicos (CD’s e DVD’s), internet. 

Tendo em vista a realidade do ensino em nosso país, onde observa-se que o material 

didático mais utilizado nos estabelecimentos de ensino é o livro didático, teceremos uma 

breve discussão acerca das funções do livro e explanaremos de forma genérica as 

caraterísticas e atribuições do material didático no processo de ensino-aprendizagem. 

Livro didático, segundo Gérard e Roegiers (1998) apud Echeverría et al (2010)  pode 

ter como definição a de um instrumento impresso, intencionalmente estruturado para 

participar do processo de ensino-aprendizagem, com a finalidade de melhorar a eficácia de tal 

segmento. 

Os livros escolares assumem diversos papéis, inter-relacionados ou não, ao longo do 

processo de ensino. De acordo com Choppin (2004) apud Echererría et al (2010), quatro são 
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as funções essenciais exercidas pelo livro didático, cabe expressar que as referidas funções 

podem variar de acordo com o ambiente sociocultural, com a época, com as disciplinas, com 

os níveis de ensino, com os métodos e com as formas de utilização. 

A primeira função atribuída ao livro didático é a chamada Função Referencial, 

também chamada de Curricular ou Programática. Essa função faz referência ao caráter de 

depositário/suporte dos conhecimentos, técnicas ou habilidades necessários a um determinado 

grupo ou sociedade. 

A Função instrumental refere-se à exposição de técnicas de aprendizagem pelos 

exemplares didáticos. Nos livros são propostos exercícios, atividades, textos e outros recursos 

que facilitam a aquisição de competências e habilidades.  

A terceira função, chamada de Função Ideológica e Cultural, é mais antiga das 

quatro. Refere-se à firmação do livro didático como um dos vetores essenciais da cultura, da 

língua e dos valores das classes dominantes. Percebe-se por meio do exposto, que o livro 

didático não é e nunca foi um instrumento de ensino neutro, pois em seu interior encontramos 

ideias, conceitos e procedimentos expressos por indivíduos de uma determinada classe ou 

região que pregam aquilo que lhe for conveniente e satisfatório, ou seja, as concepções do 

autor. 

Função Documental é a quarta função do livro didático. Esta última função faz 

referência à possibilidade de fornecimento, por parte do livro, de um conjunto de documentos 

– textuais ou gravuras – por meio do qual o aluno através de uma simples observação ou de 

uma análise mais profunda, pode a vir desenvolver uma postura crítica. 

Em suma, percebe-se que ao livro didático são atribuídos papéis de grande 

importância, cabe a ele as tarefas de documentar, de atuar como instrumento ideológico e 

cultural, de agente instrumental e referencial.  É válido lembrar que o livro didático não é, e 

não pode ser o único instrumento a ser utilizado no processo de ensino. 

 
A coexistência de diferentes instrumentos de ensino-
aprendizagem, estabelecendo com o livro relações que 
podem ser de concorrência ou de complementaridade, 
acaba por influir, necessariamente, em suas funções e 
uso.  Sendo assim é necessário levar em conta a 
multiplicidade dos agentes envolvidos em cada uma das 
etapas que marca a vida de um livro escolar, desde sua 
concepção pelo autor até seu descarte pelo professor e, 
idealmente, sua conservação para as futuras gerações 
(Choppin 2004 apud Echererría et al 2010, p. 265). 
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Graças ao desenvolvimento das TIC’s, o professor, como também o aluno, tem 

possibilidade de integrar o livro didático com outros instrumentos a exemplo de sítios 

disponíveis na internet, programas computacionais (simuladores, jogos, etc.), enriquecendo 

assim as aulas. 

De forma sintética, podemos afirmar que a função do livro didático para o professor 

é disponibilizar informações relativas ao conhecimento científico, à formação pedagógica e a 

gestão das aulas. Já para os alunos, o livro didático atua como meio de obtenção de 

aprendizagens escolares que serão utilizadas no cotidiano ou na vida profissional do alunado. 

O material didático, estando ele impresso ou em outras formas de apresentação, deve 

buscar: 

  Auxiliar o aluno a trabalhar o conteúdo relacionado; 

  Estabelecer claramente os objetivos tendo como base o estudo que irá ser 

desenvolvido; 

  Explanar o conteúdo de tal maneira para que o estudante possa relacioná-lo 

com aquilo que ele já conhece; 

  Motivar os alunos; 

  Criar situações por meio de exercícios, questionamentos, práticas 

experimentais, etc., que estimulem os estudantes a buscar outras fontes de consulta para 

aprofundar o conteúdo trabalhado. 

Com o intuito de elaborar materiais didáticos que viabilizem a execução de todos ou 

de pelos alguns de seus propósitos, o autor deve estabelecer alguns questionamentos, a saber: 

Possibilita ao aluno atuar como sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem? Tem 

relevância para a discussão que se quer trazer a tona em determinado momento? Está 

adequado à proposta político-metodológica do curso? Tem boa estrutura textual? Para quem o 

texto foi escrito? Qual a expectativa do estudante em relação ao texto? Quais os 

conhecimentos prévios que serão necessários para o entendimento do texto? O tema do texto 

se mostra apropriado para os estudantes?  

De acordo com as proposições elaboradas pelo MEC/Secretaria de Educação a 

Distância e expressas pelos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância, 

torna-se importante que o material didático e, não tão diferente os livros didáticos, sejam 

colocados à disposição dos estudantes em forma de um guia - impresso e/ou digital -, que: 

 Oriente o estudante quanto às características do processo de ensino e 

aprendizagem particulares de cada conteúdo; 
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 Informe ao estudante a equipe de docentes responsável pela gestão do processo 

de ensino; 

 Informe ao estudante a equipe de tutores e os horários de atendimento; 

 Apresente cronograma (data, horário, local - quando for o caso) para o sistema 

de acompanhamento e avaliação. 

Outro aspecto relevante é a garantia de que o material didático propicie interação 

entre os diferentes sujeitos envolvidos no projeto. Para atender a estas orientações, o material 

didático deve: 

 Com especial atenção, cobrir de forma sistemática e organizada o conteúdo 

preconizado pelas diretrizes pedagógicas, segundo documentação do MEC, para cada área do 

conhecimento, com atualização permanente; 

 Ser estruturados em linguagem dialógica, de modo a promover autonomia do 

estudante desenvolvendo sua capacidade para aprender e controlar o próprio 

desenvolvimento; 

 Prever, como já adiantado antes em outro ponto deste documento, um módulo 

introdutório - obrigatório ou facultativo - que leve ao domínio de conhecimentos e habilidades 

básicos, referentes à tecnologia utilizada e também forneça para o estudante uma visão geral 

da metodologia em educação a distância a ser utilizada no curso, tendo em vista ajudar seu 

planejamento inicial de estudos e em favor da construção de sua autonomia; 

 Detalhar que competências cognitivas, habilidades e atitudes o estudante 

deverá alcançar ao fim de cada unidade, módulo, disciplina, oferecendo-lhe oportunidades 

sistemáticas de autoavaliação; 

 Dispor de esquemas alternativos para atendimento de estudantes com 

deficiência; 

 Indicar bibliografia e sites complementares, de maneira a incentivar o 

aprofundamento e complementação da aprendizagem. 

Para o Ensino a Distância, além de levar em consideração as questões acima citadas, 

deve-se atribuir relevância ao fato do material didático ser elaborado com o intuito de 

possibilitar para aos graduandos dessa modalidade a orientação necessária para seus estudos, 

uma vez que os estudantes do EaD atuam sem a presença constante do professor ou do tutor. 

Considerando a grande importância atribuída ao material didático no processo de 

ensino-aprendizagem, apresentaremos alguns dos predicados necessários a esse recurso: 
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  O material didático deve expressar o conhecimento científico de forma clara e 

objetiva. 

  As ilustrações, textos complementares, gráficos, etc., isto é, o projeto gráfico, 

deve permitir ao estudante uma leitura produtiva a fim de facilitar a aprendizagem. 

  O tipo de papel e a tipografia devem facilitar a leitura. 

  Uma apresentação ou introdução, que situe o leitor, deve sempre que possível 

se fazer presente. 

  A apresentação do material didático deve ser motivadora. 

Expostas as principais funções do material didático, descreveremos e analisaremos os 

dados obtidos por meio da pesquisa.  

Questionou-se aos alunos - graduandos a distância e presencial - aos tutores e 

professores a respeito da disponibilidade e do acesso ao material didático (livros de referência 

e material apostilado). Com base nas respostas analisadas para os alunos do curso presencial 

notou-se que o alcance aos livros se dá por meio da biblioteca da UFS, embora alguns 

graduandos afirmarem que a quantidade de exemplares não atende a demanda. Em se tratando 

dos estudantes do EaD, observou-se que o acesso e a disponibilidade de exemplares é bem 

mais restrita se comparada à modalidade presencial. 

Essa diferença encontrada no acesso e disponibilização, expressa no quadro 10, – e 

podemos aqui afirmar também, na quantidade de exemplares – pode ser explicada em partes 

pelo fato de alguns polos estarem ainda em fase de estruturação de suas bibliotecas. Em meio 

às visitas aos polos de apoio presencial, notamos que caixas de livros estavam sendo 

entregues e funcionários catalogando os referidos exemplares. 

Outro argumento que aqui levamos em consideração e que foi citado por alguns 

estudantes é o fato dos alunos, geralmente, morarem afastados dos polos o que acarreta em 

um certo grau de dificuldade no acesso aos livros. Os cursos ofertados pelo CESAD, inclusive 

o de Licenciatura em Química, além de possuir graduandos em diversas localidades de 

Sergipe, apresenta também alunos em outros Estados da Federação.  

Salientamos ainda, que a não obrigatoriedade em se fazer presente diariamente ou em 

algumas vezes durante a semana frequentar o polo, faz com que, de certa forma, a procura 

pela biblioteca se torne um hábito não muito costumeiro entre os estudantes do EaD.   

Destacamos que o projeto pedagógico do curso e o material didático, em 

consonância, devem desenvolver habilidades e competências específicas, recorrendo a um 
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conjunto de mídias compatível com a proposta e com o contexto socioeconômico do público-

alvo. 

 

Quadro 10. Respostas dos estudantes no que diz respeito à acessibilidade e disponibilidade de 
exemplares para os alunos do curso de Licenciatura em Química nas modalidades de ensino 
Presencial e a Distância 

MEIOS DE ACESSO E DISPONIBILIDADE DE LIVROS 
ENSINO PRESENCIAL ENSINO A DISTÂNCIA 

Na biblioteca da universidade, mesmo que 
algumas vezes eles não estejam 
disponíveis. 

Na biblioteca da UFS. 
 

Alguns eu possuo. Outros eu encontro na 
biblioteca do campus. 

Às vezes encontro no polo alguns livros. 

Na biblioteca da UFS. Nunca tem exemplares disponíveis para todos. 
A biblioteca não tem volumes que atendam 
a todos, pois a depender da disciplina 
faltam livros. 

Por causa da modalidade de ensino a distância e por 
morar longe da biblioteca acabo nunca tendo acesso aos 
livros. 

Na biblioteca a quantidade de livros não 
satisfaz a demanda. 

É muito difícil encontrarmos livros na biblioteca dos 
polos. 

A quantidade de livros na biblioteca em 
relação a quantidade de pessoas que fazem 
química é muito pouca. 

Nos polos encontramos muito material didático dos 
quais temos acesso pela plataforma. 

FONTE: Dados obtidos por meio da Pesquisa de Campo, 2012. 
   
 

Questionamos os tutores - presenciais e a distância – e os professores acerca da 

disponibilidade do material didático impresso para os alunos do EaD, como também o acesso 

aos livros de referência por parte dos alunos de ambas modalidades. Obtivemos como 

respostas dos tutores, profissionais no contexto do atual trabalho envolvidos com o Ensino a 

Distância, que na maioria das vezes o estudante do EaD torna-se prejudicado por conta do 

atraso na entrega do material didático impresso. Aproximadamente 80% (oitenta por cento) 

dos tutores que se dispuseram a participar da pesquisa, afirmou que raramente o material 

didático impresso é disponibilizado no início do período letivo. 

Essa precariedade na entrega do material didático impresso pode ser um gerador dos 

problemas de aprendizagem dos graduandos uma vez que impossibilita o contato entre o 

aprendiz e o conteúdo a ser aprendido, já que o processo de ensino aprendizagem-

aprendizagem na modalidade EaD acontece quase que exclusivamente por meio do material 

apostilado, de vídeo aulas, de web conferências, de chats, etc. Embora os recursos 

informatizados sejam uma constante no ensino atual, Carraher (1992) apud Rezende (2002) 

considera a informática e seus recursos como contribuintes de ordem tecnológica e não 

conceitual. Essas contribuições atribuídas aos materiais didáticos informatizados significam 
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que se usados como meros instrumentos/ferramentas não são oferecem condições suficientes 

para a elaboração ou construção de ideias. 

É válido ressaltar que alguns alunos não têm computador em casa ou o tem, mas, sem 

conexão à internet, assim o acesso ao material didático disponível na plataforma MOODLE 

na página de cada disciplina, bem como na biblioteca virtual do CESAD no formato PDF 

torna-se uma ação fortuita por parte dos graduandos. As condições socioeconômicas do 

estudante também possuem grande influência no processo de aprendizagem, como discutimos 

anteriormente. A não disponibilização ou a entrega do material didático impresso de maneira 

atrasada faz com que o aluno seja obrigado a fazer a impressão do mesmo e isso acarreta 

gastos que não maioria das vezes torna-se inviável devido à falta de recursos financeiros. 

Entendemos que deveria haver por parte do CESAD um planejamento mais eficaz de 

logística, a fim de agilizar a entrega e consequentemente a disponibilização dos cadernos de 

aulas para os alunos.  

Em se tratando do acesso facilitado aos livros de referência das disciplinas, tanto os 

tutores quanto os professores afirmaram que os alunos do EaD e do EP da Universidade 

Federal de Sergipe têm acesso aos exemplares, embora na maioria das vezes precário. 

Segundo os profissionais, tanto no Ensino Presencial quanto no Ensino a Distância, aos 

alunos não são ofertados livros em quantidade e em variedade suficiente. Tal precariedade 

favorece um processo formativo deficiente por parte dos futuros professores, uma vez que 

impossibilita a procura por informações e acaba desenvolvendo certo grau de desmotivação 

nos educandos. 

 

4.2.2.1 Acervo das bibliotecas dos polos de apoio presencial 

 

Informamos que os dados aqui expressos sobre o acervo bibliográfico dos polos de 

apoio presencial foram adquiridos por meio das visitas. Cabe dizer que para ter maior grau de 

exatidão dos volumes e a quantidade disponível de cada um, foi realizado um comparativo 

entre as informações adquiridas durante as visitações e uma breve consulta ao site do CESAD 

(http://www.cesad.ufs.br/bibliotecas). 

Observando a quantidade de alguns exemplares, expressa nos quadros (ver apêndice 

06), notamos que em alguns casos, o número de livros encontra-se bem reduzido nos polos de 

apoio presencial. Esse déficit gera descontentamento nos alunos e pode acarretar em 

dificuldades ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

http://www.cesad.ufs.br/bibliotecas
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Dentre as sugestões apresentadas pelos alunos tanto do Ensino Presencial quanto do 

Ensino a Distância, está a necessidade de disponibilização de exemplares em maior 

quantidade. Seguem algumas respostas: 

 

Maior interação aluno-professor na sala de aula. E 
também acesso a livros na biblioteca e internet (EP17)13. 
 
Disponibilização de materiais didáticos para os alunos, 
interação entre aluno e professor (EaD5). 
 
Maior disponibilidade de livros e materiais (EaD3). 
 
Ter mais facilidade no acesso aos livros e os alunos 
procurarem os docentes extras para tirar dúvidas (EP35). 
 
Disponibilizar mais livros e bolsas para que os alunos 
possam ter mais tempo de estudar e principalmente 
melhoria da internet (EaD1). 
 
Maior disponibilidade de livros no acervo (EP1). 

 
 

4.2.3 A experimentação no Ensino de Química 
 

Outro aspecto tratado na presente pesquisa refere-se à experimentação. Por meio da 

análise das respostas fornecidas pelos pesquisados – tutores (presenciais e a distância), 

professores e alunos (da modalidade a distância e da modalidade presencial) – notou-se que é 

atribuída por parte dos três grupos uma grande importância a prática experimental no processo 

de ensino-aprendizagem. 

Descreveremos neste tópico de maneira sucinta a história da experimentação ao 

longo dos anos, discutiremos algumas das funções da prática experimental no processo de 

ensino e por fim analisaremos, com base nas respostas dos pesquisados, a situação da 

atividade experimental no curso de Licenciatura em Química da UFS.   

 
 
 
 
 
 

 

_____________________ 
13 Para garantir o anonimato dos alunos, denominaremos os mesmos por números: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Utilizamos as 
letras EP para afirmar que os estudantes são do Ensino Presencial e, EaD para designar os graduandos na 
modalidade a Distância. 
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4.2.3.1 Breve histórico da prática experimental 

 

O papel da experimentação no ensino de Ciências é historicamente reconhecido por 

filósofos desde o século XVIII, mas somente nas últimas décadas do século XIX as atividades 

experimentais foram inseridas nos currículos de Ciências da Inglaterra e dos Estados Unidos 

(SILVA, MACHADO e TUNES, 2010, p. 231). 

 Ainda segundo Silva et al. (2010), a consolidação da experimentação como 

estratégia de ensino, no entanto, deu-se de forma significativa nas escolas na segunda metade 

do século XX. 

Em relação ao Brasil, o trabalho de laboratório foi trazido 
pelos portugueses por uma necessidade do contexto 
socioeconômico do século XIX. Ainda no mesmo século, 
a inserção da experimentação no ensino de Ciências deu-
se sob uma abordagem utilitarista, associando o 
conhecimento teórico às atividades, por exemplo, de 
extração e transformação de minérios em metais (SILVA, 
MACHADO e TUNES, 2010, p. 232). 

  

Foi recomendado pelos órgãos oficiais brasileiros, no início do século XX, que as 

instituições de ensino criassem laboratórios equipados para as aulas de Ciências. Com o 

reflexo do Movimento da Escola Nova, na década de 30, o ensino de Ciências passou a 

valorizar o fazer por parte do aluno. Segundo Silva, Machado e Tunes (2010), a escola, de 

uma forma geral, deveria substituir os métodos tradicionais de ensino por uma metodologia 

ativa, incluindo atividades experimentais. 

As décadas de 40, 50, 60 e 70 do século XX, foram marcadas por inúmeros 

acontecimentos e criações no tocante a melhoria da qualidade do ensino de ciências. Entre tais 

fatos, destacamos a elaboração de materiais didáticos para laboratório e de novos projetos 

para elaboração de currículos. 

Nos anos 80 do século 20, chamou-nos a atenção à criação do Spec (Subprograma de 

Educação para Ciência). As ações desse programa concentram-se em projetos de formação de 

recursos humanos, em razão da grande carência de professores de Ciências (KRASILCHICK, 

1987 apud SILVA, MACHADO e TUNES, 2010, p. 233). 

Os programas institucionais na atualidade não apresentam interesse centralizado na 

prática experimental. Em geral, tais projetos procuram consolidar benefícios no sistema 

educacional por meio de ações implementadas nas diversas vertentes do ensino. Programas 

como PNLEM (Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio) destinado a 

elaboração e compra de materiais didáticos; Pibid (Programa Institucional de Bolsa de 
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Iniciação à Docência), elaborado afim de favorecer o processo de formação inicial de 

professores; programas/projetos desenvolvidos para fomentar cursos de especialização para 

professores dos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública, são alguns exemplos de como 

o sistema de alguma maneira está contribuindo para desmitificar a imagem de “salvadora” 

atribuída por muito tempo à experimentação.   

 

4.2.3.2 O papel da experimentação  

 

A existência de espaço adequado, uma sala de aula preparada ou um laboratório é 

uma condição necessária, mas não suficiente, para uma boa proposta de ensino de Química 

(MALDANER, 2006, p. 176). Ainda segundo Maldaner (2006), a formação dos professores 

de Química pode vir a ter uma complicação a mais em sua estrutura, tal empecilho reside na 

formação ligada à parte experimental da ciência Química. Em cursos de Química ligados às 

Universidades as aulas práticas de Química acontecem, geralmente, paralelas às disciplinas 

chamadas teóricas. 

 

Nesses currículos procura-se formar o técnico 
especialista (tecnologia química) ou o profissional 
pesquisador (bacharelado). Embora aconteçam 
reclamações frequentes sobre os problemas em tais 
cursos, a preocupação com a parte formativa do professor 
é mais marginalizada ainda na licenciatura de Química 
dentro dos institutos (MALDANER, 2006, p. 177).  

 

Com base nas ideias de Maldaner (2006), percebe-se que embora a prática 

experimental seja de grande relevância para o processo de ensino aprendizagem, ainda 

persiste a elaboração e ensinamento sobre a experimentação de forma equivocada. 

 No processo de ensino, a experimentação deve ser compreendida como uma 

atividade que possibilita a articulação entre prática e teoria. Sendo assim, o aprendizado, 

principalmente das Ciências, deve estabelecer sempre uma relação mutua e constante entre o 

saber (teoria) e o saber fazer (prática). 

A relação estabelecida entre o saber e o saber fazer é denominada por alguns autores 

(Krasilchick, 1987; Silva (2010); Machado (2010) e Tunes, 2010) de relação teoria-

experimento. Tal relação configura-se na explicação de um fenômeno utilizando-se de uma 

teoria. Quando se faz uso de uma teoria para explicar determinado fenômeno, não 
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necessariamente se está pondo em xeque a veracidade dessa, em contrapartida, está se 

testando a capacidade de generalização da mesma.  

Além da possibilidade de se conseguir explicar com maior veemência um 

determinado conceito, ideia ou método, outra função atribuída à prática experimental é a 

motivação. Em alguns casos, a experimentação atua como meio de motivar os alunos e 

facilitar a aprendizagem. 

A experimentação, como atividade, possui uma finalidade em si mesma. A prática 

experimental, devido as suas características intrínsecas (dinâmica e estrutura), favorece a 

formação e o desenvolvimento do pensamento analítico, teoricamente orientado. 

Podemos atribuir também à experimentação o papel de agente que pode vir a 

despertar a imaginação do aluno. 

 
[...] em outras palavras, ela enseja a possibilidade de 
fragmentação do objeto concreto em partes, o 
reconhecimento destas e a sua recombinação de um modo 
novo. É nisso que reside o seu grande potencial como 
atividade imaginativa criadora, se bem empregada 
(SILVA, MACHADO, TUNES, 2010, p. 240).    

 

4.2.3.3 A prática experimental no processo formativo de professores de Química na 

Universidade Federal de Sergipe 

 

A experimentação, de acordo com os dados levantados ao longo da pesquisa, é um 

procedimento de grande valia para o processo de ensino-aprendizagem. Professores, alunos do 

EaD e tutores a distância e presencial citam  que embora a prática experimental desperte uma 

maior motivação e facilite a aprendizagem, as condições oferecidas pela Universidade Federal 

de Sergipe - em parceria com Estado e Municípios, no caso do Ensino a Distância - para 

realização de experimentos não estão adequadas as reais necessidades. 

É consenso entre os três grupos de pesquisados sobre a inadequação das condições – 

quantidade e qualidade de equipamentos – dos laboratórios de Química. Seguem algumas 

afirmações que retratam tal situação. 

 

O número de alunos aumentou muito nos últimos anos, 
mas a infraestrutura não mudou. Um exemplo claro disso 
é o número elevado de alunos por turma nas aulas 
experimentais (Professor A)14. 
 

__________________________ 
14Para garantir o anonimato dos professores, denominaremos os mesmos por letras: A, B, C e D. 
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Faltam muitos reagentes e vidrarias, porém vários 
equipamentos foram adquiridos via Reuni e CT-
Infra (Professor B). 
 
Pela falta de materiais (vidrarias, sistemas e 
reagentes) as práticas são sempre feitas em grupo, o 
que de certa forma compromete o aprendizado dos 
alunos (Professor C).  
 

Por meio das respostas apresentadas pelos docentes, percebe-se que devido o 

crescimento no número de alunos ocorrido nos últimos anos por meio da expansão das 

universidades públicas, as instalações e quantidade de materiais - instrumentos, reagentes e 

estrutura física - anteriormente oferecidas, não mais conseguem atender a atual demanda. A 

discrepância criada entre o número de estudantes e a quantidade de material disponível 

acarreta em um processo de ensino-aprendizagem precário. 

Uma dos itens do módulo de questionário destinado aos alunos solicitou que o 

estudante indicassem sugestões que proporcionem uma melhoria no processo de ensino-

aprendizagem no curso de Química Licenciatura.  Entre as propostas expressas pelos 

discentes estão à ampliação no número de aulas práticas, a melhoria das condições físicas e 

materiais dos laboratórios e aperfeiçoamento na prática pedagógica dos docentes. 

 
A ampliação de laboratórios (EP1). 
 
Maior disponibilidade de livros e materiais que permitam 
mais o uso no laboratório (EP2). 
 
A química deve ser apresentada na prática, o máximo 
possível (EP3). 
 
Maior disponibilidade de livros; maior interação com o 
tutor; laboratórios mais espaçosos e melhor equipados 
(EaD4). 
 
Disponibilizar mais laboratórios, livros, a interação 
aluno-professor e vice-versa, acesso a internet (EaD5). 
 
Maior disponibilidade de livros na área de Química. 
Laboratórios mais equipados e com segurança (EP6). 
 
Os professores precisam melhorar a forma com que 
passam o conteúdo (EP30). 
 

 
Segundo Maldaner (2006), embora as atividades de ensino ocupem uma considerável 

parcela da carga horária dos professores universitários, o que se constata é a sua preferida 
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dedicação às atividades de pesquisa científica, com o divórcio entre investigação e docência e 

suas consequências traduzidas, geralmente, na baixa qualidade de ensino. Ainda segundo 

Maldaner (2006), por meio dessa separação entre a teoria e a prática, os professores 

universitários passam a ignorar o que Perrenound define como a essência do ensinar, isto é, a 

transposição didática. Esse conceito implica que a docência necessita integrar o conhecimento 

acadêmico de Química ao conhecimento pedagógico sobre o processo de ensino.  

Em se tratando das respostas apresentadas pelos tutores e tendo em vista as 

observações realizadas ao longo das visitas aos polos de apoio presencial, verificamos que na 

modalidade de ensino a distância a experimentação ainda não se faz tão presente. Nos polos, 

os laboratórios de Química ainda estão em fase de construção. As aulas práticas para os 

alunos que fazem o curso a distância acontecem no Departamento de Química situado no 

Campus Prof. José Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE.  

Afirmamos que a construção de laboratórios e a disponibilização de materiais em 

quantidade e, com qualidade, nos polos têm grande urgência haja vista a necessidade de 

deslocamento dos alunos de seus municípios para o Campus em São Cristóvão/SE, como 

também pelo extremo açodamento em ter que realizar diversas práticas em um só dia.  

Geralmente as aulas práticas para os alunos do EaD são desenvolvidas aos sábados, 

pela manhã e a tarde. Como os estudantes são de diversos municípios de Sergipe, bem como 

de outros Estados, criou-se um calendário acadêmico no qual os professores agendam ao 

mesmo tempo as aulas no laboratório. Os graduandos passam o dia inteiro no campus 

realizando experimentos das mais variadas disciplinas, tal fato ocasiona cansaço físico e 

impossibilitando com isso um processo de aprendizagem eficiente.    

A falta de um local adequado para realização das práticas experimentais nos polos de 

apoio presencial gera o que discutimos no Capítulo III a desigualdade e a diferença. A 

ausência de laboratórios acarreta um grau de desigualdade entre os alunos do EP, que dispõem 

em seu estabelecimento de ensino a possibilidade de realizar a experimentação, e os 

estudantes do EaD que acabam tendo que se deslocar para outra localidade a fim de executar 

as atividades práticas. A diferença também é gerada, uma vez que é oferecida uma dada 

condição, o laboratório, a um dado grupo de aluno, enquanto ao outro é retida tal 

oportunidade.    
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4.2.4 Estrutura física dos Estabelecimentos de Ensino 

 

Outro fator determinante no processo para o ensino-aprendizagem refere-se às 

condições estruturais do estabelecimento de ensino. Tal aspecto no presente trabalho de 

pesquisa foi analisado por meio de observação em lócus. 

Em se tratando da estrutura física dos campi da UFS situados em São Cristóvão/SE e 

em Itabaiana/SE, pode-se afirmar que ambos apresentam deficiências em sua estruturação.  

Vale considerar que devido ao aumento da quantidade de alunos, motivado pela expansão das 

universidades públicas, as instalações dos laboratórios de Química tornaram-se inadequadas, 

pois não conseguem acomodar o elevado número de estudantes por turma.  

Quando se trata da estrutura física oferecida pelo Ensino a Distância, estamos 

falando da composição dos polos de apoio presencial. Afirmamos anteriormente que a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um consórcio de Instituições Públicas de Ensino 

Superior, sendo assim, a UAB não é uma universidade propriamente dita, mas sim uma 

parceria firmada entre as três esferas de Governo juntamente com as Universidades Públicas. 

Segundo Alves (2009), a UAB não é aberta, uma vez que não possui os princípios norteadores 

desse tipo de sistema. 

 

Vale citar o que consta no documento que relata a criação 
e o funcionamento da Open University: “O termo ‘aberta’ 
se aplica à nova universidade em vários sentidos. 
Primeiramente no sentido social, pois se dirige a todas as 
classes sociais, permitindo que as pessoas possam 
completar seus estudos em suas próprias casas sem 
exigência de frequência às aulas, a não ser uma ou duas 
semanas por ano. Em segundo lugar, do ponto de vista 
pedagógico, na medida em que a matrícula na 
universidade está aberta a todo indivíduo, maior de 21 
anos, independente da apresentação de certificado de 
instrução anterior e de qualquer exame de admissão. 
Finalmente, ela se chama ‘aberta’ no sentido de que seus 
cursos, pelo rádio e pela televisão, estão abertos ao 
interesse e à apreciação do público em geral (ALVES, 
2009, p. 12). 
 

 
Por ser formada por um consórcio, é fundamental que a UAB garanta a infraestrutura 

necessária para a implantação e manutenção dos polos de apoio presencial. A adequação dos 

polos é de extrema importância uma vez que estes são a base da modalidade de ensino a 

distância. 
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A estrutura física do polo de apoio - que fica a cargo do Poder Municipal - é 

compartilhada por todos os estudantes dos diversos cursos oferecidos pelo CESAD e por 

outros centros de Ensino a Distância. É fundamental que o polo possa oferecer todos os 

recursos necessários ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, incluindo 

laboratórios de informática e de ciências, biblioteca, salas de aula, etc. 

Durante as visitas aos nove polos de apoio presencial nos quais o curso de 

Licenciatura em Química é ofertado pelo CESAD, verificamos que a estrutura física da 

maioria dos estabelecimentos não oferece ao alunado condições consideravelmente 

adequadas.   

Vale aqui lembrar que o sistema UAB é uma parceria firmada entre União, Estados e 

Municípios, cada uma dessas esferas tem funções a ser desempenhadas. A estrutura física do 

polo fica a cargo do Poder Municipal, ou seja, cada município deve oferecer aos graduandos 

um local específico e adequado para realização de atividades experimentais, para aplicação de 

provas e a disponibilização de um espaço para pesquisa e estudo. Ao Governo Estadual cabe a 

disponibilização de material didático e à União a contratação de pessoal (professores, tutores 

e gestores).     

Percebe-se que para o bom funcionamento de um polo, deve haver uma parceria 

entre as três esferas de poder, União, Estado e Município, cada uma arcando com seus 

deveres. Durante as visitas realizadas aos polos, pode-se observar que em alguns polos de 

apoio as condições físicas e materiais não são suficientes para proporcionar um processo de 

ensino-aprendizagem eficaz.  

Pode-se observar que os laboratórios de ciências - laboratórios de Biologia, de Física 

e de Química - ainda estão em fase em instalação, onde acaba impedindo a realização de 

práticas experimentais naqueles locais, tendo o estudante que se deslocar para o Campus Prof. 

José Aloisio de Campos - São Cristóvão/SE, dificultando a aprendizagem e acarretando em 

uma sobrecarga de trabalho para os docentes. Não obstante, os experimentos no EaD 

poderiam ser desenvolvidos por meio de simuladores, porém tais recursos são, na maioria das 

vezes, de alto custo financeiro e geralmente não proporciona a participação ativa do aluno. 

Em se tratando dos laboratórios de informática, notamos que estes possuem 

computadores em quantidade suficiente, porém o acesso à internet em alguns polos é bastante 

precário.  Essa precariedade na conexão gera grandes obstáculos tanto para os alunos como 

também para os tutores e professores. 
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Problemas na conexão à internet e com as ferramentas de gestão do conteúdo 

(MOODLE) são citados pelos professores e pelos tutores como um dos que mais dificultam o 

contato com os alunos no EaD.  

Para a maioria dos alunos, os principais empecilhos para o desenvolvimento da 

aprendizagem são a dificuldade intrínseca no próprio curso de Química, por esse fazer parte 

de uma área do conhecimento que requer elevado grau de abstração e também a falta de 

recursos, como expressamos em outras oportunidades. 

 

4.2.5 Relação tutor/aluno e relação professor/aluno 

 

É sabido que uma boa relação entre o professor e os alunos e vice-versa gera uma 

melhoria no processo de ensino-aprendizagem. Durante a pesquisa foi solicitado aos três 

grupos de pesquisados - tutores, estudantes e professores - que assinalassem os principais 

motivos que dificultam a aprendizagem dos alunos nas duas modalidades de ensino. 

As respostas que apareceram na opinião dos professores e dos tutores como sendo os 

maiores empecilhos para a aprendizagem em maior frequência foram: a falta de interesse por 

parte dos alunos; a falta de interação entre professor-aluno e a falta de tempo para estudar por 

parte do aluno. Tais justificativas foram apontadas tanto para o EP quanto para o EaD. 

Analisando os motivos citados acima, podemos tirar como considerações que a 

relação estabelecida, e/ou pelo menos pré-estabelecida, entre professor e aluno é tida como 

uma grande influenciadora no processo de ensino. Podemos afirmar sem sombra de dúvidas, 

que o professor é o elemento que detém o controle da situação de ensino e, é ele por sua vez 

que tem condições de desempenhar o papel ideológico da escola, ou seja, intermediar o 

conhecimento.    

Sempre que possível, se faz necessário o estabelecimento de laços de 

companheirismo e de responsabilidade entre alunos e professores com intuito de fortalecer a 

confiança e a boa convivência entre ambos os lados. 

No EaD, torna-se necessário também que o vínculo de harmonia seja criado também 

entre estudantes e tutores já que praticamente todo o trajeto do aluno ao longo da graduação 

será acompanhado pelo tutor presencial e a distância. Vale destacar que a partir da concepção 

do Ensino a Distância, novas atividades surgiram e, com elas, novos profissionais para 

intermediar o processo de ensino-aprendizagem, entre tais profissionais citamos os tutores 

presenciais e a distância. No CESAD, os tutores são classificados como presenciais e a 

distância, como expressamos anteriormente. 
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Os tutores são profissionais que atuam auxiliando os alunos nas mais diversas 

situações. É função do tutor a distância solucionar dúvidas dos alunos, corrigir provas (AD e 

AP), motivar o estudante, intermediar o diálogo entre professor/coordenador da disciplina e 

alunos entre outros papeis secundários. É de responsabilidade do tutor presencial auxiliar no 

acesso à plataforma. 

No CESAD a seleção de tutores para o curso de Química Licenciatura se dá 

anualmente por meio de análise de currículo e entrevistas. Para atuar como tutor a distância, o 

candidato deve possuir Graduação específica na área na qual irá exercer a tutoria e, para os 

tutores presenciais a exigência é a Graduação em qualquer área. 

O pagamento pelo exercício da tutoria acontece por meio de bolsas pagas pela 

CAPES. No CESAD, o valor atual da bolsa é de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco 

reais). Informações não oficiais afirmam que o valor disponibilizado para o pagamento dos 

tutores no CESAD é o menor pago em todo o país. A baixa remuneração aliada à falta de 

vínculo firmado entre as partes, CESAD e tutores, são geradores de uma elevada rotatividade 

dos tutores o que acaba dificultando o estabelecimento de uma relação tutor/aluno mais 

estreita e eficaz. Uma sugestão para minimizar a rotatividade dos tutores seria a promoção de 

concurso público para efetivação de profissionais nas diversas áreas. 

Cabe ressaltar que o pagamento aos docentes que atuam na EaD também se dá por 

meio de bolsas da CAPES. 

 

4.2.6 Motivação dos alunos  

 

Outro fator citado como responsável pela dificuldade de aprendizagem dos alunos foi 

a falta de interesse do aluno. Citamos aqui uma frase que diz: “O essencial para o aprendizado 

é a vontade de aprender”. Entendemos que se o aprendiz não está motivado, com estímulo 

e/ou vontade para aprender determinado conteúdo, todos os procedimentos e recursos 

utilizados no decorrer das aulas não terão serventia alguma. Torna-se relevante reafirmar que 

para que o aluno se sinta ‘atraído’ por determinado assunto, este último deve apresentar uma 

certa relevância no cotidiano do estudante, ou seja, o conteúdo deve ter significado. 

Motivação vem do latim movere, que significa mover. Motivação constitui a força 

que nos move para alcançar determinado objetivo, é a “mola propulsora da ação” (GIL, 2010, 

p.86). Ainda de acordo com Gil (2010) motivos são as forças que estimulam a satisfação das 

necessidades humanas, que vão desde as mais essenciais, como as de comida, bebida, de 

repouso, até as mais sofisticadas, como as de estima ou de auto realização. 
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Assim, considerando o processo de motivação, não se pode rigorosamente afirmar 

que é o professor que motiva os estudantes a aprender. Segundo Gil (2010) há uma série de 

recomendações que favorecem nos estudantes o estímulo para aprender: o professor deve 

procurar variar o formato de suas aulas para torná-las mais interessantes; propostas de tarefas 

de dificuldade moderada, pois atividades com certo nível de dificuldade podem ser 

motivadoras, mas as que são percebidas como muito difíceis contribuem para desestimular os 

estudantes; o docente deve adotar uma postura entusiasta, simpática diante dos alunos, pois a 

maneira de ser do professor frente aos estudantes é fator altamente significativo na motivação. 

Questionamos tutores e professores a respeito do nível de satisfação observado nos 

alunos ao longo das aulas, tanto no EaD quanto no EP. Por meio das respostas apresentadas, 

pode-se notar que maioria dos estudantes na modalidade Presencial encontra-se parcialmente 

satisfeita, enquanto que a maior parte dos graduandos do EaD encontra-se parcialmente 

insatisfeita. Tendo por argumentação o grau de insatisfação dos alunos do EaD, podemos 

afirmar que a modificação da estrutura - tanto física, estrutural, quanto pedagógica - se faz 

necessária e urgente.  

Por meio do exercício da tutoria e através de observações podemos afirmar que nos 

cursos promovidos pelo CESAD não existem aulas propriamente ditas, ou seja, com a 

presença física do professor e em tempo real, salvo os encontros presenciais onde são sanadas 

algumas dúvidas surgidas ao longo do desenvolvimento dos conteúdos que se dá via 

plataforma. Nos encontros presenciais se fazem presente o professor coordenador da 

disciplina e o tutor a distância. Atualmente tais encontros são pré-agendados e 

disponibilizados no calendário acadêmico para que alunos, professores e tutores possam se 

planejar. A metodologia e os recursos utilizados nos encontros presenciais são os mesmos 

utilizados no Ensino Presencial: exposição do conteúdo, resolução de questões, quadro, 

Datashow, etc..   

Segundo pesquisa do SEAPE Pedagógico do Campus Prof. Alberto Carvalho – 

Itabaiana/SE, a desmotivação é um dos principais motivos para evasão de alunos durante a 

Graduação (ver dados no gráfico 04).   

Outro fato que chama a atenção, e que está intrinsicamente ligado ao mote da 

motivação, é a questão da participação dos alunos em grupos de pesquisas voltados ao 

Departamento de Química. Dos estudantes que responderam ao questionário, vinte e nove 

afirmaram não participar de pesquisas pelo mais variados motivos, a saber:  
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Falta de oportunidade!!! (EP 10). 
 
Porque nunca tive interesse (EP 06). 
 
Porque ainda não tive oportunidade, porém estou em 
busca de me encaixar em algum mesmo que seja 
voluntária (EP 34). 
 
Não tive nenhuma oportunidade (EaD 07). 
 
Não, pois para você participar ou você tem uma média 
alta ou não participa (EP 15). 
No momento a falta de tempo e experiência (EaD 04). 
 

Dos alunos pesquisados que fazem o curso na modalidade EaD nenhum participa de 

grupos de pesquisa. É necessário que se tenha maior abertura do Departamento de Química 

em relação aos grupos de pesquisa no intuito de motivar e favorecer a inclusão dos estudantes 

do Ensino a Distância, bem como uma distribuição de bolsas de forma igualitária, uma vez 

que por meio da iniciação científica o aprendiz consegue desenvolver certas habilidades e 

competências que lhes serão úteis em situações diversas. A falta de oportunidade em estar 

participando de um grupo de pesquisa tornou-se a justificativa mais apresentada pelos 

estudantes. 

A falta de tempo para estudar, outro fator que reflete no grau de motivação, faz com 

que a aprendizagem dos alunos seja dificultada. Questionados a respeito da disponibilidade de 

tempo para estudar, grande parte dos estudantes afirmaram possuir entre 04 e 05 por dia. 

Ressaltamos que a essa quantidade de horas estão agregadas as horas nas quais os alunos se 

fazem presente fisicamente nas salas de aula. 

Em suma, o ponto de partida da motivação para aprender está, pois, no 

reconhecimento por parte do estudante de que tem necessidade de aprender determinado 

conteúdo, habilidade ou ato e que tais pontos façam sentido, ou seja, tenha significado para o 

aluno. 

 

4.2.7 Disciplinas que acarretam em maiores dificuldades para os estudantes de 

Química Licenciatura 

 

Interrogados acerca de quais disciplinas proporcionam maiores transtornos, os 

estudantes tanto do EP quanto do EaD, afirmaram ter problemas com as disciplinas do 

Departamento de Matemática - Cálculo I, Vetores e Cálculo II - e com as disciplinas de 
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Química Orgânica, Química Inorgânica e Físico-Química. O gráfico 03 mostra o percentual 

de alunos que apresentam dificuldades em cada uma das disciplinas citadas anteriormente. 

 

 

 

              Gráfico 03: Distribuição das disciplinas nas quais os alunos do curso de Química       
Licenciatura apresentam maiores dificuldades 
FONTE: Pesquisa de Campo 2012-2013 

 

 
Cálculo I, acho desnecessário pois faço química e não 
matemática. (EP 09) 
 
Não gosto de Físico-Química devido ao grande número 
de cálculo necessário para resolução das questões. (EaD 
12) 
 
A Orgânica necessita de muita imaginação para imaginar 
as moléculas. (EP 20) 
 
Química Inorgânica. A compreensão dos conteúdos dessa 
disciplina necessita do conhecimento de diversas áreas da 
Química. (EaD 06) 

 

Os motivos para tais indicações foram: a falta de didática por parte dos professores e 

o elevado nível de abstração necessário para a compreensão dos conceitos de ambas as 

disciplinas. 

Em meio à pesquisa e observações, pode-se afirmar que os Departamentos dos 

Cursos de Química e de Matemática da UFS, disponibilizam curso de extensão, os chamados 

cursos de nivelamento, com objetivo de melhorar o nível de compreensão matemática e 

química dos alunos das áreas de Exatas. Os cursos de nivelamento da UFS são gratuitos e 

destinados para alunos graduandos e demais interessados da comunidade. A ideia do curso foi 
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elaborada como forma de amenizar as dificuldades que, muitas vezes, é oriunda do Ensino 

Médio precário. O objetivo dos cursos é diminuir o índice de reprovação em disciplinas que 

envolvem Matemática e Química. Pretende-se incentivar o raciocínio lógico no entendimento 

e resolução de problemas. 

Vale destacar que embora os cursos de nivelamento sejam ofertados para os alunos 

da Universidade Federal de Sergipe como um todo, os graduandos da modalidade EaD 

encontram-se à margem desses programas, ou seja, os estudantes dos cursos a Distância não 

participam dos referidos cursos. Não se sabe efetivamente os motivos que levam a essa falta 

de acesso: se há falta de oportunidade ou se há a falta de interesse por parte dos alunos em 

estar participando das referidas aulas. 

Cabe aos professores dessas, como também de outras disciplinas, fazer uso de recursos e 

metodologias capazes de motivar e desenvolver no aluno o interesse em aprender. 

 

4.2.8 Disponibilidade de tempo para estudar (atividades extraclasses) 

 

A disponibilidade de tempo destinado ao estudo e a realização de atividades 

extraclasses diz respeito às condições temporais dos alunos diante do processo de ensino-

aprendizagem. As condições temporais referem-se ao intervalo de tempo que o estudante tem 

para dedicar-se a trabalhos extraclasses, a fim de completar seus estudos e reforçar seu 

desempenho acadêmico. 

Dentre as categorias mais citadas para essa indagação, pode-se verificar que no 

Ensino Presencial a maior frequência de disponibilidade de tempo para estudo é entre 02 e 03 

horas por dia. Dos 47 alunos pesquisados, cerca de 52,00% enquadrou-se nesse intervalo.  

No tocante aos estudantes do EaD a categoria apresentada em maior frequência diz 

respeito a disponibilidade de tempo para estudo durante os finais de semana, cerca de 84,62%. 

A relativa falta de tempo para se dedicar às atividades acadêmicas pode ser 

explicada, em partes, pela atuação profissional exercida por parte dos graduandos. Como visto 

no capítulo anterior (Capítulo III) que tratava dos aspectos socioeconômicos, no que se trata 

ao exercício profissional, 84,62% dos estudantes da modalidade EaD atuam no mercado de 

trabalho e isso faz com que a disponibilidade de tempo para estudar ou para se dedicar as 

atividades extraclasses fica restrita. 

Carelli e dos Santos (1999), afirmam que outro aspecto que contribui para o 

esclarecimento sobre a importância do tempo como condição favorável para o estudo e em 

consequência para o desempenho acadêmico, foi verificado por Sonneville (1992). Segundo 
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Carelli e dos Santos (1993), o autor conclui, baseado em pesquisas, que uma grande parte dos 

alunos reconhece a importância do tempo dedicado ao estudo extraclasse e percebe a 

necessidade de melhorar essa situação. Os autores consideram ainda, entretanto que essa 

deficiência está relacionada à falta de tempo por causa do trabalho. 

Por meio da realização de um simples cálculo podemos afirmar que uma das 

consequências trazidas, em parte, pela atuação profissional e, por conseguinte na falta ou 

insuficiência de tempo disponível para se dedicar às atividades acadêmicas, é a evasão. 

Durante as quatro seleções - anos de 2007, 2008, 2010 e 2011 - realizadas pelo 

CESAD para ingresso no curso de Licenciatura em Química a Distância, foram ofertadas 

1150 vagas para os nove polos. Durante os quatro anos, no Campus Prof. Alberto Carvalho -  

Itabaiana/SE para o curso de Química foram ofertadas 200 vagas, para o Campus Prof. José 

Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE, ao longo desse mesmo período de tempo, ofertou-se 

240 vagas. Por meio do levantamento de dados utilizando o SIGAA/UFS, constatamos que 

dos mil cento e cinquenta alunos que teoricamente ingressaram ao longo dos quatro anos no 

curso de Química Licenciatura ofertado pelo CESAD, encontram-se ativos, devidamente 

matriculados em disciplinas do curso, um total de 208 alunos distribuídos nos nove polos de 

apoio presencial. Pode-se verificar que ocorreu a evasão de mais de 939 graduandos durante o 

tempo tomado como recorte. Dos duzentos e oito alunos ativos na modalidade a Distância, 

apenas 03 alunos conseguiram concluir o curso no período letivo 2012/02. A tabela 04 

expressa a quantidade de alunos do curso de Licenciatura em Química matriculados 

atualmente em cada polo do CESAD/UFS/UAB. 

 

Tabela 04: Quantidade de alunos ativos no curso de Química Licenciatura a Distância da UFS 
Polo de Apoio 
Presencial/Município 

Quantidade de alunos ativos no Curso de Química 
Licenciatura  

Arauá 
Estância 

Japaratuba 
Colônia 13/Lagarto 

Laranjeiras 
Nossa Senhora da Glória 

Poço Verde 
Propriá 

São Domingos 

            18 
            49 

11 
24 
24 
21 
06 
13 
42 

 

FONTE: www.ufs.br/sigaaalunosativos_quimica. 
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A falta de tempo disponível para o estudo e realização de atividades extraclasse é 

citada como um dos principais motivos para o trancamento de matrícula no curso e até mesmo 

da desistência, conforme demonstra o gráfico 04. 

 

 

Gráfico 04: Principais motivos para evasão de alunos durante a Graduação. 
FONTE: UFS – Campus Prof. Alberto Carvalho/SEAP Pedagógica 

   

 

4.2.9 Principais fatores que dificultam a aprendizagem dos alunos de Química 

Licenciatura da UFS 

 

Como mencionamos em oportunidades anteriores, durante a pesquisa foi solicitado 

aos três grupos de pesquisados - tutores, estudantes e professores - que assinalassem os 

principais motivos que dificultam a aprendizagem dos alunos nas duas modalidades de 

ensino. 

As respostas que apareceram na opinião dos professores e dos tutores como sendo os 

maiores empecilhos para a aprendizagem em maior frequência foram: a falta de interesse por 

parte dos alunos; a falta de interação entre professor-aluno e a falta de tempo para estudar por 

parte do aluno. Tais justificativas foram apontadas tanto para o EP quanto para o EaD. 

Em se tratando da opinião dos alunos no que se refere aos fatores que interferem 

negativamente na aprendizagem os itens mais citados respectivamente pelos discentes do da 

modalidade Presencial e da modalidade a Distância foram: a falta de didática por parte dos 

docentes; a falta de interação com o professor e com o tutor e falta de material didático. 
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Por meio das respostas dos alunos, dos professores e dos tutores podemos afirmar 

que: há a necessidade da elaboração de projetos que favoreçam a participação dos estudantes 

em meio ao processo de ensino-aprendizagem; que haja a disponibilização de bolsas de 

estudos para que os discentes não precisem trabalhar em tempo integral e possam assim se 

dedicar mais ao curso; que haja a disponibilização em quantidade e em variedade de materiais 

didáticos (livros, revistas, apostilas, vídeos, etc.), principalmente para os alunos do EaD onde 

o acesso é mais restrito; é preciso que se tenha por parte dos professores uma adequação em 

seu planejamento de ensino por meio do uso de procedimentos e recursos que despertem a 

atenção do alunado e que sejam condizentes com a realidade da Instituição.   
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CONCLUSÃO 
 

 

Neste trabalho se buscou levantar características referentes às condições de oferta de 

curso e as particularidades socioeconômicas dos graduandos em Química Licenciatura da 

Universidade Federal de Sergipe nas modalidades de ensino Presencial e a Distância, com o 

intuito de delinear um possível perfil desses estudantes. 

A expansão do Ensino Superior é uma tendência mundial. No Brasil, o crescimento 

no número de vagas destinadas às Universidades e Faculdades teve sua maior amplitude nas 

duas últimas décadas. 

O aumento na oferta de vagas bem como a criação e/ou implantação de novos cursos, 

deve-se a demanda por profissionais nas mais diversas áreas do conhecimento. A expansão do 

nível Superior no Brasil se deu, em partes, por meio da interiorização do ensino. Vários foram 

os campi criados em diversos municípios do interior do país.  Tomando como exemplo o 

Estado de Sergipe, a interiorização do Ensino Superior possibilitou a implantação de três 

campi da Universidade Federal de Sergipe, em Itabaiana/SE, em Lagarto/SE e em 

Laranjeiras/SE. 

Embora se tenha havido um aumento expressivo na quantidade de vagas ofertadas 

pela UFS por meio da expansão e da interiorização - processos cujo objetivo principal é a 

inclusão social de camadas menos favorecidas financeira e culturalmente - podemos afirmar 

por meio dos dados expressos e analisados ao longo do presente trabalho investigativo, que 

ainda existe, como era de se imaginar, traços de desigualdade e diferenciação entre os 

graduandos dos cursos de Química Licenciatura da UFS, uma vez que o impacto de ações 

sobre a educação, em geral tem seus reflexos percebidos a médio e longo prazo. 

Além da implantação de novos campi, outro meio que possibilitou o aumento do 

número de vagas no nível Superior, é a oferta de cursos na modalidade a Distância. O Ensino 

a Distância possibilita o acesso ao ensino por parte de cidadãos que residem em regiões 

longínquas dos centros urbanos e/ou que não têm possibilidade de frequentar uma sala de aula 

presencialmente, com horários e dias pré-estabelecidos e fixos. Em Sergipe, houve a criação - 

em parceria firmada entre a UFS, o Governo do Estado e Municípios - de treze polos de apoio 

presencial. 

Levando em consideração o aumento do número de alunos matriculados nos cursos 

de nível Superior e as condições de desigualdade e diferença existentes entre essa classe, 

torna-se necessário um estudo que possibilite a inquirição de peculiaridades dos estudantes, 
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pois cada aprendiz é único na forma como recebe, processa informações, lida com diferentes 

situações de aprendizagem e aprende. Cada aluno tem sua história de vida, possui 

experiências de aprendizado distintas, vivem em contextos diversos. O conjunto de 

experiências na aprendizagem, o modo de vida e os aspectos socioeconômicos servem ora 

como pano de fundo para as futuras aprendizagens ora atuam como empecilhos para a 

ancoragem ou aperfeiçoamento de novos conhecimentos. 

Tendo em vista os conceitos de diferença, desigualdade e inclusão social - esta 

última gerada através da expansão e interiorização das IES - podemos concluir que levantar e 

compreender o perfil de determinado grupo social torna-se necessário para implementação de 

políticas públicas que venham acarretar na disponibilização de recursos para melhoria de 

dados aspectos na vida de seus beneficiados. 

Um aspecto que tem influência sobre as condições de oferta de curso refere-se a 

matriz curricular. A grade curricular seguida no curso de Química Licenciatura da UFS na 

modalidade EaD segue os mesmos padrões da utilizada no curso presencial do Campus 

Aloísio de Campos em São Cristóvão/SE. Vale chamar atenção para o fato de apesar de serem 

duas modalidades de ensino distintas - Ensino Presencial e Ensino a Distância - a instituição 

utiliza a mesma matriz curricular nos diferentes cursos. Entende-se que é preciso que haja 

uma reformulação na estrutura curricular da modalidade EaD para que se tenha realmente um 

curso voltado às necessidades do alunado e com uma moldura típica de cursos a distância. Por 

meio de uma análise preliminar da grade curricular seguida no curso a Distância, pode-se 

observar que no que concerne às disciplinas voltadas para esse tipo de modalidade apenas 

uma, de caráter optativo, faz referência ao assunto (EDU0115 - Princípios de Educação à 

Distância - 60h). 

Conhecer o perfil do aluno é de fundamental importância também para elaboração e 

implantação de grades curriculares realmente voltadas ao contexto e ao cotidiano do 

estudante. Essa adequação no currículo pode vir a garantir ao graduando uma formação sólida 

por meio de práticas e conteúdos que façam parte do cotidiano do aprendiz e que tenham uma 

relevância dentro da comunidade na qual o licenciando está inserido.  

Por meio da análise dos dados adquiridos e observados durante a realização da 

pesquisa, podemos afirmar que as principais diferenças existentes entre os alunos do curso de 

Licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe das modalidades de ensino 

Presencial e a Distância, consistem nos seguintes aspectos: 

 Ao exercício profissional: os estudantes do EaD, de acordo com a pesquisa, em 

sua totalidade exercem uma profissão. 
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 No que se refere à faixa etária de ingresso e de conclusão do curso: tanto a 

faixa etária de ingresso como a de conclusão do curso para os estudantes do EaD é maior se 

comparada as dos alunos do EP. 

 O acesso a livros de referência das disciplinas: notou-se que o acervo dos polos 

de apoio presencial, em geral, é mais restrito que o das bibliotecas dos campi. 

 A participação em grupos de pesquisa vinculados ao Departamento de 

Química: de acordo com as respostas dos alunos do EaD, nenhum faz parte de grupos de 

pesquisa. 

 A total ausência de laboratórios nos polos de apoio presencial que acarreta em 

dificuldades de aprendizagem nos alunos. 

Percebe-se ainda, por meio da análise dos dados, que as condições de oferta do curso 

favorece o surgimento da desigualdade e da diferenciação entre os alunos do EaD e EP nos 

cursos de Química Licenciatura da UFS. 

Nos últimos tempos, tendo como eixos norteadores os Documentos Nacionais 

elaborados durante a chamada Década da Educação - a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação) e as DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais) - torna-se crescente a necessidade de 

se investigar as diversidades socioeconômicas e formativas dos alunos que participam de um 

mesmo processo de ensino.  Não se deve fazer uso de procedimentos de ensino padronizados 

uma vez que cada aluno responde de forma diferenciada a um determinado estímulo de 

acordo com suas especificidades.    

Em se tratando das questões referentes às dificuldades ao longo da formação dos 

graduandos, pode-se concluir que na EaD, segundo os pesquisados, a dificuldade consiste na 

falta de interação com os tutores e na ausência física do professor. Já no EP, de acordo com os 

estudantes analisados, as dificuldades estão na falta de didática dos professores e na própria 

dificuldade inerente ao curso de Química. 

Com base nos dados da pesquisa e em meio às observações - tanto durante a 

realização da pesquisa, tanto enquanto estivemos na graduação - o aluno dos cursos de 

Licenciatura é um estudante que, em geral, trabalha não necessariamente como docente, e que 

dispõe de pouco tempo e recursos para o desenvolvimento de uma formação com qualidade. 

Na sociedade atual, a expansão do Ensino Superior e a necessidade de atenção à 

diversidade socioeconômica e formativa dos graduandos, são fato. Por fim, reafirmamos que 

fatores de diversas naturezas, tais como: socioeconômico, cognitivo, cultural e físico, 

influenciam no processo de ensino-aprendizagem. Compreender como estes fatores afetam o 

aprendizado e fazer com que os reflexos de tais aspectos possam incidir de maneira positiva 
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sobre a aprendizagem deve ser uma das tarefas das instituições de ensino em escala mais geral 

e de forma mais específica, para os professores.  
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APÊNDICE 01 – ROTEIRO DE DADOS REFERENTES ÀS VISITAS AOS POLOS 

DE APOIO PRESENCIAL DO CESAD/UFS/UAB 

 

 

Nossa Senhora da Glória 

Nome do polo: Polo de Apoio Presencial da UAB/UFS. 

End.: Rodovia Eng. Jorge Neto, Km 03 – Trevo de acesso ao município de Feira 

Nova/SE. 

A visita se deu no turno vespertino, no dia 13/07/2012. No momento da visitação não 

encontramos o tutor presencial do turno da tarde. Entramos em contato com o coordenador do 

polo e o mesmo se prontificou a repassar o questionário aos tutores dos três turnos. 

Durante a visitação não encontramos nenhum aluno no polo.  

 

 

Colônia 13/Lagarto 

Nome do polo: Polo de Apoio Presencial da UAB/UFS – “Colégio Estadual Luis Alves 

de Oliveira”. 

End.: Pista Principal, S/N. 

A visita se deu no turno vespertino, no dia 17/07/2012. Entramos em contato com o 

tutor presencial do turno da tarde e o mesmo se prontificou a responder e a repassar o 

questionário aos tutores dos turnos da manhã e da noite. 

Durante a visitação não encontramos nenhum aluno no polo.  

 

 

Poço Verde 

Nome do polo: Polo de Apoio Presencial da UAB/UFS – “Escola Estadual Claudionor 

Santana”. 

End.: Travessa da Trindade, S/N. 

A visita se deu por volta das 12h00min, no dia 17/07/2012. No momento da visitação 

não encontramos nenhum tutor presencial, haja visto o horário em que chegamos ao polo ser 

de intervalo entre um turno e outro. Entramos em contato com o coordenador do polo e o 

mesmo se prontificou a repassar o questionário aos tutores dos três turnos. 

Durante a visitação não encontramos nenhum aluno no polo.  

 



146 

 

São Domingos 

Nome do polo: Polo de Apoio Presencial da UAB/UFS de São Domingos. 

End.: Avenida José Freire de Lima, S/N. 

A visita se deu no turno matutino, no dia 19/07/2012. No momento da visitação 

encontramos a tutora presencial do turno da manhã e a mesma se prontificou a repassar o 

questionário aos tutores dos turnos da tarde e da noite. 

Durante a visitação não encontramos nenhum aluno. 

 

 

Laranjeiras 

Nome do polo: Polo de Apoio Presencial da UAB/UFS de Laranjeiras. 

End.: Av. Edvaldo Xavier Almeida, S/N, Bairro: Manuel do Prado Franco. 

Complemento: CAIC Cel. José Sizino da Rocha. 

A visita se deu no turno vespertino, no dia 19/07/2012. No momento da visitação 

encontramos a tutora presencial do turno da tarde e a mesma se prontificou a repassar o 

questionário aos tutores dos turnos da manhã e da noite. 

Durante a visitação não encontramos nenhum aluno. 

 

 

Estância 

Nome do polo: Polo de Apoio Presencial “Senador Júlio César Leite”. 

End.: Praça Jackson de Figueiredo, nº 75. 

A visita se deu no turno vespertino, no dia 20/07/2012. Entramos em contato com o 

tutor presencial do turno da tarde e o mesmo se prontificou a responder e a repassar o 

questionário aos tutores dos turnos da manhã e da noite. 

Durante a visitação encontramos alunos dos cursos de Geografia, Administração 

Pública e Matemática utilizando a biblioteca do polo. 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

Japaratuba 

Nome do polo: Polo de Apoio Presencial UAB/UFS. 

End.: Avenida Rio de Janeiro, anexo ao Estádio de Futebol Tozão. 

A visita se deu no turno vespertino, no dia 24/07/2012. Entramos em contato com a 

tutora presencial do turno da tarde e a mesma se prontificou a responder e a repassar o 

questionário aos tutores dos turnos da manhã e da noite. 

Durante a visitação não encontramos nenhum aluno no polo.  

 

 

Propriá 

Nome do polo: Polo de Apoio Presencial da UAB/UFS – “Prof. Manoel Ferreira 

Rocha”. 

End.: Travessa da Trindade, S/N. 

A visita se deu no turno vespertino, no dia 27/07/2012. No momento da visitação não 

encontramos o tutor presencial do turno da tarde. Entramos em contato com uma funcionária 

do polo e a mesma se prontificou a repassar o questionário aos tutores dos três turnos. 

Durante a visitação encontramos um aluno do curso de Matemática utilizando o 

laboratório de informática do polo. 

 

 

Arauá 

Nome do polo: Polo de Apoio Presencial de Arauá. 

End.: Rua José Dias Filho, Conjunto Alzira Costa.  

A visita se deu no turno vespertino, no dia 03/08/2012. Entramos em contato com a 

tutora presencial do turno da tarde e a mesma se prontificou a responder e a repassar o 

questionário aos tutores dos turnos da manhã e da noite. 

Durante a visitação não encontramos nenhum aluno no polo. 
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APÊNDICE 02 – QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

 

MÓDULO I - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO PARA OS GRADUANDOS 

 

 

ENSINO A DISTÂNCIA E ENSINO PRESENCIAL: UMA ANÁLISE DAS PRINCIPAIS 

DIFERENÇAS SOCIECONÔMICAS E FORMATIVAS DOS GRADUANDOS EM QUÍMICA 

LICENCIATURA DA UFS  

 

Os questionamentos abaixo fazem parte do trabalho de investigação dos aspectos socioeconômicos e 

no tocante às condições de oferta do curso oferecidas aos graduandos em Química Licenciatura da 

UFS. Os dados coletados são de caráter confidencial e visa uma caracterização verdadeira, por isso, 

pedimos encarecidamente respostas sinceras. Desde já, agradecemos a colaboração. 

 
01. Modalidade de ensino: 
(    ) Ensino Presencial.                                     (    ) Ensino a Distância. 
 
02.  Idade em que ingressou no curso de Química Licenciatura: 
(    ) 16 a 18 anos.                                             (    ) 19 a 21 anos. 
(    ) 22 a 24 anos.                                             (    ) Acima de 25 anos.  
 
03.  Como você se considera? 
(    ) Negro (a)             (    ) Branco (a)                (    ) Pardo (a)              (    ) Amarelo (a) 
 
04.  Sexo: 
(    ) Feminino             (    ) Masculino 
 
05. Estado civil: 
(    ) Solteiro (a)                         (     ) Casado (a)                     (    ) Divorciado (a)          
(    ) Viúvo (a)                           (     ) Outros 
 
06. Faixa etária atual: 
(    )17 a 19 anos.                                 (    ) 20 a 22 anos. 
(    ) 23 a 25 anos.                                (    ) Acima de 25. 

http://www.ufs.br/
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07. Quanto ao exercício profissional: 
(    ) Trabalha com carteira assinada. Especifique a profissão. _________________________________ 
(    ) Trabalha sem carteira assinada. Especifique a profissão._________________________________ 
(    ) No momento não trabalha. 
(    ) Outras situações. Especifique. 
 
08. Quantas horas semanais você trabalha? 
(    ) Sem jornada fixa.                             (    ) De 10 a 20 horas semanais.  
(    ) De 21 a 30 horas semanais.              (    ) De 31 a 40 horas semanais. 
(    ) Mais de 40 horas semanais.  
 
09. Possui computador com acesso a internet em casa? 
(    ) Sim. 
(    ) Não. Quando tenho necessidade de acessar a internet, utilizo o (a) _________________________  

 
10. A casa onde você reside é: 
(    ) Própria.                 (    ) Alugada.                (    ) Cedida.             (    ) Outras situações. 
 
11. A residência onde você mora está localizada na: 
(    ) Zona rural.                                            (    ) Zona urbana.               
(    ) Comunidade Quilombola.                     (    ) Comunidade Indígena. 

 
12. Quantas pessoas moram com você? (incluindo filhos, irmãos, pais, parentes e amigos). 
(    ) De 1 a 3 pessoas.                   (    ) De 4 a 7 pessoas.                  (    ) De 8 a 10 pessoas. 
(    ) Mais de 10 pessoas.               (    ) Mora sozinho (a). 
 
13. Nível de escolaridade de seus pais: 
 
Mãe: 
(    ) Ensino Fundamental Menor (Antigo Primário) 
(    ) Ensino Fundamental Maior (Antigo Ginásio) 
(    ) Ensino Médio (Antigo 2º Grau) 
(    )Graduação 
(    ) Pós-graduação 
(    ) Não estudou 
 
Pai: 
(    ) Ensino Fundamental Menor (Antigo Primário) 
(    ) Ensino Fundamental Maior (Antigo Ginásio) 
(    ) Ensino Médio (Antigo 2º Grau) 
(    )Graduação 
(    ) Pós-graduação 
(    ) Não estudou 

 
14. Em qual tipo de escola você cursou maior parte da Educação Básica? 
(    ) Somente em Escola Pública.                (    ) Maior parte em Escola Pública. 
(    ) Somente em Escola Privada.                (    ) Maior parte em Escola Privada. 
(    ) Somente em Escola Quilombola.         (    ) Maior parte em Escola Quilombola. 
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(    ) Somente em Escola Indígena.              (    ) Maior parte em Escola Indígena. 
 
15. Qual sua renda mensal aproximadamente?  
(    ) Até 1 salário mínimo (até R$ 622,00). 
(    )  De 1 a 3 salários mínimos (De R$ 622,00 até R$ 1866,00). 
(    ) De 3 a 6 salários mínimos (De R$ 1867,00 até R$ 3732,00). 
(    ) De 6 a 9 salários mínimos (De R$ 3733,00 até R$ 5598,00). 
(    ) De 9 a 12 salários mínimos (De R$ 5598,00 até R$ 7464,00). 
(    ) Acima de 13 salários mínimos. 

 
16.  Somando sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, 
aproximadamente, a renda familiar mensal? 
(    ) Até 1 salário mínimo (até R$ 622,00). 
(    )  De 1 a 3 salários mínimos (De R$ 622,00 até R$ 1866,00). 
(    ) De 3 a 6 salários mínimos (De R$ 1867,00 até R$ 3732,00). 
(    ) De 6 a 9 salários mínimos (De R$ 3733,00 até R$ 5598,00). 
(    ) De 9 a 12 salários mínimos (De R$ 5598,00 até R$ 7464,00). 
(    ) Acima de 13 salários mínimos. 
 
 

MÓDULO II - QUESTÕES REFERENTES ÀS CONDIÇÕES DE OFERTA DO CURSO  
 
 

01. Modalidade de ensino: 
(    ) Ensino Presencial.                        (    ) Ensino a Distância. 
 
02. Qual período do curso está fazendo? 
 
03. Você tem acesso facilitado aos livros referência de cada disciplina do curso? 
(    ) Sim. Onde? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
(    ) Não. Por quê? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
04. Qual (is) a(s) área(s) da Química você sente maior dificuldade? 
(    ) Orgânica                               (    ) Inorgânica                    (    ) Ensino de Química 
(    ) Físico-Química                     (    ) Analítica 
 
Por quê? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
05. Em sua opinião, qual(is) a(s) maior(es) dificuldade(s) em concluir o curso de Química 
Licenciatura? 
(   ) A falta de recursos (livros, revistas, periódicos, laboratórios equipados...) que facilitem o 
aprendizado. 



151 

 

(     ) A falta de didática por parte dos professores. 
(     ) A falta de interação com o tutor. 
(     ) A dificuldade inerente ao curso. 
(     ) A falta de contato com o professor. 
 
06. Você participa de algum grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Química?  
 
(    ) Sim. Qual? 
__________________________________________________________________________________ 
 
(    ) Não. Por quê?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
07. Qual sua disponibilidade de tempo, por dia, para estudar? 
(    ) Menos de 2 horas por dia.                      (    ) Entre 2 e 3 horas por dia. 
(    ) Entre 4 e 5 horas por dia.                       (    ) Mais de 5 horas por dia. 
(    ) Estuda aos finais de semana. 
(    ) Estuda somente em datas próximas às avaliações. 
(    ) Não encontra tempo para estudar pois trabalha o dia inteiro. 
 
08. Qual(is) sua(s) sugestão(ões) para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem no 
curso de Química Licenciatura? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Observação: As questões que seguem abaixo, apenas devem ser respondidas por alunos do curso de 
Química Licenciatura a Distância. 
 
09. Em qual polo você estuda? 
__________________________________________________________________________________ 
 
10. Os materiais didáticos disponibilizados são elaborados de forma clara, adequada, de 
modo a favorecer o entendimento do conteúdo? 
(    ) Sim, sempre.                                                (    ) Sim, raramente. 
(    ) Não, nunca.                                                 (    ) Não tenho conhecimento. 
 
11. O laboratório de Química do seu polo é adequado ao desenvolvimento de uma prática 
experimental que facilite o processo de ensino-aprendizagem do conteúdo? 
(    ) Sim. 
(    ) Não. Por quê? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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12. O laboratório de informática do seu polo é adequado às necessidades dos alunos? 
(    ) Sim. 
(    ) Não. Por quê? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
13. Você já enfrentou algum problema para acessar o conteúdo online? 
(    ) Sim, sempre.                           (    ) Sim, frequentemente. 
(    ) Sim, raramente.                       (    ) Não, nunca. 
 
14. Caso sua resposta tenha sido SIM para a pergunta anterior, o problema foi referente a:  
(    ) Falta de computador.              (    ) Falta de conectividade. 
(    ) Problemas com ferramentas de gestão de conteúdo (Moodle). 
(    ) Outros. Qual(is)? 
 
15.       Qual seu nível de conhecimento em informática? 
(     ) Nenhum.               (    ) Básico.              (    ) Médio.             (     ) Avançado. 
 
16. Com qual frequência você acessa a plataforma Moodle semanalmente? 
(    ) Até 2 horas semanais.                              (    ) De 3 a 6 horas semanais. 
(    ) De 7 a 10 horas semanais.                       (    ) De 11 a 13 horas semanais.  
(    ) Mais de 14 horas. 
 
17. O conteúdo do curso/disciplina é disponibilizado aos alunos no início do período letivo? 
(    ) Sim, sempre.                                           (    ) Sim, frequentemente. 
(    ) Sim, raramente.                                       (    ) Não, nunca. 
 
18. Os tutores a distância mantêm contato com o aluno?   
(    ) Sim, sempre.                                           (    ) Sim, frequentemente. 
(    ) Sim, raramente.                                       (    ) Não, nunca. 
 
19. Os professores mantêm contato com o aluno?  
(    ) Sim, sempre.                                           (    ) Sim, frequentemente. 
(    ) Sim, raramente.                                       (    ) Não, nunca. 
 
20. O que motivou você a fazer o curso de Química Licenciatura a Distância? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
21.       Quais vantagens você encontra em fazer um curso na modalidade EAD?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_ 
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APÊNDICE 03 – QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS TUTORES 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

                                  PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

         NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

 

MÓDULO III - QUESTIONÁRIO PARA OS TUTORES 

 

 

ENSINO A DISTÂNCIA E ENSINO PRESENCIAL: UMA ANÁLISE DAS PRINCIPAIS 

DIFERENÇAS SOCIECONÔMICAS E FORMATIVAS DOS GRADUANDOS EM QUÍMICA 

LICENCIATURA DA UFS  

 

Os questionamentos abaixo fazem parte do trabalho de investigação dos aspectos socioeconômicos e 

no tocante às condições de oferta do curso dos graduandos em Química Licenciatura da UFS. Os 

dados coletados são de caráter confidencial e visa uma caracterização verdadeira, por isso, pedimos 

encarecidamente respostas sinceras. Desde já, agradecemos a colaboração. 

 
 
01. Você atua como tutor (a): 
(    ) Tutor (a) Presencial.                      (    ) Tutor (a) a Distância.                
 
02. Qual(is) a(s) disciplina(s) você atua como tutor? (Pergunta direcionada aos tutores a 
distância). 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
03. Em qual(is) polo(s) você atua como tutor?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
04. Quantas horas semanais você entra em contato via plataforma Moodle com os alunos? 
(Pergunta direcionada aos tutores a distância). 
(    ) Até 4 horas.                              (    ) De 4 a 8 horas. 
(    ) De 9 a 12 horas                        (    ) De 13 a 15 horas.                   (    ) Acima de 16 horas. 
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05. Quantas horas semanais você disponibiliza ao atendimento dos alunos no polo de apoio? 
(Pergunta direcionada aos tutores presenciais). 
(    ) Até 4 horas.                              (    ) De 4 a 8 horas. 
(    ) De 9 a 12 horas                        (    ) De 13 a 15 horas.                   (    ) Acima de 16 horas. 
 
06. O programa do curso a distância é vinculado às necessidades reais dos alunos? 
(    ) Sim, sempre.                                       (    ) Sim, frequentemente. 
(    ) Sim, raramente.                                   (    ) Não, nunca. 
 
07. O material didático impresso utilizado pelos alunos do curso EAD é disponibilizado no 
início do período letivo? 
(    ) Sim, sempre.                      (    ) Sim, frequentemente. 
(    ) Sim, raramente.                  (    ) Não, nunca.                          (    ) Não sei informar. 
 
08. Os livros de referência utilizados na disciplina na qual você atua como tutor (a) são de 
fácil acesso aos alunos? 
(    ) Sim, sempre.                         (    ) Sim, frequentemente. 
(    ) Sim, raramente.                     (    ) Não, nunca.                         (    ) Não sei informar. 
 
09. Os equipamentos dos laboratórios de química são suficientes (quantidade e qualidade) 
para atender as necessidades de aprendizagem dos alunos no curso a distância? (Pergunta 
direcionada aos tutores a distância de Química e presencial). 
(    ) Sim.  
(    ) Não. Por quê?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
10. Os equipamentos dos laboratórios de informática dos polos são suficientes (quantidade e 
qualidade) para atender as necessidades dos alunos no curso EAD? 
(     ) Sim. 
(    ) Não. Por quê? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
11. Você já enfrentou algum problema para entrar em contato com os alunos na EAD?  
(    ) Sim, sempre.                              (    ) Sim, frequentemente. 
(    ) Sim, raramente.                          (    ) Não, nunca. 
 
12. Caso sua resposta tenha sido SIM para a pergunta anterior, o problema foi referente a: 
(    ) Falta de computador.                 (    ) Conectividade. 
(    ) Problemas com ferramentas de gestão do conteúdo (Moodle). 
(    ) Outros. Qual(is)? 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
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13.   Em sua opinião, qual(is) o(s) principal(is) motivo(s) que dificultam a aprendizagem do 
aluno na modalidade EAD? 
(    ) A falta de interesse por parte do aluno. 
(    ) A falta de recursos materiais que facilitem a aprendizagem. 
(    ) A falta de interação entre professores e alunos. 
(    ) A falta de interação entre tutores e alunos. 
(    ) A falta de tempo para estudar por parte do aluno.  
 
14. Os alunos do curso a distância apresentam algum tipo de dificuldade diante da disciplina 
na qual você atua como tutor (a)? (Pergunta direcionada aos tutores a distância). 
(    ) Sim. Qual? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
(    ) Não. 
 
15. Você considera adequadas as condições físicas, materiais e pedagógicas oferecidas pela 
Universidade Federal de Sergipe aos alunos? 
 
Modalidade EAD: 
(    ) Sim. 
(    ) Não. Por quê? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Ensino Presencial: 
(   ) Sim. 
(    ) Não. Por quê? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
16. Qual sua percepção em relação aos níveis de satisfação e motivação dos alunos do curso 
de Química Licenciatura a distância? 
(     ) Totalmente satisfeitos e motivados.                 (    ) Parcialmente satisfeitos. 
(     ) Parcialmente insatisfeitos.                                (    ) Totalmente insatisfeitos. 
 
17. Qual(is) sua(s) sugestão(ões) para melhorar o processo de ensino-aprendizagem no curso 
de Química Licenciatura a distância? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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18. Qual(is) a(s) atividade(s) os alunos realizam frequentemente no polo no qual você 
trabalha? (Pergunta direcionada aos tutores presenciais). 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
19. Qual(is) a(s) dificuldade(s) os alunos apresentam no processo de ensino-aprendizagem 
na(s) disciplina(s) na(s) qual(is) você atua como tutor?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
  
20. Em sua opinião, em qual (is) disciplina(s), os alunos apresentam maiores dificuldades no 
processo de ensino-aprendizagem? Por quê? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
21. A interação com seus alunos se dá de forma eficaz e intensiva? 
(   ) Sim.  
Quando? 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(   ) Não.  
Por quê? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 04 – QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS PROFESSORES 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

 

MÓDULO IV - QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES 

 

 

ENSINO A DISTÂNCIA E ENSINO PRESENCIAL: UMA ANÁLISE DAS PRINCIPAIS 

DIFERENÇAS SOCIECONÔMICAS E FORMATIVAS DOS GRADUANDOS EM QUÍMICA 

LICENCIATURA DA UFS  

 

Os questionamentos abaixo fazem parte do trabalho de investigação dos aspectos socioeconômicos e 

das condições de oferta do curso oferecidas aos graduandos em Química Licenciatura da UFS. Os 

dados coletados são de caráter confidencial e visa uma caracterização verdadeira, por isso, pedimos 

encarecidamente respostas sinceras. Desde já, agradecemos a colaboração. 

 
01. Qual(is) disciplina(s) você leciona? 
 
Na modalidade EAD:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
No curso Presencial:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
02. O programa do curso a distância é vinculado às necessidades reais dos alunos? 
(   ) Sim, sempre.                                      (    ) Sim, frequentemente. 
(   ) Sim, raramente.                                  (    ) Não, nunca. 
 
03. O programa do curso presencial é vinculado às necessidades reais dos alunos? 
(    ) Sim, sempre.                                      (    ) Sim, frequentemente. 
(    ) Sim, raramente.                                  (    ) Não, nunca. 
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04. O material didático impresso utilizado pelos alunos do curso EAD é disponibilizado no 
início do período letivo? 
(    ) Sim, sempre.                       (    ) Sim, frequentemente. 
(    ) Sim, raramente.                   (    ) Não, nunca.                          (    ) Não sei informar. 
 
05.  Os livros de referência utilizados na disciplina na qual leciona são de fácil acesso aos 
alunos? 
 
Na modalidade EAD: 
(    ) Sim, sempre.                       (    ) Sim, frequentemente. 
(    ) Sim, raramente.                   (    ) Não, nunca.                          (    ) Não sei informar. 
 
No curso Presencial: 
(    ) Sim, sempre.                       (    ) Sim, frequentemente. 
(    ) Sim, raramente.                   (    ) Não, nunca.                          (    ) Não sei informar. 
 
06. Sugestões apresentadas pelos alunos tanto da EAD quanto Ensino Presencial são levadas 
em consideração?  
(    ) Sim. Quando?  
 
(    ) Não. Por quê?  
 
07. Como são realizadas suas avaliações? 
 
Na modalidade EAD: 
Quanto ao tipo: 
(    ) De forma contínua               (    ) Uma única prova ao final de cada unidade. 
Quanto à realização: 
(     ) Em grupo.                           (    ) Individual.                             (     )Variam. 
 
No Ensino Presencial: 
Quanto ao tipo: 
(    ) De forma contínua                (    ) Uma única prova ao final de cada unidade. 
Quanto a realização: 
(    ) Em grupo.                             (    ) Individual.                             (     )Variam 
 
 
08. Os equipamentos dos laboratórios de química são suficientes (quantidade e qualidade) 
para atender as necessidades de aprendizagem dos alunos no curso presencial e do curso a 
distância? (Pergunta direcionada aos professores do Departamento de Química) 
(    ) Sim.  
(    ) Não. Por quê?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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09. Os equipamentos dos laboratórios de informática dos polos são suficientes (quantidade e 
qualidade) para atender as necessidades dos alunos no curso EAD? 
(     ) Sim. 
(    ) Não.  Por quê?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
10. Em média, quantas horas semanais você disponibiliza para entrar em contato com os 
alunos da EAD? 
(    ) Até 4 horas semanais.                         (    ) Entre 5 e 8 horas semanais. 
(    ) Entre 9 e 12 horas semanais.               (    ) Mais de 13 horas semanais.  
 
11.    Você já enfrentou algum problema para entrar em contato com os alunos na EAD? 
(    ) Sim, sempre.                              (    ) Sim, frequentemente. 
(    ) Sim, raramente.                          (    ) Não, nunca. 

 
12. Caso sua resposta tenha sido SIM para a pergunta anterior, o problema foi referente a: 
(    ) Falta de computador.                 (    ) Conectividade. 
(    ) Problemas com ferramentas de gestão do conteúdo (Moodle). 
(    ) Outros. Qual(is)? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
13.    Em sua opinião, qual(is) o(s) principal(is) motivo(s) que dificultam a aprendizagem do 
aluno na modalidade EAD? 
(    ) A falta de interesse por parte do aluno. 
(    ) A falta de recursos materiais que facilitem a aprendizagem. 
(    ) A falta de interação entre professores e alunos. 
(    ) A falta de interação entre tutores e alunos. 
(    ) A falta de tempo para estudar por parte do aluno.  
 
14.     Em sua opinião, qual(is) o(s) principal(is) motivo(s) que dificultam a aprendizagem do 
aluno no Ensino Presencial? 
(    ) A falta de interesse por parte do aluno. 
(    ) A falta de recursos materiais que facilitem a aprendizagem. 
(    ) A falta de interação entre professores e alunos. 
(    ) A falta de interação entre tutores e alunos. 
(    ) A falta de tempo para estudar por parte do aluno. 
 
15.       Os alunos do curso presencial apresentam algum tipo de dificuldade diante da disciplina 
na qual você leciona? 
(    ) Sim. Qual?   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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(    ) Não.  
 
16.        Os alunos do curso a distância apresentam algum tipo de dificuldade diante da disciplina 
na qual você leciona? 
(    ) Sim. Qual?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
(    ) Não. 
 
17. Você considera adequadas as condições físicas, materiais e pedagógicas oferecidas pela 
Universidade Federal de Sergipe aos alunos? 
 
Modalidade EAD: 
(    ) Sim. 
(    ) Não. Por quê? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Ensino Presencial: 
(   ) Sim. 
(    ) Não. Por quê? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
18. Qual sua percepção em relação aos níveis de satisfação e motivação dos alunos do curso 
de Química Licenciatura? 
No curso Presencial: 
(     ) Totalmente satisfeitos e motivados.                 (    ) Parcialmente satisfeitos. 
(     ) Parcialmente insatisfeitos.                                (    ) Totalmente insatisfeitos. 
No curso EAD: 
(     ) Totalmente satisfeitos e motivados.                 (    ) Parcialmente satisfeitos. 
(     ) Parcialmente insatisfeitos.                                (    ) Totalmente insatisfeitos. 
 
19. Qual(is) sua(s) sugestão(ões) para melhorar o processo de ensino-aprendizagem no curso 
de Química Licenciatura? 
 
No curso Presencial: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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No curso EAD: 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 05 – MATRIZES CURRICULARES DOS CURSOS DE                  

QUÍMICA LICENCIATURA DA UFS 

 

 

Matriz Curricular do Curso de Química Licenciatura da UFS Campus Prof. Alberto 

Carvalho – Itabaiana/SE 

 

Código: 02 

Carga Horária: Total Mínima - 3.030                                         Optativas Mínima - 300 

Prazos em Períodos Letivos: Mínimo - 06       Médio - 08         Máximo - 12 

Créditos por Período Letivo: Mínimo - 12       Médio - 24         Máximo - 32 

FONTE: www.ufs.br/sigaa/gradecurricular_quimica 

 
 

1º Período 
Estrutura Curricular Natureza 
EDUI0026 - Introdução à Psicologia do Desenvolvimento - 60h Obrigatória 
MATI0017 - Cálculo I - 90h Obrigatória 
QUII0048 - Química Geral - 60h Obrigatória 
QUII0049 - Química Experimental - 30h Obrigatória 
QUII104 Ferramentas Computacionais para o Ensino de Química I - 60h Obrigatória 
Carga Horária: 300h 

2º Período 
Estrutura Curricular Natureza 
EDUI0022 - Estrutura e Funcionamento do Ensino - 60h Obrigatória 
FISII0010 - Física A - 60h Obrigatória 
FISII0013 - Laboratório de Física A - 30h Obrigatória 
MATI0053 - Introdução à Estatística - 60h Obrigatória 
MATI0069 - Fundamentos de Matemática para Química - 90h Obrigatória 
QUII0050 - Química Inorgânica I - 60h Obrigatória 
QUII0063 - Fundamentos de Química Orgânica - 30h Obrigatória 
Carga Horária: 390h 

3º Período 
Estrutura Curricular Natureza 
FISII0011 - Física B - 60h Obrigatória 
QUII0051- Química Inorgânica II - 60h Obrigatória 
QUII0064 - Química dos Compostos Orgânicos I - 60h Obrigatória 
QUII0076 - Química Analítica - 60h Obrigatória 
QUII0089 - Fundamentos de Físico-Química - 60h Obrigatória 
QUII0100 - Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Química - 90h Obrigatória 
Carga Horária: 390h 

4º Período 
Estrutura Curricular  Natureza 
QUII0052 - Química de Coordenação - 90h Obrigatória 
QUII0065 - Química dos Compostos Orgânicos II - 60h Obrigatória 
QUII0066 - Química Orgânica Experimental I - 60h Obrigatória 

http://www.ufs.br/sigaa/gradecurricular_quimica
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QUII0077 - Química Analítica Experimental - 60h Obrigatória 
QUII0090 - Físico-Química I - 60h Obrigatória 
QUII0101 - Temas Estruturadores para o Ensino de Química I - 60h Obrigatória 
Carga Horária: 390h 

5º Período 
Estrutura Curricular Natureza 
EDUI0083 - Língua Brasileira de Sinais - 60h Obrigatória 
QUII0067 - Química de Biomoléculas - 60h Obrigatória 
QUII0078 - Química Analítica Instrumental - 90h Obrigatória 
QUII0091 - Físico-Química II - 60h Obrigatória 
QUII0102 - Temas Estruturadores para o Ensino de Química II - 30h Obrigatória 
QUII0105 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química I - 90h  Obrigatória 
Carga Horária: 390h 

6º Período 
Estrutura Curricular Natureza 
BIOI0080 - Biologia Geral - 90h Obrigatória 
QUII0092 - Físico-Química III - 30h Obrigatória 
QUII0103 - Temas Estruturadores para o Ensino de Química III - 90h Obrigatória 
QUII0106 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química II - 90h Obrigatória 
Carga Horária: 300h 

7° Período 
Estrutura Curricular Natureza 

QUII0107 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química III - 90h Obrigatória 

QUII0093 - Físico-Química Experimental - 60h Obrigatória 

QUII0109 - Pesquisa em Ensino de Química I - 60h Obrigatória 

Carga Horária: 210h 

8° Período 
Estrutura Curricular Natureza 

QUII0108 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química IV - 150h Obrigatória 

QUII0110 - Pesquisa em Ensino de Química II - 60h Obrigatória 

QUII0109 - Atividades Complementares - 210h Obrigatória 

Carga Horária: 420h 

 
 
  Formação Complementar 

Estrutura Curricular Natureza 
BIOI0067 - Bioquímica – 60h Optativa 
BIOI0113 – Introdução à Filosofia da Ciência – 60h Optativa 
DAA0006 - Monitoria I – 30h Optativa 
DAA0007 - Monitoria II – 30h Optativa 
DAA0008 - Monitoria III – 30h Optativa 
DAA0009 - Monitoria IV – 30h Optativa 
EDUI0021 - Princípios de Organização e Administração Escolar – 60h Optativa 
EDUI0025 - Psicologia Geral – 60h Optativa 
EDUI0032 - Sociologia I – 60h Optativa 
EDUI0034 - Sociologia da Educação I – 60h Optativa 
EDUI0040 - Introdução à Metodologia Científica – 60h Optativa 
EDUI0041 - Introdução à Filosofia – 60h Optativa 
EDUI0042 - Filosofia da Educação – 60h Optativa 
LETRI0004 - Produção e Recepção de Texto I – 60h Optativa 
LETRII0063 - Inglês Instrumental – 60h Optativa 
LETRII0064 - Espanhol Instrumental – 60h Optativa 
QUII0053 - Compostos Organometálicos – 60h   Optativa 
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QUII0054 - Química do Estado Sólido – 60h Optativa 
QUII0055 - Síntese e Caracterização de Materiais – 60h Optativa 
QUII0056 - Bioinorgânica – 30h Optativa 
QUII0057 - Tópicos Especiais em Química Inorgânica I – 30h Optativa 
QUII0058 - Tópicos Especiais em Química Inorgânica II – 30h Optativa 
QUII0059 - Tópicos Especiais em Química Inorgânica III – 60h Optativa 
QUII0060 - Tópicos Especiais em Química Inorgânica IV – 60h Optativa 
QUII0061 - Mineralogia – 60h Optativa 
QUII0062 - Cálculo Estequiométrico – 30h Optativa 
QUII0068 - Métodos Físicos de Análise – 60h Optativa 
QUII0069 - Mecanismos de Reações Orgânicas – 30h Optativa 
QUII0070 - Introdução à Química Medicinal – 60h Optativa 
QUII0071 - Química dos Produtos Naturais – 60h Optativa 
QUII0072 - Síntese de Compostos Orgânicos – 60h Optativa 
QUII0073 - Química Orgânica Experimental II – 60h Optativa 
QUII0074 - Tópicos Especiais de Química Orgânica I – 60h Optativa 
QUII0075 - Tópicos Especiais em Química Orgânica II – 30 Optativa 
QUII0079 - Química Ambiental – 60h Optativa 
QUII0080- Métodos de Preparo de Amostras – 60h Optativa 
QUII0081 - Métodos de Separação – 60h Optativa 
QUII0082 - Química Analítica Aplicada – 60h Optativa 
QUII0083 - Métodos Eletroanalíticos – 60h Optativa 
QUII0084 - Tópicos Especiais em Química Analítica I – 30h Optativa 
QUII0085 - Tópicos Especiais em Química Analítica II – 30h Optativa 
QUII0086 - Tópicos Especiais em Química Analítica III – 60h Optativa 
QUII0087 - Tópicos Especiais em Química Analítica IV – 60h Optativa 
QUII0088 - Quimiometria – 60h Optativa 
QUII0094 - Introdução à Química Quântica – 60h Optativa 
QUII0095 - Tópicos Especiais de Físico-Química I – 60h Optativa 
QUI0096 - Tópicos Especiais em Físico-Química I – 60h Optativa 
QUII0097 - Tópicos Especiais em Físico-Química II – 30h Optativa 
QUI0098 - Tópicos Especiais em Físico-Química III – 60h Optativa 
QUII0099 - Tópicos Especiais em Físico-Química IV – 30h Optativa 
QUII0111 - Temas Estruturadores para o Ensino de Química IV – 60h Optativa 
QUII0112 - História e Epistemologia da Química – 30h Optativa 
QUII0113 - Seminário Integrador I – 30h Optativa 
QUII0114 - Seminário Integrador II – 30h Optativa 
QUII0115 - Tópicos Especiais de Ensino de Química I – 60h Optativa 
QUII0116 - Tópicos Especiais de Ensino de Química II – 30h Optativa 

QUII0117 - Tópicos Especiais de Ensino de Química III – 30h Optativa 

QUII0118 - Tópicos Especiais de Ensino de Química IV – 30h Optativa 

QUII0119 - Seminários – 30h Optativa 

QUII0120 - Softwares Aplicados a Pesquisa em Química – 30h Optativa 

Carga Horária Total: 2880h 
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Matriz Curricular do Curso de Química Licenciatura da UFS Campus Prof. José Aloísio 

de Campos – São Cristóvão/SE 

 

Código: 06 

Carga Horária: Total Mínima - 2.820                                         Optativas Mínima - 120 

Prazos em Períodos Letivos: Mínimo - 08       Médio - 10         Máximo - 14 

Créditos por Período Letivo: Mínimo - 14       Médio - 20         Máximo - 32 

FONTE: www.ufs.br/sigaa/gradecurricular_quimica 

 
 

1º Período 
Estrutura Curricular Natureza 
ESTAT0001 - Estatística Básica aplicada à Química - 30h Obrigatória 
MAT0067 - Vetores e Geometria Analítica - 60h Obrigatória 
PSIC0094 - Introdução à Psicologia da Aprendizagem - 60h Obrigatória 
QUI0141 - Fundamentos de Química - 60h Obrigatória 
QUI0142 - Laboratório de Química - 60h Obrigatória 
QUI0158 - Fundamentos de Química Orgânica - 30h Obrigatória 
Carga Horária: 300h 

2º Período 
Estrutura Curricular Natureza 
MAT0064 Cálculo I - 90h Obrigatória 
QUI0147 Química Inorgânica I - 60h Obrigatória 
QUI0159 Química dos Compostos Orgânicos I - 60h Obrigatória 
QUI0205 Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Química - 90h Obrigatória 
Carga Horária: 300h 

3º Período 
Estrutura Curricular Natureza 
FISI0149 - Física A - 60h Obrigatória 
FISI0152 - Laboratório de Física A - 30h Obrigatória 
MAT0065 - Cálculo II - 90h Obrigatória 
QUI0148 - Química Inorgânica II - 60h Obrigatória 
QUI0160 - Química dos Compostos Orgânicos II - 60h Obrigatória 
Carga Horária: 300h 

4º Período 
Estrutura Curricular  Natureza 
EDU0108 - Estrutura e Funcionamento da Educação Básica - 60h Obrigatória 
QUI0162 - Química Orgânica Experimental - 60h  Obrigatória 
QUI0188 - Fundamentos de Físico-Química - 60h Obrigatória 
QUI0206 - Temas estruturadores para o Ensino de Química I - 60h Obrigatória 
QUI0209 - Ferramentas Computacionais para o Ensino de Química - 60h Obrigatória 
Carga Horária: 300h 

5º Período 
Estrutura Curricular Natureza 
QUI0173 - Química Analítica - 60h  Obrigatória 
QUI0189 - Físico-Química I - 60h Obrigatória 
QUI0191 - Laboratório de Físico-Química I - 60h Obrigatória 
QUI0207 - Temas Estruturadores para o Ensino de Química II - 30h Obrigatória 

http://www.ufs.br/sigaa/gradecurricular_quimica
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QUI0211 - Pesquisa em Ensino de Química I - 60h Obrigatória 
Carga Horária: 270h 

6º Período 
Estrutura Curricular Natureza 
EDU0105 - Língua Brasileira de Sinas – LIBRAS - 60h Obrigatória 
QUI0149 - Química de Coordenação - 90h Obrigatória 
QUI0174 - Química Analítica Experimental - 60h Obrigatória 
QUI0190 - Físico-Química II - 60h Obrigatória 
QUI0208 - Temas Estruturadores para o Ensino de Química III - 30h Obrigatória 
Carga Horária: 300h 

7° Período 
Estrutura Curricular Natureza 

QUI0178 - Métodos Instrumentais de Análise - 90h Obrigatória 

QUI0179 - Química Ambiental - 60h Obrigatória 

QUI0213 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química I - 90h Obrigatória 

Carga Horária: 240h 

8° Período 
Estrutura Curricular Natureza 

QUI0163 - Química de Biomoléculas - 90h Obrigatória 

QUI0214 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química II - 90h Obrigatória 

Carga Horária: 180h 

9° Período 
Estrutura Curricular Natureza 
QUI0215 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química III - 90h Obrigatória 
Carga Horária: 90h 

10° Período 
QUI0001 - Atividades Complementares em Química Licenciatura - 210h Obrigatória 
QUI0212 - Pesquisa em Ensino de Química II - 60h Obrigatória 
QUI0216 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química IV - 150h Obrigatória 
Carga Horária: 420h 

 
 
  Formação Complementar 

Estrutura Curricular Natureza 
BIOL0001 - Biologia Geral – 75h Optativa 
EDU0080 - Educação e Ética Ambiental – 60h Optativa 
EDU0081 - Política e Educação – 60h Optativa 
EDU0082 - História da Educação em Sergipe – 60h Optativa 
EDU0084 - Educação e Movimentos Sociais – 60h Optativa 
EDU0085 - Trabalho e Educação – 60h Optativa 
EDU0096 - Didática I – 60h Optativa 
EDU0104 - Fundamentos da Educação Inclusiva – 60h Optativa 
EDU0110 - Avaliação Educacional – 60h Optativa 
EDU0115 - Princípios de Educação à Distância – 60h Optativa 
EDU0116 - Teorias da Educação e da Comunicação – 60h Optativa 
FISI0150 - Física B – 60h Optativa 
FISI0153 - Laboratório de Física B – 30h Optativa 
FILOSOL0001 - Bioquímica – 75h Optativa 
MAT0066 - Cálculo III – 60h Optativa 
MAT0078 - Álgebra Linear I – 60h Optativa 
MORFO0013 - Biologia Celular – 60h Optativa 
PSIC0089 - Introdução à Psicologia do Desenvolvimento – 60h Optativa 
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QUI0144 - Quimiometria – 60h Optativa 
QUI0150 - Química do Estado Sólido – 60h Optativa 
QUI0151 - Síntese e Caracterização de Materiais – 60h Optativa 
QUI0152 - Bioinorgânica – 30h Optativa 
QUI0153 - Tópicos Especiais de Química Inorgânica I – 30h Optativa 
QUI0154 - Tópicos Especiais de Química Inorgânica II – 60h Optativa 
QUI0155 - Fenômenos de Adsorção – 60h Optativa 
QUI0156 - Espectroscopia Eletrônica dos Complexos – 60h Optativa 
QUI0157 - Catálise – 60h Optativa 
QUI0161 - Química dos Compostos Orgânicos III – 60h Optativa 
QUI0164 - Métodos Físicos de Análise – 60h Optativa 
QUI0165 - Química dos Produtos Naturais – 60h Optativa 
QUI0166 - Síntese e Caracterização de Compostos Orgânicos – 90h Optativa 
QUI0167 - Mecanismos de Reações Orgânicas – 30h Optativa 
QUI0168 - Química de Macromoléculas – 60h Optativa 
QUI0169 - Química dos Compostos Heterocíclicos – 30h Optativa 
QUI0170 - Tópicos Especiais em Química Orgânica I – 60h Optativa 
QUI0171 - Tópicos Especiais em Química Orgânica II – 90h Optativa 
QUI0172 - Tópicos Especiais em Química Orgânica III – 30h Optativa 
QUI0175 - Métodos Eletroanalíticos – 60h Optativa 
QUI0176 - Métodos Espectroquímicos – 60h Optativa 
QUI0177 - Métodos Cromatográficos – 60h Optativa 
QUI0180 - Química Analítica Aplicada – 60h Optativa 
QUI0181 - Poluentes Orgânicos – 60h Optativa 
QUI0182 - Métodos de Preparo de Amostras para Análise Inorgânica – 60h Optativa 
QUI0183 - Métodos de Preparo de Amostras para Análise Orgânica – 60h Optativa 
QUI0184 - Monitoramento Ambiental – 30h Optativa 
QUI0185 - Análise de Petróleo no Meio Ambiente – 60h Optativa 
QUI0186 - Tópicos Especiais em Química Analítica I – 30h Optativa 
QUI0187 - Tópicos Especiais em Química Analítica II – 60h Optativa 
QUI0192 - Laboratório de Físico-Química II – 60h Optativa 
QUI0193 - Cinética – 60h Optativa 
QUI0194 - Química Quântica – 60h Optativa 
QUI0195 - Eletroquímica – 60h Optativa 
QUI0196 - Físico-Química Superficial de Interfaces Aplicadas ao Petróleo e 
Gás Natural – 60h 

Optativa 

QUI0197 - Análise Multivariada aplicada à Química – 60h Optativa 
QUI0198 - Colóides – 60h Optativa 
QUI0199 - Química Computacional – 60h Optativa 

QUI0200 - Métodos de Orbitais Moleculares – 60h Optativa 

QUI0201 - Teoria de Grupos – 60h Optativa 

QUI0202 - Tópicos em Química do Estado Sólido – 60h Optativa 

QUI0203 - Tópicos Especiais em Físico-Química I – 30h Optativa 

QUI0204 - Tópicos Especiais em Físico-Química II – 60h Optativa 
QUI0210 - Ferramentas Computacionais na Prática Pedagógica Docente – 60h Optativa 
QUI0217 - História e Epistemologia da Química – 30h Optativa 

QUI0218 - Seminário Integrador – 30h Optativa 

QUI0219 - Tópicos Especiais em Ensino de Química I – 30h Optativa 
QUI0220 - Tópicos Especiais em Ensino de Química II – 60h Optativa 
Carga Horária Total: 3.690h. 
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Matriz Curricular do Curso de Química Licenciatura da UFS Modalidade EaD 

 

Código: 01 

Carga Horária: Total Mínima - 2.820                                         Optativas Mínima - 120 

Prazos em Períodos Letivos: Mínimo - 08       Médio - 10         Máximo - 14 

Créditos por Período Letivo: Mínimo - 14       Médio - 20         Máximo - 32 

FONTE: www.ufs.br/sigaa/gradecurricular_quimica 

 
 

1º Período 
Estrutura Curricular Natureza 
ESTAT0001 - Estatística Básica aplicada à Química - 30h Obrigatória 
MAT0067 - Vetores e Geometria Analítica - 60h Obrigatória 
PSIC0094 - Introdução à Psicologia da Aprendizagem - 60h Obrigatória 
QUI0141 - Fundamentos de Química - 60h Obrigatória 
QUI0142 - Laboratório de Química - 60h Obrigatória 
QUI0158 - Fundamentos de Química Orgânica - 30h Obrigatória 
Carga Horária: 300h 

2º Período 
Estrutura Curricular Natureza 
MAT0064 Cálculo I - 90h Obrigatória 
QUI0147 Química Inorgânica I - 60h Obrigatória 
QUI0159 Química dos Compostos Orgânicos I - 60h Obrigatória 
QUI0205 Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Química - 90h Obrigatória 
Carga Horária: 300h 

3º Período 
Estrutura Curricular Natureza 
FISI0149 - Física A - 60h Obrigatória 
FISI0152 - Laboratório de Física A - 30h Obrigatória 
MAT0065 - Cálculo II - 90h Obrigatória 
QUI0148 - Química Inorgânica II - 60h Obrigatória 
QUI0160 - Química dos Compostos Orgânicos II - 60h Obrigatória 
Carga Horária: 300h 

4º Período 
Estrutura Curricular  Natureza 
EDU0108 - Estrutura e Funcionamento da Educação Básica - 60h Obrigatória 
QUI0162 - Química Orgânica Experimental - 60h  Obrigatória 
QUI0188 - Fundamentos de Físico-Química - 60h Obrigatória 
QUI0206 - Temas estruturadores para o Ensino de Química I - 60h Obrigatória 
QUI0209 - Ferramentas Computacionais para o Ensino de Química - 60h Obrigatória 
Carga Horária: 300h 

5º Período 
Estrutura Curricular Natureza 
QUI0173 - Química Analítica - 60h  Obrigatória 
QUI0189 - Físico-Química I - 60h Obrigatória 
QUI0191 - Laboratório de Físico-Química I - 60h Obrigatória 
QUI0207 - Temas Estruturadores para o Ensino de Química II - 30h Obrigatória 
QUI0211 - Pesquisa em Ensino de Química I - 60h Obrigatória 
Carga Horária: 270h 

http://www.ufs.br/sigaa/gradecurricular_quimica
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6º Período 
Estrutura Curricular Natureza 
EDU0105 - Língua Brasileira de Sinas – LIBRAS - 60h Obrigatória 
QUI0149 - Química de Coordenação - 90h Obrigatória 
QUI0174 - Química Analítica Experimental - 60h Obrigatória 
QUI0190 - Físico-Química II - 60h Obrigatória 
QUI0208 - Temas Estruturadores para o Ensino de Química III - 30h Obrigatória 
Carga Horária: 300h 

7° Período 
Estrutura Curricular Natureza 

QUI0178 - Métodos Instrumentais de Análise - 90h Obrigatória 

QUI0179 - Química Ambiental - 60h Obrigatória 

QUI0213 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química I - 90h Obrigatória 

Carga Horária: 240h 

8° Período 
Estrutura Curricular Natureza 

QUI0163 - Química de Biomoléculas - 90h Obrigatória 

QUI0214 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química II - 90h Obrigatória 

Carga Horária: 180h 

9° Período 
Estrutura Curricular Natureza 
QUI0215 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química III - 90h Obrigatória 
Carga Horária: 90h 

10° Período 
QUI0001 - Atividades Complementares em Química Licenciatura - 210h Obrigatória 
QUI0212 - Pesquisa em Ensino de Química II - 60h Obrigatória 
QUI0216 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química IV - 150h Obrigatória 
Carga Horária: 420h 

 
 
  Formação Complementar 

Estrutura Curricular Natureza 
BIOL0001 - Biologia Geral – 75h Optativa 
EDU0080 - Educação e Ética Ambiental – 60h Optativa 
EDU0081 - Política e Educação – 60h Optativa 
EDU0082 - História da Educação em Sergipe – 60h Optativa 
EDU0084 - Educação e Movimentos Sociais – 60h Optativa 
EDU0085 - Trabalho e Educação – 60h Optativa 
EDU0096 - Didática I – 60h Optativa 
EDU0104 - Fundamentos da Educação Inclusiva – 60h Optativa 
EDU0110 - Avaliação Educacional – 60h Optativa 
EDU0115 - Princípios de Educação à Distância – 60h Optativa 
EDU0114 - Educação e Tecnologias da Informação e da Comunicação – 60h  Optativa 
EDU0116 - Teorias da Educação e da Comunicação – 60h Optativa 
FISI0150 - Física B – 60h Optativa 
FISI0153 - Laboratório de Física B – 30h Optativa 
FILOSOL0001 - Bioquímica – 75h Optativa 
MAT0066 - Cálculo III – 60h Optativa 
MAT0078 - Álgebra Linear I – 60h Optativa 
MORFO0013 - Biologia Celular – 60h Optativa 
PSIC0089 - Introdução à Psicologia do Desenvolvimento – 60h Optativa 
QUI0144 - Quimiometria – 60h Optativa 
QUI0150 - Química do Estado Sólido – 60h Optativa 



170 

 

QUI0151 - Síntese e Caracterização de Materiais – 60h Optativa 
QUI0152 - Bioinorgânica – 30h Optativa 
QUI0153 - Tópicos Especiais de Química Inorgânica I – 30h Optativa 
QUI0154 - Tópicos Especiais de Química Inorgânica II – 60h Optativa 
QUI0155 - Fenômenos de Adsorção – 60h Optativa 
QUI0156 - Espectroscopia Eletrônica dos Complexos – 60h Optativa 
QUI0157 - Catálise – 60h Optativa 
QUI0161 - Química dos Compostos Orgânicos III – 60h Optativa 
QUI0164 - Métodos Físicos de Análise – 60h Optativa 
QUI0165 - Química dos Produtos Naturais – 60h Optativa 
QUI0166 - Síntese e Caracterização de Compostos Orgânicos – 90h Optativa 
QUI0167 - Mecanismos de Reações Orgânicas – 30h Optativa 
QUI0168 - Química de Macromoléculas – 60h Optativa 
QUI0169 - Química dos Compostos Heterocíclicos – 30h Optativa 
QUI0170 - Tópicos Especiais em Química Orgânica I – 60h Optativa 
QUI0171 - Tópicos Especiais em Química Orgânica II – 90h Optativa 
QUI0172 - Tópicos Especiais em Química Orgânica III – 30h Optativa 
QUI0175 - Métodos Eletroanalíticos – 60h Optativa 
QUI0176 - Métodos Espectroquímicos – 60h Optativa 
QUI0177 - Métodos Cromatográficos – 60h Optativa 
QUI0180 - Química Analítica Aplicada – 60h Optativa 
QUI0181 - Poluentes Orgânicos – 60h Optativa 
QUI0182 - Métodos de Preparo de Amostras para Análise Inorgânica – 60h Optativa 
QUI0183 - Métodos de Preparo de Amostras para Análise Orgânica – 60h Optativa 
QUI0184 - Monitoramento Ambiental – 30h Optativa 

QUI0185 - Análise de Petróleo no Meio Ambiente – 60h Optativa 
QUI0186 - Tópicos Especiais em Química Analítica I – 30h Optativa 
QUI0187 - Tópicos Especiais em Química Analítica II – 60h Optativa 
QUI0192 - Laboratório de Físico-Química II – 60h Optativa 
QUI0193 - Cinética – 60h Optativa 
QUI0194 - Química Quântica – 60h Optativa 
QUI0195 - Eletroquímica – 60h Optativa 
QUI0196 - Físico-Química Superficial de Interfaces Aplicadas ao Petróleo e 
Gás Natural – 60h 

Optativa 

QUI0197 - Análise Multivariada aplicada à Química – 60h Optativa 
QUI0198 - Colóides – 60h Optativa 
QUI0199 - Química Computacional – 60h Optativa 

QUI0200 - Métodos de Orbitais Moleculares – 60h Optativa 

QUI0201 - Teoria de Grupos – 60h Optativa 

QUI0202 - Tópicos em Química do Estado Sólido – 60h Optativa 

QUI0203 - Tópicos Especiais em Físico-Química I – 30h Optativa 

QUI0204 - Tópicos Especiais em Físico-Química II – 60h Optativa 
QUI0210 - Ferramentas Computacionais na Prática Pedagógica Docente – 60h Optativa 
QUI0217 - História e Epistemologia da Química – 30h Optativa 

QUI0218 - Seminário Integrador – 30h Optativa 

QUI0219 - Tópicos Especiais em Ensino de Química I – 30h Optativa 
QUI0220 - Tópicos Especiais em Ensino de Química II – 60h Optativa 
Carga Horária Total: 3.750h. 
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APÊNDICE 06 – DADOS REFERENTES AO ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

ESPECÍFICO AO CURSO DE QUÍMICA LICENCIATURA DOS POLOS DE APOIO 

PRESENCIAL DO CESAD/UFS/UAB 

 
 
 
Relação de livros específicos para o curso de Licenciatura em Química do Polo de Apoio 
Presencial de Estância 

Assunto/Título Quantidade de exemplares 
no polo 

Formação de professores de Ciências: tendências e inovação 26 
Metodologia Científica 25 
Estratégias de ensino-aprendizagem 61 
Didática 11 
Educação em Ciências: Produção de currículos e formação 
de professores 

13 

Fundamentos de Metodologia Científica 11 
Educação em Química: Compromisso com a cidadania 03 
Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental 02 
Estrutura e Funcionamento do Ensino Médio 02 
Prática de Ensino e Estágio Supervisionado na formação de 
professores 

12 

Física: Um Curso Universitário. Vol. 1 – Mecânica 10 
Física: Um Curso Universitário. Vol. 2 – Campos e Ondas 12 
A formação inicial e continuada de professores de Química 13 
Química: Um Curso Universitário 13 
Química Orgânica. Vol. 1 11 
Química Geral. Vol. 1 12 
Fundamentos de Química Analítica 13 
Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o 
meio ambiente 

12 

Química Orgânica: Guia de estudo Manual de solução 03 
FONTE: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
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Relação de livros específicos para o curso de Licenciatura em Química do Polo de Apoio 
Presencial de Japaratuba 

Assunto/Título Quantidade de exemplares 
no polo 

Cálculo. Vol. 1 41 
Cálculo. Vol. 2 17 
Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1 13 
Vetores e Geometria Analítica  15 
Física I – Mecânica  04 
Estrutura e Funcionamento do Ensino 04 
Didática 12 

Psicologia do Desenvolvimento 07 
Psicologia da Aprendizagem 52 
Princípios de Química: Questionando a vida moderna 19 
Química: A ciência central 19 
Química Geral. Vol. 1 13 
Química Orgânica. Vol. 1 13 
Química: Um Curso Universitário 13 
Química Orgânica: Guia de estudos e Manual de soluções. 
Vol. 1 

03 

FONTE: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
 
 
 
Relação de livros específicos para o curso de Licenciatura em Química do Polo de Apoio 
Presencial de Colônia 13/Lagarto 

Assunto/Título Quantidade de exemplares no 
polo 

Cálculo 1 01 
Vetores e Geometria Analítica 02 
Física I – Mecânica 06 
Princípios de Química 03 
Guia de estudos, Manual de soluções – Química 
Orgânica 

03 

Química: A ciência central 03 
Educação em Química: Compromisso com a cidadania 03 
Estrutura e Funcionamento do Ensino Médio 02 
Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental 02 
Desafios na formação de professores 02 
FONTE: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
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Relação de livros específicos para o curso de Licenciatura em Química do Polo de Apoio 
Presencial de Laranjeiras 

Assunto/Título Quantidade de exemplares no 
polo 

Vetores e Geometria Analítica 02 
Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1 18 
Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2 18 
Geometria Analítica 06 
Cálculo I 06 
Vetores e Geometria Analítica 26 
Química Orgânica 03 
Química: A Ciência Central 16 
Princípios da Química 13 
Educação em Química 03 
Química Geral. Vol. 1 13 
Química Orgânica. Vol. 1 13 
Química: Um Curso Universitário 13 
Fundamentos de Física 04 
Física I – Mecânica 04 
Física II – Termodinâmica 04 
Psicologia da Aprendizagem 65 
Formação inicial e continuada de professores de 
Química 

13 

Didática 13 
FONTE: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
 
 
Relação de livros específicos para o curso de Licenciatura em Química do Polo de Apoio 
Presencial de Arauá 

Assunto/Título Quantidade de exemplares 
no polo 

Cálculo 04 
Vetores e Geometria Analítica 02 
O Cálculo com Geometria Analítica 18 
Geometria Analítica 06 
Estrutura e Funcionamento do Ensino 02 
Química Orgânica: Guia de estudo e manual de solução 03 
Química: A Ciência Central 03 
Educação em Química: Compromisso coma cidadania 03 
Física 08 
Formação de professores de Ciências 12 
Psicologia da Aprendizagem 26 
Aprendizagem e o Ensino de Ciências 06 
FONTE: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
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Relação de livros específicos para o curso de Licenciatura em Química do Polo de Apoio 
Presencial de Nossa Senhora da Glória 

Assunto/Título Quantidade de exemplares no 
polo 

Cálculo. Vol. 1 85 
Cálculo. Vol. 2 40 
Vetores e Geometria Analítica 24 
Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1 12 
Física: Um Curso Universitário. Vol. 1 03 
Física I – Mecânica 04 
A formação inicial e continuada de professores de Química 13 
Química Geral. Vol. 1 19 
Química: A Ciência Central 16 
Química Orgânica: Guia de estudo e Manual de soluções. 
Vol. 1 

16 

Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o 
meio ambiente 

16 

Química: Um Curso Universitário 12 
Fundamentos de Química Analítica 13 
FONTE: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
 
 
Relação de livros específicos para o curso de Licenciatura em Química do Polo de Apoio 
Presencial de Poço Verde 

Assunto/Título Quantidade de exemplares 
no polo 

Vetores e Geometria Analítica 02 
O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1 06 
O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2 05 
Cálculo. Vol. 1 18 
Cálculo. Vol. 2 14 
Física I – Mecânica 06 
Física: Um Curso Universitário. Vol. 2 04 
Física I 04 
Física II 03 
Psicologia da Aprendizagem 10 
A aprendizagem e o Ensino de Ciências 02 
Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental 10 
Estrutura e Funcionamento do Ensino Médio 08 
Didática 09 
Química Orgânica: Guia de estudos e Manual de soluções 03 
Princípios de Química: Questionando a vida moderna 03 
Educação em Química 02 
FONTE: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
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Relação de livros específicos para o curso de Licenciatura em Química do Polo de Apoio 
Presencial de Propriá 

Assunto/Título Quantidade de exemplares no 
polo 

Cálculo. Vol. 1 03 
Cálculo. Vol. 2 05 
Física I – Mecânica 04 
Física II – Termodinâmica e Ondas 04 
Física: Um Curso Universitário. Vol. 1 04 
Física A 01 
Química: A Ciência Central 03 
Química Orgânica 03 
Química dos Compostos Orgânicos I 01 
Química Experimental 01 
Química dos Compostos Inorgânicos I 01 
Química Analítica II 01 
Laboratório de Química 01 
Química dos Compostos Orgânicos II 01 
Temas Estruturadores para o Ensino de Química I 01 
Instrumentação para o Ensino de Química II 01 
Educação em Química 04 
Desafios da formação do professor para o século XXI 02 
Estrutura e Funcionamento do Ensino Médio 02 
A Nova LDB: Ranços e Avanços 04 
Introdução à Psicologia do Desenvolvimento 01 
Sociologia da Educação 01 
Introdução à Psicologia da Aprendizagem 01 
Legislação e Ensino 01 
LIBRAS: Linguagem Brasileira de Sinais 01 
Tecnologia da Informação e da Comunicação aplicada à 
Educação 

01 

Avaliação da Aprendizagem 02 
FONTE: Pesquisa de campo, 2012-2013. 
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