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RESUMO  
 

O objetivo deste trabalho foi investigar em que medida as tendências educacionais 

críticas influenciam na concepção de conteúdo escolar para o Ensino de Ciências dos 

egressos de licenciaturas oferecidas na cidade de Sorocaba/SP. Fundamentada em 

métodos qualitativos, de caráter exploratório, pautados no materialismo

dialético, a análise do material co

educacionais críticas, visto que os envolvidos denunciam a necessidade da criticidade na 

abordagem das produções científicas para formação dos educandos com uma postura 

sociocultural democrática, justa e igualit

significativos com potencial para uma atuação transformadora.
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críticas. 
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científica e pedagógica, e como essa concepção pode interferir na seleção dos 
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2 MATERIAL E MÉTODOS.
 

A metodologia da pesquisa foi qualitativa e pautada nos fundamentos do 

materialismo-histórico-dialético, a partir do método exploratório de aplicação de 

questionário estruturado e aberto, e a análise foi realizada utilizando bib

pertinentes à temática. A pesquisa foi realizada com docentes que se formaram 

recentemente na cidade de Sorocaba/SP, entre 2013 e 2019, em cursos voltados à 

formação de profissionais para o Ensino de Ciências

Os principais autores que fundamen

Saviani (1989) – pedagogia histórico

freireana, pois ambos, embora de formas distintas, discorrem sobre concepções 

educacionais críticas que contribuem de maneira s

pesquisa, pautando-seno posicionamento filosófico crítico do materialismo

dialético, e sendo ainda referências para os cursos de licenciatura ministrados na cidade 

de Sorocaba. 

 

3 RESULTADOS E DISCU
 

Ao trazer a educação escolar como mediação da prática social, a Pedagogia 

Histórico-Crítica tem como origem das temáticas abordadas em sala de aula o 

conhecimento científico, para, posteriormente, associá

inseridos. Sendo esse ponto de partida o principal fator que o difere da Pedagogia 

Crítica-Freireana, que visa todo o processo pedagógico e a educação escolar como 

instrumento de conscientização, partindo da realidade dos educandos para 

abordagem do conhecimento cien

A partir da análise dos dados coletados, p
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demonstraram em suas respostas entendimentos que poderiam estar alinhados tanto com 

a concepção pedagógica crítica

aos princípios da tendência liberal

Dessa maneira, foi possível observar que os pensamentos oriundos da pedagogia 

histórico-crítica e crítica-freireana se mantêm atuais nas concepções dos entrevistados e 

tidos como referências. De acordo com Hermida e Lira (2018, p. 1), “Saviani tem dado 

importante contribuição para o entendimento do papel central que ocupa a educação em 

sociedades divididas em classes, bem como da transformação social que a prática 

educativa possibilita”. Assim como Saul e Silva (2011) ressaltam, sobre a pedagogia 

crítica-freireana, que, 
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do mundo. A crescente publicação das obras de Freire e

idiomas, a ampliação de fóruns, cátedras e centros de pesquisa, criados para 

pesquisar e debater o legado freireano, são indicações da grande vitalidade do 

seu pensamento. Tal projeção confere ao conjunto de suas produções, o 

caráter de uma ob
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Neste sentido, as perspectivas pedagógicas críticas apresentadas nas concepções 

dos participantes podem interferir no planejamento de práticas educacionais por se 

fundamentarem em abordagens pedagógicas progressistas, que possibilitem e trabalhem 

a favor da transformação do modo de refletir e atuar em  relação ao Ensino de Ciências, 

superando o dia a dia escolar reificante e promovendo um Ensino de Ciências engajado 

na promoção de um ensino crítico e com mais sentido e significado para os estudantes 

(FREIRE, 1987; MOREIRA, 2000). Entretanto, cabe destacar a ausência de uma 

diferenciação efetiva entre as tendências histórico

sugerir uma formação pedagógica inicial insuficientemente clara para a compreensão 

consistente e diferenciada delas

 
 
CONCLUSÕES 
 

Os dados e a discussão apontam a relevância de concepções educacionais 

críticas, visto que a maioria dos participantes da pesquisa denuncia, direta ou 

indiretamente, a necessidade de criticidade, de não neutralidade cient

postura democrática, justa e igualitária, como parâmetros essenciais na seleção de 

conteúdos científicos com sentido e significado para os educandos,com compromisso 

ético com uma prática educativa com potencial transformador e emancipatório. 

investigação também evidencia a necessidade de novas pesquisas tanto para um melhor 

esclarecimento da temática quanto para subsidiar os cursos de graduação da área 

ministrados na região de Sorocaba/SP.
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